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REPUBLIŠKI ZBOR 

1. seja 
prvega sestanka 

(10. aprila 1958) 

Predsedoval:   Ivan   Regent,  po letih najstarejši 
poslanec Republiškega zbora 

Zapisnikar:     Lojzka   Stropnik 

Začetek seje ob 10.10 uri. 

PredsedujočilvanRegent: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci? 
Zgodilo se je, da moram kot najstarejši izvoljeni poslanec pričeti prvi sestanek 
nove skupščine oziroma 1. sejo prvega sestanka IV. sklica Republiškega zbora. 

V času volilne kampanje je bilo toliko povedanega o naših uspehih in o 
naših perspektivah, da sem zaradi tega mnenja, da mi o tem ni treba več 
govoriti. 

Rad bi povedal samo nekaj zelo kratkih stavkov. Ogromni obisk pri volitvah 
in število glasov, ki so bili oddani za naše kandidate, pričajo, da so imeli volivci, 
in da seveda še imajo, do novoizvoljenih poslancev, to se pravi do novoizvoljene 
skupščine veliko zaupanje. Želel bi in bi priporočil, da bi naša skupščina to 
zaupanje naših volivcev tudi opravičila. 

S tem menim, da je 1. seja prvega sestanka Republiškega zbora pričeta. 
Prosim, da si sedaj izvolite zapisnikarja za današnjo sejo. 

Ima morda kdo kak predlog? (K besedi se prijavi ljudski poslanec Franc 
Pirkovič.) 

Franc Pirkovič: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Predlagam, 
da se za zapisnikarja 1. seje prvega sestanka Republiškega zbora Ljudske 
skupščine Ljudske republike Slovenije izvoli tovarišica Lojzka Stropnik. 

Predsedujoči Ivan Regent: Slišali smo predlog, da se za zapis- 
nikarja 1. seje prvega sestanka Republiškega zbora izvoli tovarišica Lojzka 
Stropnik. Je morda še kakšen drug predlog? (Ne javi se nihče.) Ker ni drugega 
predloga, vas prosim, da glasujete o predlogu, ki ga je dal tovariš Pirkovič, 
da se tovarišica Lojzka Stropnik izvoli za zapisnikarja današnje seje. Kdor je 
za ta predlog, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Tedaj menim, da je tovarišica 
Lojzka Stropnik soglasno izvoljena za zapisnikarja in jo prosim, da zavzame 
svoje mesto. 

Druga naloga, ki jo moramo opraviti, je, da izvolimo verifikacijski odbor. 
Ima morda kdo kakšen predlog za izvolitev verifikacijskega odbora? (K besedi 
se prijavi ljudski poslanec Milko Goršič.) 



Republiški zbor 

Milko Goršič: V imenu naslednjih ljudskih poslancev — Franca 
Skoka, Mirka Zlatnarja, Branka Babica, Toneta Fajfarja, dr. Helija Modica, 
dr. Marijana Dermastie, Ivo Janežekoviča, Viktorja Avblja, Rudija Cačinoviča 
in v svojem lastnem imenu, predlagam, da se v verifikacijski odbor Repub- 
liškega zbora Ljudske skupščine LRS izvolijo tovariši: Albert Jakopič, Franc 
K'movec, Tone Kropušek, Humbert Gačnik, Ivan Horvat, Albin Jensterle, 
Angelca Ocepek, inž. Vilma Pirkovič, Marinka Ribičič, Stane Sotlar in Lojzka 
Stropnik. 

Predsedujoči Ivan Regent: Tovariši, slišali ste imena predla- 
ganih ljudskih poslancev za verifikacijski odbor. Je morda še kak drug predlog? 
(Ne javi se nihče.) Ker ni drugega predloga, prosim, da glasujete o predlogu 
tovariša Milka Goršiča. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glaso- 
vanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je ta predlog soglasno sprejet. 

Prosim sedaj tovariše poslance, da izročijo zapisnikarju potrdila o izvolitvi. 
Verifikacijski odbor pa prosim, da se takoj sestane in se konstituira. Sestanek 

, verifikacijskega odbora bo v balkonski dvorani. 
Nadalje obveščam Republiški zbor, da Zbor proizvajalcev Ljudske skup- 

ščine LRS še ni končal z delom, ko pa bodo tudi oni končali, se bo v tej dvorani 
pričel sestanek Kluba ljudskih poslancev. 

Tovariši in tovarišice! S tem je 1. seja prvega sestanka zaključena, drugo 
sejo pa bo sklical predsednik verifikacijskega odbora verjetno za jutri ob 9. uri. 

Seja je bila zaključena ob 10.20 uri. 



2. seja 

prvega   sestanka 

(11. aprila 1958) 

Predsedoval:   Albert   Jakopič,   predsednik 
verifikacijskega odbora 

Zapisnikar:     Lojzka   Stropnik 

Začetek seje ob 9.05 uri. 

Predsedujoči Albert Jakopič: Kot predsednik verifikacijskega 
odbora pričenjam 2. sejo prvega sestanka. 

Za današnjo sejo so se opravičili naslednji ljudski poslanci: Jože Ingol'č, 
Janko Rudolf in Mica Marinko. Predlagam, da jim zbor odsotnost opraviči. Ali 
se s tem predlogom strinjate? (Poslanci se strinjajo.) 

Prosim zapisnikarja tovarišico Lojzko Stropnik, da prebere zapisnik 1. seje. 
(Zapisnikar tovarišica Lojzka Stropnk prebere zapisnik 1. seje.) 

Ima kdo kakšno pripombo ali dopolnilo k prečitanemu zapisniku? (Ne 
javi se nihče.) Ker ni pripomb, menim, da se zapisnik lahko odobri in podpiše. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji, po poslovniku predvideni dnevni red: 
1. Čitanje poročila verifikacijskega odbora ter razprava in glasovanje 

o njem; 
2. zaprisega poslancev; 
3. izvolitev predsednika, podpredsednika in treh zapisnikarjev zbora. 
Ima morda kdo kak drug predlog ali pripombo k predlaganemu dnevnemu 

redu? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, dajem ta predlog na glasovanje. 
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, 
da je predlagani dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na poročilo verifikacijskega 
odbora in na obravnavanje in sklepanje o tem poročilu. 

Prosim poročevalca verifikacijskega odbora, da da poročilo. (Poročevalec 
verifikacijskega odbora ljudski poslanec Tone Kropušek prebere odbo- 
rovo poročilo. — Glej priloge.) 

Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Slišali ste poročilo in dajem poročilo 
verifikacijskega odbora v obravnavo. Kdo želi besedo prosim? (Ne javi se 
nihče.) Ce se nihče ne javi, prehajamo na glasovanje o poročilu verifikacijskega 
odbora. O predlogu verifikacijskega odbora se glasuje v celoti glede na to, da 
nimamo nobenega spornega primera. Kdor je za to poročilo, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal   glasovanja?   (Nihče.)   Ugotavljam,   da   je   zbor s   tem,   ko   je  potrdil 



Republiški zbor 

poročilo verifikacijskega odbora in njegove predloge, potrdil izvolitev vseh 
129 poslancev Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na zaprisego ljudskih poslancev. 
Prosim tovariše ljudske poslance, da vstanejo in ponavljajo za menoj besedilo 
svečane izjave, ki jo bom prečital. 

»Jaz (predsednik opozori poslance, -da vsak izgovori svoje ime in priimek) 
svečano izjavljam, da bom dolžnosti ljudskega poslanca opravljal zvesto in 
vestno, da se bom držal ustave in zakonov ter da bom vse svoje moči posvetil 
nadaljnji graditvi socializma, razvoju Ljudske republike Slovenije ter neod- 
visnosti in napredku Federativne ljudske republike Jugoslavije.« 

Ker je treba besedilo svečane izjave podpisati, prosim poslance, naj bese- 
dilo izjave, ki je razdeljeno, podpišejo. (Poslanci besedilo svečane izjave 
podpišejo.) 

Tovariši in tovarišice! Ugotavljam, da ste z verifikacijo mandata in s 
svečano izjavo pridobili vse pravice in dolžnosti ljudskih poslancev. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na izvolitev predsednika, 
podpredsednika in treh zapisnikarjev zbora. Po 14. členu poslovnika Republi- 
škega zbora se predsednik in podpredsednik zbora volita posamič, zapisnikarji 
pa skupno. Kandidate lahko predlaga najmanj 10 poslancev. 

Prosim predlog za izvolitev predsednika, podpredsednika in treh zapisni- 
karjev Republiškega zbora. (Ne javi se nihče.) 

Ker nima nihče predloga, prekinjam za deset minut sejo. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 9.30 uri.) 

Predsedujoči Albert Jakopič: Nadaljujemo sejo. Prosim pred- 
lagatelja za predlog. (K besedi se prijavi ljudski poslanec Mihaela Dermastia.) 

Mihaela Dermastia: Tovariši ljudski poslanci! V imenu desetih 
ljudskih poslancev, in sicer: Ivana Kovačiča, Marije Zupančič, Franca Skoka, 
Davorina Ferligoja, Toneta Fajfarja, Ade Krivic, Vlada Majhna, Borisa Koci- 
jančiča, Viktorja Avblja in v svojem lastnem imenu predlagam, da se za 
funkcionarje Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS izvolijo: za pred- 
sednika tovariš inž. Pavlo Zaucer, za podpredsednika tovarišica Angela Ocepek 
in za zapisnikarje Drago Seliger, Slavica Zirkelbach in Stane Sotlar. (Ploskanje.) 

Predsedujoči Albert Jakopič: Tovarišice in tovariši ljudski 
poslanci! Slišali ste predlog, da se za predsednika Republiškega zbora izvoli 
tovariš inž. Pavle Zaucer. Ima morda kdo še kak drug predlog? (Ne javi se 
nihče.) Ker nihče, potem dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je za predsednika Republi- 
škega zbora soglasno izvoljen ljudski poslanec inž. Pavle Zaucer. (Ploskanje.) 

Za podpredsednika je predlagana tovarišica Angela Ocepek. Ima morda 
kdo še kak drug predlog? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, dajem ta predlog na 
glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, 
da je za podpredsednika soglasno izvoljena tovarišica Angela Ocepek. (Plo- 
skanje.) 



2. seja prvega sestanka 

Za zapisnikarje so predlagani Drago Seliger, Slavica Zirkelbach in Stane 
Sotlar. Ima morda kdo še kak drug predlog? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, 
dajem tudi ta predlog na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da so za zapisnikarje Republiškega zbora 
soglasno izvoljeni Drago Seliger, Slavica Zirkelbach in Stane Sotlar. 

Ker je s tem dnevni red 2. seje prvega sestanka Republiškega zbora 
izčrpan in ker se po izvolitvi predsednika, podpredsednika in zapisnikarjev 
zbora konča prvi sestanek zbora, ga zaključujem in obveščam tovariše ljudske 
poslance, da sklicuje dosedanji predsednik Ljudske skupščine LRS tovariš 
Miha Marinko skupno sejo obeh zborov, ki bo čez pet minut. 

Seja je bila zaključena ob 9.35 uri. 



1. seja 

(11. aprila 1958) 

Predsedoval:   Inž.   Pavle   Zaucer,   predsednik 
Republiškega zbora 

Zapisnikar:     Stane   Sotlar 

Začetek seje ob 12.35 uri. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Tovariši in tovarišice ljudski 
poslanci! V imenu podpredsednice in zapisnikarjev ter v svojem imenu se 
zahvaljujem za izkazano zaupanje. 

Pričenjam 1. sejo Republiškega zbora Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije, ki jo je sklical predsednik Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije. 

Zapisnik današnje seje bo vodil zapisnikar tovariš Stane Sotlar. Prosim 
zapisnikarja prejšnje seje tovarišico Lojzko Stropnik, da prečita zapisnik 2. seje 
prvega sestanka. (Zapisnikar tovarišica Lojzka Stropnik prebere zapisnik 
2. seje prvega sestanka.) 

Ima kdo od poslancev kako pripombo k prečitanemu zapisniku? (Ne javi 
se nihče.) Ker nihče, menim, da je zapisnik odobren in prosim predsednika 
verifikacijskega odbora in zapisnikarja 2. seje prvega sestanka, da podpišeta 
zapisnik. (Predsednik Albert Jakopič in zapisnikar Lojzka Stropnik podpišeta 
zapisnik.) 

Svojo odsotnost so opravičili naslednji ljudski poslanci: Mica Marinko, 
Janko Rudolf in Jože Ingolič. Ali jim zbor opraviči odsotnost? (Poslanci se 
strinjajo.) Ker se zbor strinja, ugotavljam, da je omenjenim poslancem odsot- 
nost opravičena. 

Za 1. sejo Republiškega zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. Izvolitev 10 poslancev, ki jih izvoli v Zvezni zbor Zvezne ljudske 

skupščine  Republiški   zbor  Ljudske  skupščine   Ljudske   republike   Slovenije; 
2. izvolitev stalnih odborov zbora. 

' Ima kdo od tovarišev ljudskih poslancev Še kakšen dopolnilni oziroma 
spreminjevalni predlog k predlaganemu dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) 
Ker nihče, dajem predlog dnevnega reda na glasovanje. Kdor je za, prosim, 
da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je dnevni red soglasno 
sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev 10 poslancev, ki jih 
izvoli v Zvezni zbor Zvezne ljudske skupščine Republiški zbor Ljudske skup- 
ščine Ljudske republike Slovenije. 

Preden pričnemo z volitvami, mi dovolite, da pojasnim volilni postopek. 
Volitve vodi predsednik Republiškega zbora s tajnikom, to je s tistim ljudskim 
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poslancem, ki je na tej seji določen, da vodi zapisnik, in z dvema članoma 
zbora, ki ju določi zbor. Vsak član zbora, ki voli, lahko predlaga enega kandi- 
data. Vsakih pet članov tega zbora pa predlaga toliko kandidatov, kot se voli 
poslancev, to je listo vseh desetih delegatov za Zvezno skupščino. 

Predlagam, da bi zbor določil, da ljudska poslanca Marinka Ribičič in 
Drago Seliger pomagata pri vodenju volitev. Ali se zbor strinja s tem pred- 
logom? (Poslanci se strinjajo.) Ker se zbor strinja, prosim, da zavzameta svoji 
mesti. 

Prosim za predlog glede kandidatov za volitve ljudskih poslancev v Zvezni 
zbor Zvezne ljudske skupščine, ki jih izvoli Republiški zbor Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije. (K besedi se prijavi ljudski poslanec France 
Perovšek.) 

France Perovšek: Tovariši ljudski poslanci! V imenu skupine po- 
slancev — Mitje Ribičiča, Ade Krivic, Mila Vižintina, Franca Belšaka in v 
svojem lastnem imenu predlagam, da Republiški zbor Ljudske skupščine Ljud- 
ske republike Slovenije izvoli iz svojih vrst deset poslancev v Zvezni zbor 
Zvezne ljudske skupščine, in sicer: Miho Marinka, Franca Leskoška, Borisa 
Kraigherja, Ivana Mačka, Vido Tomšič, Viktorja Avblja, Vlado Majhna, Olgo 
Vrabič, Toneta Fajfarja in dr. Marijana Dermastio. (Ploskanje.) 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Obstaja morda še kakšen drug 
predlog? (Ne javi se nihče.) Ker ne, preidemo k volitvam in prosim zapisnikarja, 
da poimensko kliče ljudske poslance. Poslanci naj posamično pristopajo k pred- 
sedniški mizi, da jim izročimo glasovnice. (Ljudski poslanec Drago Seliger 
kliče posamezne ljudske poslance in jim izroča glasovnice.) 

Preden pristopimo h glasovanju, bi pojasnil, da se glasuje tako, da se 
obkrožijo zaporedne številke pred imeni tolikih kandidatov, kot voli naš zbor 
ljudskih poslancev v Zvezno ljudsko skupščino. Prosim ljudske poslance, da 
izpolnjene glasovnice oddajo v glasovalno skrinjico. 

Ker bo treba ugotoviti volilni izid, odrejam kratek odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 13.10 uri.) 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Tovariši in tovarišice! Nada- 
ljujemo sejo. Od skupnega števila 129 ljudskih poslancev je na seji navzočih 
121 poslancev. Glasovnice je oddalo 121 poslancev. Neveljavnih glasovnic ni 
bilo. Pri glasovanju za zvezne poslance, ki jih voli Republiški zbor Ljudske 
skupščine Ljudske republike Slovenije, so bili izvoljeni naslednji ljudski 
poslanci: Miha Marinko, ki je dobil 121 glasov. (Ploskanje.) Franc Leskošek, 
ki je dobil 121 glasov. (Ploskanje.) Ivan Maček, ki je dobil 121 glasov. (Plo- 
skanje.) Vida Tomšič, ki je dobila 121 glasov. (Ploskanje.) Viktor Avbelj, ki je 
dobil 121 glasov. (Ploskanje.) Vlado Majhen, ki je dobil 120 glasov. (Ploskanje.) 
Olga Vrabič, ki je dobila 120 glasov. (Ploskanje.) Tone Fajfar, ki je dobil 119 
glasov. (Ploskanje.) Dr. Marijan Dermastia, ki je dobil 120 glasov. (Ploskanje.) 

Izvoljenim bom še med sejo izdal potrdilo o izvolitvi. S tem je zaključena 
1. točka dnevnega reda. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na izvolitev stalnih odborov 
zbora. Po poslovniku Republiškega zbora Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije ima Republiški zbor naslednje odbore: odbor za organizacijo oblasti 
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in uprave, odbor za gospodarstvo, odbor za prosveto in kulturo, odbor za 
zdravstvo in socialno politiko, odbor za proračun, zakonodajni odbor, mandatno- 
imunitetni odbor in odbor za predloge in pritožbe. 

Kandidate za člane posameznega odbora lahko za vsak odbor predlaga 
najmanj 10 poslancev. Predlagatelj za člane vsakega odbora mora najprej 
povedati število članov, koliko naj jih odbor šteje, nato pa navesti kandidate 
poimensko na skupni listi. 

Prosim predlog za izvolitev članov za odbor za organizacijo oblasti in 
uprave, ki mora imeti toliko članov kot jih bo predlagatelj predlagal. (K besedi 
se prijavi ljudski poslanec Humbert Gačnik.) 

Humbert Gačnik: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! V imenu 
■desetih ljudskih poslancev, in sicer Jožeta Marolta, Marinke Ribičič, Alberta 
Jakopiča, Svetka Kobala, dr. Ruže Segedin, Toneta Boleta, Marije Levar, Nika 
Siliha, Franca Kralja in v svojem imenu predlagam, da šteje odbor za orga- 
nizacijo oblasti in uprave Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS 15 članov. 

Za člane odbora pa predlagam: Mirka Zlatnarja, Franca Pirkoviča, inž. 
Pepco Perovšek, Franca Bero, Staneta Brečka, Nerina Gobbo, Alfonza Grmeka, 
Ivana Hercoga, Rika Jermana, Vlada Jurančiča, Kolomana Korpiča, Martina 
Koširja, Staneta Sotlarja, Cvetko Vodopivec in Staneta Vrhovca. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Obstaja še kakšen drug pred- 
log? (Ne javi se nihče.) Slišali ste predlog glede števila in sestava članov odbora 
za organizacijo oblasti in uprave in ga dajem na glasovanje. Kdor je za ta 
predlog, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili za člane odbora za organizacijo oblasti in uprave 
izvoljeni naslednji poslanci: Mirko Zlatnar, Franc Pirkovič, inž. Pepca Perov- 
šek, Franc Bera, Stane Brečko, Nerino Gobbo, Alfonz Grmek, Ivan Hercog, 
Riko Jerman, Vlado Jurančič, Koloman Korpič, Martin Košir, Stane Sotlar, 
Cvetka Vodopivec in Stane Vrhovec. 

Prehajamo na volitve odbora za prosveto in kulturo. Prosim predlagatelja, 
da da predlog. (K besedi se prijavi ljudski poslanec inž. Vilma Pirkovič.) 

Inž. Vilma Pirkovič: V imenu desetih ljudskih poslancev, in 
sicer Jožeta Kladivarja, Rudija Cačinoviča, Vlada Jurančiča, Petra Zorka, 
Antona Peternelja, Alfonza Grmeka, Olge Vrabič, Cvetke Vodopivec, Tomo 
Brejca in v svojem imenu predlagam, da naj odbor za prosveto in kulturo 
Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS šteje 15 članov in da se za člane 
odbora izvolijo: France Perovšek, Lojze Piškur, Franc Šušteršič, Marija 
Aljančič, Maks Dimnik, Štefan Gyofi, France Kimovec, Ivan Kranjčič, Tone 
Kropušek, Ivan Potrč, Stane Ravljen, Maks Vale, Milo Vižintin, Jelka Vrhovšek 
in Beno Zupančič. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Obstaja še kakšen drug 
predlog? (Ne javi se nihče.) Ker ne, dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je 
za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so v odbor za prosveto in kulturo soglasno izvoljeni 
poslanci:   France  Perovšek,   Lojze  Piškur,   Franc  Šušteršič,  Marija  Aljančič, 
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Maks Dimnik, Štefan Gyofi, France Kim ovac, Ivan Kranj čič, Tone Kropušek, 
Ivan Potrč, Stane Ravljen, Maks Vale, Milo Vižintin, Jelka Vrhovšek in Beno 
Zupančič. 

Prehajamo na volitve odbora za gospodarstvo. Prosim predlagatelja, da 
da svoj predlog. (K besedi se prijavi ljudski poslanec Tine Remškar.) 

Tine Remškar: V imenu ljudskih poslancev Rika Jermana, Albina 
Kureta, dr. Mihe Potočnika, Matije Maležiča, Mire Svetina, Jožeta Globačnika, 
Jožeta Slaviča, inž. Vilme Pirkovič, Karla Sterbana in v svojem imenu pred- 
lagam, naj bi odbor za gospodarstvo štel 19 članov in da se za člane tega odbora 
izvolijo naslednji tovariši: Franc Leskovšek, Franc Popit, inž. Ivo Klemenčič, 
Miran Cvenk, Rudi Cačinovič, Mihaela Dermastia, Davorin Ferligoj, Matevž 
Hace, Albert Jakopič, Ivo Janžekovič, Slavko Jež, Svetko Kobal, Franc Kralj, 
Tine Lah, Jože Marolt, Lojzka Stropnik, Jože Tramšek, Edo Zorko in Viktor 
Zupančič. 

Predsedn-ik inž. Pavle Zaucer: Slišali ste predlog za izvolitev 
članov odbora za gospodarstvo. Obstaja še kasen drug predlog? Ne javi se 
nihče.) Ker ne, dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno izvolil v odbor za gospodarstvo naslednje 
ljudske poslance: Franca Leskoška, Franca Popita, inž. Ivo Klemenčiča, Mirana 
Cvenka, Rudija Cačinoviča, Mihaelo Dermastia, Davorina Ferligoja, Matevža 
Haceta, Alberta Jakopiča, Ivo Janžekoviča, Slavka Ježa, Svetka Kobala, Franca 
Kralja, Tineta Laha, Jožeta Marolta, Lojzko Stropnik, Jožeta Tramška, Eda 
Zorka in Viktorja Zupančiča. 

Prehajamo na volitve odbora za zdravstvo in socialno politiko. Prosim 
predlagatelja, da da svoj predlog. (K besedi se prijavi ljudski poslanec Ivo 
Janžekovič.) 

Ivo Janžekovič: V imenu 10 tovarišev, in sicer Alojza Libnika, 
Slavka Ježa, Marije Aljančič, Maksa Dimnika, Bena Zupančiča, dr. Sonje 
Kukovec, Kolomana Korpiča, Franca Pirkoviča in Olge Vrabič ter v svojem 
imenu predlagam, naj odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega 
zbora šteje 17 članov in da se za člane odbora izvolijo: Mira Svetina, dr. Ivan 
Kopač, Franc Krese, Tomo Brejc, dr. Draga Cernelč, Jože Globačnik, Albin 
Jensterle, Ivan Kovačič, Albin Kuret, Angela Ocepek, Vinka Simonič, Poldka 
Skrbiš, Franc Sebjanič, dr. Ruža Šegedin, Karel Sterban, Anton Vrhovšek in 
Martin Zakonjšek. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Slišali ste predlog glede števila 
in izvolitve članov odbora za zdravstvo in socialno politiko. Obstaja še kakšen 
drug predlog? (Ne javi se nihče.) Ker ne, dajem ta predlog na glasovanje.* Kdor 
je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da so v odbor za 
zdravstvo in socialno politiko soglasno izvoljeni: Mira Svetina, dr. Ivan Kopač, 
Franc Krese, Tomo Brejc, dr. Draga Cernelč, Jože Globačnik, Albin Jensterle, 
Ivan Kovačič, Albin Kuret, Angela Ocepek, Vinka Simonič, Poldka Skrbiš, 
Franc Sebjanič, dr. Ruža Segedin, Karel Sterban, Anton Vrhovšek in Martin 
Zakonjšek. 
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Prehajamo na volitve odbora za proračun. Prosim predlagatelja, da da 
predlog. (K besedi se prijavi ljudski poslanec Viktor Zupančič.) 

Viktor Zupančič: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci. Za odbor 
za proračun Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS predlagam v imenu 
naslednjih ljudskih poslancev — Franca Kimovca, Milana Frančeškina, Milka 
Goršlča, Vere Kolarič, inž. Ivo Klemenčiča, Franca Popita, Albina Kureta, 
Lada Božiča, Mirana Cvenka in v svojem imenu, naj odbor za proračun šteje 
11 članov in da se za člane odbora izvolijo: Branko Babic, Jakob Zen, Franc 
Skok, Adolf Cernec, Marija Levar, Alojz Libnik, inž. Štefka Lorbek, Stane 
Nunčič, Ivan Rančigaj, Jože Slavič in Jože Vonta. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Slišali ste predlog za izvolitev 
členov odbora za proračun Republiškega zbora, ki naj bi po predlogu štel 
11 čianov. Obstaja še Jcakšen drug predlog? (Ne javi se nihče.) Ker ne, dajem 
ta predlog na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvgnejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno izvolil v odbor za proračun naslednje tova- 
riše: Branka Babica, Jakoba Žena, Franca Skoka, Adolfa Cerneca, Marijo 
Levar, Alojza Libnika, inž. Štefko Lorbek, Staneta Nunčiča, Ivana Rančigaja, 
Jožeta Slaviča in Jožeta Vonto. 

Prehajamo na volitve zakonodajnega odbora. Prosim predlagatelja, da da 
predlog. (K besedi se prijavi ljudski poslanec Davorin Ferligoj.) 

Davorin Ferligoj: Tovarišice in tovariši. V imenu poslancev Milje 
Ribičiča, Julija Beltrama, Slavice Zirkelbach, Vide Tomšičeve, Milana Apiha, 
Karla Lutra, Maksa Valeta, Karla Sterbana in Jožeta Vonte ter v svojem 
imenu, predlagam, da bi štel zakonodajni odbor 11 članov, in sicer: dr. Helija 
Modica, dr. Miho Potočnika, dr. Sonjo Kukovec, Franca Belšaka, Lada Božiča, 
Vero Kolarič, Staneta Nunčiča, Lada Oblaka, Aleksandra Pirhcrja, Franca 
Trevna in Marijo Zupančič. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Slišali ste predlog glede števila 
in članov zakonodajnega odbora Republiškega zbora. Ima še kdo kak drug 
predlog? (Ne javi se nihče.) Ker ne, dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je 
za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor soglasno izvolil 
v zakonodajni odbor naslednje tovariše: dr. Helija Modica, dr. Miho Potočnika, 
dr. Sonjo Kukovec, Franca Belšaka, Lada Božiča, Vero Kolarič, Staneta Nun- 
čiča, Lada Oblaka, Aleksandra Pirherja, Franca Trevna in Marijo Zupančič. 

Prehajamo na volitve mandatno-imuniletnega odbora. Prosim predlaga- 
telja, da da predlog. (K besedi se prijavi ljudski poslanec Franc Kralj.) 

Franc Kralj: Predlog za izvolitev članov mandatno-imunitetnega 
odbora Republiškega zbora Ljudske skupščine Je naslednji: V imenu ljudskih 
poslancev Franca Kreseta, Štefana Gyofia, Franca Belšaka, inž. Pepce Perov- 
šek. Mire Svetina, Sveto Kobala, Alberta Jakopiča, Franca Skoka in Mirka 
Zlatnarja ter v svojem imenu predlagam, naj odbor šteje 5 članov. 

Za člane odbora pa predlagam: Mihaelo Dormastia, Humberta Gačnika, 
Milana Frančeškina, Franceta Kimovca in Marinko Ribičič. 
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Predsednik inž. Pavle Zaucer: Slišali ste predlog glede števila 
in izvolitve članov mandatno-imunitetnega odbora. Obstaja še kak drug pred- 
log? (Ne javi se nihče.) Ker ne, dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za ta 
predlog, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno izvolil v mandatno-imunitetni odbor 
naslednje tovariše: Mihaelo Dermastia, Humberta Gačnika, Milana Franče- 
škina, Franca Kimovca in Marinko Ribičič. 

Prehajamo na volitve odbora za predloge in pritožbe. Pros'm predla^ate^a, 
da da predlog. (K besedi se prijavi ljudski poslanec Marija Levar.) 

Marija Levar: V imenu 10 poslancev, in sicer tovariša Franca Ki- 
movca, Viktorja Zupančiča, Ivana Krajnčiča, Matevža Haceta, Humberta Gač- 
nika, Toneta Fajfarja, Ivana Horvata, Tineta Remškarja, Olge Vrabič in v 
svojem imenu predlagam, da šteje ta odbor 5 članov in da se za člane tsga 
odbora izvolijo Jože Kladivar, Mica Marinko, Albin Jensterle, dr. Sonja Ku- 
kovec in Leopold Maček. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Slišali ste predlog glede šte- 
vila in izvolitve članov odbora za predloge in pritožbe. Ima še kdo kak drug 
predlog? (Ne javi se nihče.) Ker ne, dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je 
za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno izvolil v odbor za predloge in pritožbe 
naslednje tovariše: Jožeta Kladivarja, Mico Marinko, Albina Jensterla, dr. So- 
njo Kukovec in Leopolda Mačka. 

S tem ugotavljam, da je Republiški zbor izvolil stalne odbore zbora in 
prosim,  da se izvoljeni  odbori  takoj  sestanejo  in konstituirajo. 

Da bodo odbori lahko opravili svojo prvo sejo in se konstituirali, odrejam 
kratek odmor. Odbore pa prosim, da mi sporoče, kako so se konstituirali, da 
bo mogoče o tem seznaniti zbor. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.25 in se je nadaljevala ob 13.35 uri.) 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Nadaljujemo sejo. Republi- 
škemu zboru sporočam, da so se odbori zbora konstituirali takole: 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave je za predsednika izvolil tovar'ša 
Mirka Zlatnarja, za podpredsednika Franca Pirkoviča in za tajnika inž. Pepco 
Perovšek. 

Odbor za gospodarstvo je izvolil za predsednika tovariša Franca Leskoška, 
za podpredsednika Franca Popita in za tajnika inž. Iva Klemenčiča. 

Odbor za prosveto in kulturo je izvolil za predsednika tovariša Franca 
Porovška, za podpredsednika tovariša Lojzeta Piškurja in za tajnika tovariša 
Franca Sušteršiča. 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko je izvolil za predsednika tovarišico 
Miro Svetina, za podpredsednika tovariša dr. Ivana Kopača in za tajnika 
tovariša Franca Kreseta. 
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Odbor za proračun je izvolil za predsednika tovariša Branka Babica, za 
podpredsednika Jakoba Žena in za tajnika Franca Skoka. 

Zakonodajni odbor je izvolil za predsednika dr. Helija Modica, za pod- 
predsednika dr. Miho Potočnika in za tajnika dr. Sonjo Kukovec. 

Mandatno-imunitetni odbor je na seji izvolil za predsednika tovarišico 
Mihaelo Dermastia, za tajnika pa tovariša Humberta Gačnika. 

Odbor za predloge in pritožbe je izvolil za predsednika tovariša Jožeta 
Kladivarja in za tajnika tovarišico Mico Marinko. 

S tem so odbori izvoljeni, in ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaklju- 
čujem 1. sejo Republiškega zbora. 

Seja je bila zaključena ob 13.40 uri. 



2. seja 

(30. maja 1958) 

Predsedoval:   Inž.   Pavle   Zaucer,   predsednik 
Republiškega zbora 

Zapisnikar:     Drago   Seliger 

Začetek seje ob 16.40 uri. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Pričenjam 2. sejo Republiškega 
zbora Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije, ki jo je sklical pred- 
sednik Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije. 

Ugotavljam, da so ljudski poslanci Milan Apih, Tone Bole, Franc Belsak, 
Franc Bera, Jože Globačnik, Boris Kocijančič, Viktor Kotnik, Tine Lah, 
inž. Vilma Pirkovič, Mitja Ribičič, Mira Svetina, Franc Treven, Anton Peternelj 
in inž. Ivo Klemenčič opravičili svojo odsotnost in predlagam, da jim Repu- 
bliški zbor odsotnost opraviči. Se zbor strinja s predlogom, da se imenovanim 
odsotnost opraviči? (Poslanci se strinjajo.) 

Zapisnik današnje seje bo vodil tovariš Drago Seliger. Prosim zapisni- 
karja prejšnje seje tovariša Staneta Sotlarja, da prebere zapisnik 1. seje. 
(Zapisnikar Stane Sotlar prebere zapisnik 1. seje Republiškega zbora.) Ima 
kdo od tovarišev ljudskih poslancev kako pripombo k zapisniku? (Ne javi 
se nihče.) Ker ni pripomb, menim, da je zapisnik odobren in da se lahko pod- 
piše. (Predsednik in zapisnikar podpišeta zapisnik.) 

Izvršni svet je predložil predlog zakona o spremembi zakona o območjih 
okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji, predlog zakona o izvedbi od- 
prave okraja Trbovlje, predlog zakona o spremembi zakona o volitvah in 
odpoklicu odbornikov ljudskih odborov, predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski republiki Slo- 
veniji, predlog zakona o preosnovanju Sekretariata Izvršnega sveta za blagovni 
promet Ljudske republike Slovenije v Državni sekretariat za blagovni promet 
Ljudske republike Slovenije in predlog odloka o spremembi krajevnega ob- 
močja nekaterih okrožnih in okrajnih sodišč. Razen tega pa obstaja tudi po- 
ročilo mandatno-imunitetnega odbora. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o 

območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o izvedbi odprave okraja 

Trbovlje; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o 

volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 

nitvah zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji; 
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5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o preosnovanju Sekretariata 
Izvršnega sveta za blagovni promet Ljudske republike Slovenije v Državni 
sekretariat za blagovni promet Ljudske republike Slovenije; 

6. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o spremembi krajevnega 
območja nekaterih okrožnih in okrajnih sodišč in 

7. poročilo mandatno-imunitetnega odbora. 
Ali ima kdo od tovarišev poslancev kakšen spreminjevalni ali dopolnilni 

predlog k dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) Ker ni drugih predlogov, me- 
nim, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o spremembi zakona o območjih okrajev in občin v Ljudski 
republiki Sloveniji. 

Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in uprave, da da po- 
ročilo. (Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in uprave ljudski poslanec 
Nerino Gobbo prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Ker poroče- 
valec zakonodajnega odbora ljudski poslanec Aleksander Pirher ni bil navzoč, 
je namesto njega prebral poročilo član odbora Lado Oblak. ^— Glej pri- 
loge.) 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da obrazložitev k zakonskemu 
predlogu. 

Peter Zorko: K predlogu zakona o spremembi zakona o območjih 
okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji kakor tudi k ostalim predlogom 
predpisov pod 2., 3. in 6. točko dnevnega reda, ki izhajajo iz tega zakona 
in s katerimi se ukinja okraj Trbovlje, je dal Izvršni svet pismeno poročilo, 
ki je bilo priloženo. Obrazložil pa je to danes dopoldne v svojem ekspozeju 
tudi predsednik Izvršnega sveta tovariš Boris Kraigher. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Pričenjam razpravo. Želi kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in da- 
jem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za ta zakonski predlog, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno spre- 
jel zakon o spremembi zakona o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki 
Sloveniji in ga bom poslal predsedniku Ljudske skupščine LRS za objavo. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o izvedbi odprave okraja Trbovlje. 

Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in uprave, da da po- 
ročilo. (Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in uprave ljudski poslanec 
Nerino  Gobbo prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec 
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Lado Oblak prebere odborovo 
poročilo. — Glej priloge.) 

Ker je predstavnik Izvršnega sveta že pri prvi točki dal obrazložitev 
k tej točki dnevnega reda, pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona 
na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel zakon o izvedbi odprave 
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okraja Trbovlje in ga bom poslal predsedniku Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije za objavo. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o 
predlogu zakona o spremembi zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov 
ljudskih odborov. 

Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in uprave, da da po- 
ročilo. (Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in uprave ljudski poslanec 
Stane Vrhovec  prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec 
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Lado Oblak prebere odborovo 
poročilo. — Glej priloge.) 

Ker je predstavnik Izvršnega sveta prav tako že pri prvi točki dnevnega 
reda obrazložil tudi ta zakonski predlog, pričenjam razpravo k predlogu tega 
zakona. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo 
in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glaso- 
vanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel zakon o spremembi 
zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov in ga bom po- 
slal predsedniku Ljudske skupščine LRS za objavo. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o agrarni reformi 
in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji. 

Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec 
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Rudi Cačinovič prebere od- 
borovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec 
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Marija Zupančič prebere od- 
borovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da predlog zakona obrazloži. 

Jože Ingolič: Dovolite, da se glede obrazložitve predloga zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v Slo- 
veniji sklicujem na pismeno obrazložitev, ki je bila predlogu zakona pred- 
ložena. 

itkrati dovolite, da izjavim, da Izvršni svet sprejema amandma, ki ga 
je sprejel odbor za gospodarstvo, po katerem se v prvem odstavku doda za 
besedami »Ljudski republiki Sloveniji« beseda »praviloma« tako, da bi se 
prvi odstavek glasil takole: »Zemlja, dodeljena po zakonu o agrarni reformi in 
kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji, se praviloma sme odtujiti le, če se 
še nadalje uporablja za namene v kmetijstvu.« 

Hkrati bi predlagal še naslednji drobno tehnični spremembi 1. člena, po 
katerih naj bi se 1. člen glasil takole: »Dodeljena zemlja se za dobo 15 let od 
dne dejanske dodelitve . ..« — tu naj se besede »to je« zamenjajo z besedo 
»oziroma« tako, da se stavek nadaljuje — »oziroma od dneva izdaje začasnega 
potrdila« itd. 

Končno predlagam, da se spremeni 4. točka 26 b člena tako, da bi se 
glasila: »4. oddaja zemljišča v zakup s poprejšnjo pritrditvijo upravnega or- 
gana občinskega ljudskega odbora, ki je pristojen za zadeve s področja pre- 
moženjsko-pravnih razmerij, če naseljenska družina nima zadosti delovne sile 
za obdelovanje.« 
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V tem primeru gre namreč za prenos pristojnosti iz sveta občinskega ljud- 
skega odbora za kmetijstvo na občinski upravni organ po določilu 81. člena 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pristojnosti občinskih in okraj- 
nih ljudskih odborov. 

Prav tako sprejema Izvršni svet tudi pravno-tehnični predlog glede črta- 
nja besede »kolonistično«.-    * 

Predsednik inž. Pavle Žaucer: Prosim poročevalca odborov, 
da se izjavita glede amandmajev, ki jih predlaga Izvršni svet. 

Marija Zupančič: Zakonodajni odbor se je na osnovi pripombe 
odbora za gospodarstvo in Izvršnega sveta ponovno sestal in je njuno staliče 
sprejel. Zakonodajni odbor se po drugi seji strinja s spremembami in dopol- 
nitvami, ki jih predlaga Izvršni svet, prav tako pa sprejema tudi amandma 
odbora za gospodarstvo. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Prosim poročevalca odbora za 
gospodarstvo, da se izjavi v zvezi z amandmaji. 

Rudi Cačinovič: Kot poročevalec odbora za gospodarstvo se stri- 
njam s predlogom predstavnika Izvršnega sveta. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Ker se oba poročevalca od- 
borov strinjata z amandmaji, ki jih je dal predstavnik Izvršnega sveta, menim, 
da so amandmaji postali sestavni del zakonskega predloga. 

Zato dajem v razpravo zakonski predlog skupaj s predlaganimi amandmaji. 
Kdo želi besedo? (K besedi se prijavi ljudski poslanec Marija Levar.) 

Marija Levar: Prosila bi tovariša Ingoliča, da bi še enkrat prečital 
drugi odstavek prvega člena. Moj predlog je, da bi se drugi odstavek 1. člena 
glasil: »Dodeljena zemlja se za dobo 15 let od dne dejanske dodelitve ali na- 
selitve oziroma izdaje začasnega potrdila o dodelitvi .. .«. Svoj predlog ute- 
meljujem s sledečim: 

Kolonizacija kot veste se je vršila 1946. leta. Komisija za agrarno reformo 
in kolonizacijo takrat ni izdala vsem kolonistom začasnih potrdil. Dokončna 
potrdila oziroma prva potrdila je večina kolonistov dobila 1954. leta. Da ne 
bi sodišča sedaj zahtevala ta začasna potrdila, za katera je bil predpisan po- 
seben obrazec, naj bi se vnesle v besedilo zakona še besede ».. . ali naselitve 
oziroma izdaje začasnega potrdila . . .« 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Tovarišica, ali s tem pred- 
logom dajete amandma? (Marija Levar: Da.) Potem bi prosil, da bi ga for- 
mulirali pismeno. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da se o tem amandmaju izjavi? 

Jože   Ingolič:   Z amandmajem se strinjam. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Predstavnik Izvršnega sveta je 
izjavil, da se z amandmajem strinja. 

Prosim poročevalca odborov, da se izjavila o amandmaju. (Poročevalca 
obeh odborov amandma sprejmeta.) 



2. seja 19 

Ker se poročevalca odborov in predstavnik Izvršnega sveta strinjajo z 
amandmajem, je ta postal sestavni del zakonskega predloga. 

Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje o zakonskem predlogu skupno z amand- 
maji, ki jih je izdal Izvršni svet in amandmajem, ki ga je dala tovarišica 
Marija Levarjeva. Kdor je za zakonski predlog v tej obliki, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel zakon o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji 
z dopolnitvami, ki so jih predlagali Izvršni svet in ljudski poslanec tovarišica 
Marija Levarjeva. 

Ker ta zakon obravnava tudi Zbor proizvajalcev, moramo amandmaje, 
ki smo jih dodatno sprejeli, sporočiti tudi Zboru proizvajalcev. Kasneje vas 
bom obvestil ali je tudi Zbor proizvajalcev sprejel imenovani predlog zakona 
v enakem besedilu kot Republiški zbor. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o, preosnovanju Sekretariata Izvršnega sveta za blagovni 
promet Ljudske republike Slovenije v Državni sekretariat za blagovni promet 
Ljudske republike Slovenije. 

Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in uprave, da da po- 
ročilo. (Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in uprave ljudski poslanec 
Alfonz   Grmek   prebere odborovo poročilo. — Glej  priloge.) 

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec 
zakonodajnega odbora ljudski poslanec dr. Miha Potočnik prebere od- 
borovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da predlog zakona obrazloži. 

Julij Beltram: S preosnovanjem Sekretariata Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS za blagovni promet v Državni sekretariat za blagovni 
promet Ljudske republike Slovenije, ki ga obravnava predloženi osnutek za- 
kona, želimo predvsem poudariti pomen in obsežnost nalog ter celokupne 
problematike, ki spada v to upravno področje. 

Dovolite, da se ob tej priložnosti ustavim ob nekaterih naših nalogah, ki 
so v zvezi s problemi blagovne izmenjave. Povečan obseg proizvodnje in asor- 
timaja blaga, povečana kupna moč in višje zahteve prebivalstva, določena 
odrejena politika postopnega, toda hitrejšega dviga življenjske ravni prebi- 
valstva in s tem v zvezi ukrepanja za stabilizacijo trga, vse to zahteva tak 
upravni organizem, ki bo bolj čvrsto in samostojno spremljal celotno proble- 
matiko zamenjave in uslug, ki nam še vedno povzroča večkrat nepotrebno, 
vendar upravičeno negodovanje in ima tudi škodljive materialne posledice. 
Ta poudarek je potreben še zlasti zato, ker se vplivi dobrega, hitrega in brez- 
hibnega poslovanja in posredovanja blaga in uslug odražajo tako na področju 
proizvodnje, neposredno pa na področju potrošnje. Poleg tega smo dolžni iz- 
vesti tako ukrepe, da se organizacijske oblike in metode poslovanja v trgovini 
spravijo v sklad z naglim razvojem vseh vrst potrošnje, s politiko ustvarjanja 
stabilnosti trga in povečanjem življenjskega standarda. Ker pa je cenenost in 
kvaliteta trgovanja in uslužnostnih dejavnosti velikega pomena v zasledovanju 
navedenih  ciljev, se  mora  tudi  služba  posredovanja  pojačati  in  izpopolniti. 
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Obsežne in komplicirane naloge blagovnega prometa s tako močnim vpli- 
vom na osnovne značilnosti in smotre socializma kot je skrb za človeka, pa 
imajo izrazito družben karakter, zato terjajo sodelovanje čim širšega kroga 
ljudi, ki so neposredno zainteresirani na dobrem poslovanju trgovine, gostin- 
skih in drugih uslug, ko se zaključi proces proizvodnje in ustvarijo pogoji 
za novo proizvodnjo. Zato je povsem razumljivo, da skrbi za urejanje tržišča 
ne moremo prepustiti le tržnim inšpektorjem oziroma upravnim organom, ki 
sicer morajo spremljati in evidentirati večno živa nasprotja med proizvodnjo 
in potrošnjo ter hitro in učinkovito odpravljati ovire dobremu poslovanju, 
pač pa jo moramo nasloniti na mnogo bolj učinkovita telesa družbene skup- 
nosti, ki so v naši praksi že preizkušena. To so predvsem sveti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov, zbornice in druge družbene organizacije, ki lahko 
neposredno, življenjsko in učinkovito zagotove proizvodnji tržišče in trgu blago. 

Danes je tudi povezava med proizvodnjo in potrošnjo prešibka. Se v 
večji meri kot za industrijsko velja ta ugotovitev za kmetijsko proizvodnjo. 
Kljub priporočilom skoro ne poznamo primera, da bi potrošno središče sklenilo 
pismeno pogodbo z nosilcem ali organizatorjem proizvodnje in s tem zago- 
tovilo v normalnih pogojih nemoten in obvezen dotok potrebnih količin blaga. 
Tak način povezave potrošnih središč s proizvodnimi centri mora ugodno 
vplivati na stabilizacijo trga, obenem pa že indirektno usmerjati proizvodnjo 
in vzpodbudno vplivati na proizvajalce. Posledice pomanjkanja vsakega po- 
gleda naprej in takega odnosa do preskrbe svojih občanov občutimo že v 
prvih večjih količinah letošnjih pridelkov, ko se ponavlja stara praksa, ki se 
prenaša iz leta v leto prav zaradi oboževanja avtomatizma in tržne stihije, 
zaradi nerazumljive odsotnosti zainteresiranih potrošnikov in predelovalne 
industrije z daljnosežnimi posledicami za proizvodnjo. 

Veliki napori in obsežna sredstva, ki se vlagajo v organizacijo velike bla- 
govne kmetijske proizvodnje, nujno zahtevajo organizirano tržišče. Vsklaje- 
vanie potreb na določeni razvojni stopnji z materialnimi možnostmi je prav- 
zaprav edina regulativna funkcija družbenih organov, ki se odraža v pred- 
videvanjih in v načrtnih organizacijskih posegih. Interesi naše družbene ure- 
ditve, ki so istovetni z interesi celotne skupnosti, ne dovoljujejo, da celoten 
proces proizvodnje in potrošnje prepuščamo zgolj stihijskemu delovanju tržnih 
zakonov. Za urejanje naše preskrbe je že zaradi naših razmer in tehničnih 
možnosti potrebna iniciativa obeh koncev istega proizvodnega procesa in 
aktivno odstranjevanje ovir, ki so največkrat tehničnega značaja bodisi proiz- 
vodnih ali tržnih pogojev. Tu nastopa odločilna funkcija občine kot repre- 
zentanta proizvajalcev in potrošnikov. Že doseženi uspehi v razvijanju druž- 
benih organov, svetov itd. na področju blagovne zamenjave šele odpirajo 
problematiko in kažejo na vrzeli, ki jih moramo čimprej odpraviti. 

Ugotovljeno je, da je služba blagovnega prometa ne glede na svoje številne 
in važne naloge pri ljudskih odborih pomanjkljivo organizirana. Velika ve- 
č;na občinskih ljudskih odborov sploh nima posebnih svetov za to področje. 
Poleg tega se glede na različno grupiranje nalog v svetih razpravlja o potrebi 
po poenotenju te službe z neposredno takojšnjo razširitvijo na vse okraje in 
občine, tako da bi pri vseh občinah in okrajih organizirali svete za področje 
blagovnega prometa. To naj bi bili praviloma sveti za blagovni promet in 
turizem. Izjemoma naj bi se tam, kjer predstavlja preskrba prebivalstva po- 
seben problem, razen tega pa je razvita tudi turistična dejavnost, organizirala 
posebej  svet  za  blagovni  promet  in  posebej  svet  za  turizem,  tako  da  bi  v 
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okrajih in občinah imeli svet za blagovni promet oziroma svet za blagovni 
promet in turizem. Zaradi jasnosti nalog sveta in poenotenja nazivov naj bi 
se ostali vpeljani nazivi odpravili. Sestav svetov naj bo tak, da bo zagotov- 
ljena strokovnost, predvsem pa da bodo zaščiteni interesi najbolj prizadetih 
slojev prebivalstva. 

V preskrbovalni službi poznamo poleg svetov za blagovni promet kot 
organov samoupravljanja in družbene kontrole zelo pomembno institucijo, 
potrošniške svete in stanovanjske skupnosti. Ugotovljeno je, da okrajni in 
občinski ljudski odbori oziroma njihovi organi, ki so odgovorni za vprašanja 
blagovnega prometa na svojem območju, niso pokazali dovolj pobude pri usta- 
navljanju potrošniških svetov in niso izkoristili vseh možnosti, ki jim jih 
daje zvezna uredba o trgovanju. Sveti za blagovni promet tudi niso sklicevali 
posvetov potrošniških svetov in niso skrbeli za potrebne stike z njimi. Ti 
sveti bi lahko prek ljudskih odborov uresničevali koristne predloge potrošni- 
ških svetov za ureditev perečih vprašanj v trgovini. Ze dosedanja praksa 
dokazuje, da so potrošniški sveti zelo koristna institucija, da pa je njihova 
aktivnost odvisna predvsem od ljudskih odborov, pa tudi od samega sestava 
potrošniških svetov. Da ni dober sestav potrošniških svetov, če so v njem v 
pretežni večini trgovci in direktorji, pač pa da morajo v teh svetih prevladovati 
»navadni« potrošniki, je potrdila že praksa sama. 

Prav zaradi slabosti in mnogih nepravilnosti, ki se pojavljajo v naši trgo- 
vini in ki imajo svoj izvor predvsem v trgovini na debelo, se pred občinske 
ljudske odbore postavlja kot neodložljiva naloga, ustanavljanje teh svetov, 
predvsem na sedežih trgovskih podjetij na drobno in pri grosističnih pod- 
jetjih, pa tudi pri posameznih poslovalnicah, kjer se pokaže za to potreba. 
Postopoma naj se družbena kontrola in pomoč v obliki teh svetov razširi na 
vse vrste trgovin. Formiranje potrošniških svetov naj se v okviru zakonitih 
predpisov uredi tako, da se zagotovijo koristi potrošnikov, interesi občine kot 
predstavnika širše skupnosti in podjetja, ki vrši usluge za potrošnike. 

Nadaljnji razvoj družbenega upravljanja in kontrole bo tudi v trgovini, 
v blagovni izmenjavi in uslužnostni dejavnosti prinesel nove dopolnitve in 
adekvatne spremembe, ki pa naj bodo rezutat dela, iniciative in prakse potroš- 
niških svetov ob polnem izkoriščanju obstoječih možnosti, ki jih dajejo zako- 
niti predpisi. 

Poleg tako razvite udeležbe in odgovornosti neposrednih potrošnikov v 
svetih naj ljudski odbori občin in okrajev potrebam primerno ustanovijo ali 
odredijo upravni organ ali pa določene strokovno sposobne uslužbence in to 
predvsem iz vrst uslužbencev, ki v upravnem organu že več ali manj odgo- 
varjajo za področje blagovnega prometa, in za opravljanje številnih upravnih 
nalog iz tega področja. Predvsem je potrebno, da okraji in občine pravilno in 
racionalno porazdelijo uslužbence po važnosti in potrebi, ob polnem razume- 
vanju in upoštevanju pomembnosti vloge službe blagovnega prometa. Zlasti 
je potrebno vsestransko usposobiti tržno inšpekcijo, ki mora hitreje signali- 
zirati probleme in strožje ukrepati ko gre za nezakonito oziroma malomarno 
poslovanje. Ta služba, služba celokupnega prometa blaga in uslug, naslonjena 
na družbene organe, na čim širši krog zainteresiranih ljudi, bo zahtevala 
sicer manj, toda za potrebno kontrolo in pomoč strokovno kvalitetnejših uprav- 
nikov in inšpektorjev za uravnavanje prometa na širši osnovi. Ob večji mo- 
bilizaciji prizadetih, s pravočasnimi ukrepi, ob boljšem izkoriščanju obstoječih 
možnosti  in blagovnih  fondov, ob potrebnem  usmerjanju  proizvodnje za po- 
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trebe boljše preskrbe, kar naj bo glavna naloga sekretariata za blagovni pro- 
met in ljudskih odborov, bodo lahko uresničene naloge in neposredni cilji, ki 
jih je danes za to področje formiral tudi predsednik Izvršnega svjeta. 

Prosim, da ljudska skupščina sprejme predloženi zakon o preosnovanju 
Sekretariata Izvršnega sveta za blagovni promet LRS v Državni sekretariat 
za blagovni promet LRS. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Prosim predstavnika Izvršnega 
sveta, da se izjavi o amandmaju zakonodajnega odbora, da se v naslovu zakona 
in v 1. členu spremeni besedilo. 

Julij   Beltram:   Z amandmajem se strinjam. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Ugotavljam, da se Izvršni svet 
strinja z amandmaji, ki jih je predlagal zakonodajni odbor in da so s tem 
postali sestavni del zakonskega predloga. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaklju- 
čujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za ta zakonski predlog, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel zakon o preosnovanju Sekre- 
tariata Izvršnega sveta za blagovni promet LRS v Državni sekretariat za 
blagovni promet LRS in ga bom poslal predsedniku ljudske skupščine za 
objavo. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o 
predlogu odloka o spremembi krajevnega območja nekaterih okrožnih in 
okrajnih sodišč. 

Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in uprave, da da po- 
ročilo. (Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in uprave ljudski poslanec 
Stane  Brečko  prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Ker je predstavnik Izvršnega sveta dal obrazložitev že pri 1. točki dnev- 
nega reda, zato pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker 
se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je 
za predlog tega 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 odlok o spremembi 
krajevnega območja nekaterih okrožnih in okrajnih sodišč. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na poročilo mandatno-imuni- 
tetnega odbora. 

Prosim poročevalca mandatno-imunitetnega odbora, da da poročilo. (Po- 
ročevalec mandatno-imunitetnega odbora ljudski poslanec Humbort Gač- 
n i k   prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Slišali ste poročilo mandatno-imunitetnega odbora. Zeli kdo izmed tova- 
rišev poslancev besedo oziroma kako pojasnilo v zvezi s poročilom? (Ne javi 
se nihče.) Ce nihče, zaključujem obravnavo in objavljam, da mora Republiški 
zbor najprej potrditi odločbo mandatno-imunitetnega odbora, s katero je ta 
dovolil sprožitev kazenskega postopka proti ljudskemu poslancu Francu Jaklje- 
viču, izvoljenem v 113. volilnem okraju in nato sklepati še o tem, ali sprejme 
odpoved mandatu, kateremu se je odpovedal ljudski poslanec Franc Jakljevič. 
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Glasujemo torej najprej o tem, ali potrdimo odločbo mandatno-imunitet- 
nega odbora o dovolitvi sprožitve kazenskega postopka proti Francu Jakljeviču. 
Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (En poslanec dvigne roko.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je Republiški zbor potrdil odločbo mandatno-imunitetnega od- 
bora z enim glasom proti. 

Glede na to, da se je ljudski poslanec Franc Jakljevič mandatu odpovedal 
in glede na predlog mandatno-imunitetnega odbora mora Republiški zbor po 
določbah volilnega zakona sklepati o tem, ali odpoved mandatu sprejme. 
Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ker je s tem Republiški zbor 
sprejel odpoved mandatu, mora odrediti nadomestne volitve v 113. volilnem 
okraju. 

Dajem predlog sklepa mandatno-imunitetnega odbora o odreditvi nado- 
mestnih volitev v 113. volilnem okraju na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški zbor odredil nado- 
mestne volitve v 113. volilnem okraju ter bo na podlagi tega sklepa obveščena 
Republiška volilna komisija, da bo v zakonitem roku razpisala nadomestne 
volitve. 

Od predsednika Zbora proizvajalcev sem dobil obvestilo, da je Zbor pro- 
izvajalcev sprejel v enakem besedilu predlog zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji 
z amandmaji Izvršnega sveta in z amandmajem, ki ga je sprejel naš zbor v 
besedilu: »Dodeljena zemlja se za dobo 15 let od dne dejanske dodelitve ali 
naselitve oziroma od dneva izdaje . ..« 

S tem je ta zakonski predlog postal zakon, ki ga bom poslal predsedniku 
skupščine za objavo. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 2. sejo Republiškega 
zbora Ljudske skupščine LRS. 

Seja je bila zaključena ob 17.45 uri. 
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(30. junija 1958) 

Predsedovala: Ang e la   Ocepek,   podpredsednik 
Republiškega zbora 

Zapisnikar:     Drago   Seliger 

Začetek seje ob 10.15 uri. 

Podpredsednik Angela Ocepek: Ker je predsednik zadržan, 
pričenjam 3. sejo Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS, ki jo je sklical 
predsednik Ljudske skupščine LRS. 

Ugotavljam, da so ljudski poslanci inž. Pavle Žaucer, Tomo Brejc, dr. Draga 
Cernelč, Slavica Zirkelbach, Jože Kladivar, Stane Nunčič, Olga Vrabič, Tone 
Fajfar in Franc Krese opravičili svojo odsotnost in predlagam, da jim Repu- 
bliški zbor odsotnost opraviči. 

Zapisnik današnje seje bo vodil tovariš Drago Seliger in ga prosim, da 
prebere zapisnik prejšnje seje. (Zapisnikar Drago Seliger prebere zapisnik 
2. seje.) Ima kdo od tovarišev ljudskih poslancev kakšno pripombo k zapis- 
niku? (Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb, menim, da je zapisnik odobren in da 
se lahko podpiše. (Podpredsednik in zapisnikar podpišeta zapisnik.) 

Izvršni svet je predložil predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sladkovodnem ribištvu, predlog zakona o urbanističnih projektih, 
predlog zakona o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti, 
predlog zakona o dopolnitvi zakona o Univerzi v Ljubljani, predlog sklepa 
o izvolitvi članov fakultetnih svetov nekaterih fakultet Univerze v Ljubljani, 
predlog odloka o spremembi krajevnega območja nekaterih okrožnih gospo- 
darskih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji, predlog odloka o ustanovitvi 
okrajnega sodišča v Ajdovščini in o njegovem krajevnem območju ter predlog 
resolucije o usmerjanju stanovanjske izgradnje. Univerzitetni svet pa je pred- 
ložil ljudski skupščini v potrditev statut Univerze v Ljubljani in statute njenih 
fakultet. Sklepati bomo morali tudi o letnem odmoru. 

Prvotno nameravana obravnava poročil gospodarskih odborov se še ne 
more vršiti, ker gospodarska odbora še nista zaključila svojega proučevanja. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnit- 

vah zakona o sladkovodnem ribištvu; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o urbanističnih projektih; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o varstvu kulturnih spome- 

nikov in naravnih znamenitosti; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o dopolnitvi zakona o Uni- 

verzi v Ljubljani; 



3. seja 25 

5. obravnava in sklepanje o potrditvi statuta Univerze v Ljubljani in 
statutov fakultet; 

6. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o izvolitvi članov fakultetnih 
svetov nekaterih fakultet Univerze v Ljubljani; 

7. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o spremembi krajevnega 
območja nekaterih okrožnih gospodarskih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji; 

8. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o ustanovitvi okrajnega so- 
dišča v Ajdovščini in o njegovem krajevnem območju; 

9. obravnava in sklepanje o predlogu resolucije o usmerjanju stanovanj- 
ske izgradnje in 

10. sklepanje o letnem odmoru. 
Ali ima kdo od tovarišev poslancev kakšen spreminjevalni ali dopolnilni 

predlog k predlaganemu dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) Ker ni predloga, 
menim, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sladkovodnem ri- 
bištvu. 

Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec 
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Viktor Zupančič prebere od- 
borovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in uprave, da da po- 
ročilo. (Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in uprave ljudski poslanec 
Martin   Košir   prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec 
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Lado Oblak prebere odborovo 
poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da obrazložitev. 

Jože Ingolič: Z zakonom o sladkovodnem ribištvu iz leta 1954 je bila 
s strani naše skupščine zakonito urejena in z našimi družbenimi principi 
vsklajena med drugimi tudi ta panoga narodnega gospodarstva. Osnovna na- 
čela glede upravljanja z vodami in njihovega ribiškega gospodarskega izko- 
riščanja, ki jih je vseboval dosedanji zakon o sladkovodnem ribištvu, vsebuje 
tudi predloženi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sladko- 
vodnem ribištvu, ki ga predlaga ljudski skupščini Izvršni svet. 

Omenjeni predlog se razlikuje od dosedanjega zakona o sladkovodnem 
ribištvu v naslednjem: 

Prvič, po prejšnjem pravnem stanju so upravljali s splošnim ljudskim 
premoženjem in s tem tudi z ribami kot njegovim delom, okrajni ljudski od- 
bori. Z razvojem komunalnega sistema in s prenosom pristojnosti z okrajev 
na občine, pa je prešlo to upravljanje na občinske ljudske odbore. To narekuje 
temu ustrezajočo spremembo zakona o sladkovodnem ribištvu. 

Drugič, ribiško gospodarjenje je bilo doslej organizirano po principih 
teritorialne razdelitve v okviru okrajnih ribiških okolišev. Uspešno ribiško 
gospodarstvo pa se da voditi samo po zaključenih območjih z bistveno enakimi 
naravnimi pogoji in enakimi ribiškimi značilnostmi. Temu, po mnenju 
ribiške zveze in drugih strokovnih organov najbolj ustrezajo ribiški pogoji, 
ki jih uvaja predloženi zakonski predlog. Po tem predlogu obsegajo rajoni po 
oblastvenem organu, to je državnem sekretariatu za kmetijstvo in gozdarstvo, 
določena porečja ne glede na politično teritorialno razdelitev, kot so posamezna 
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porečja, več manjših porečij ali po gospodarstvo zaokroženi del večjega porečja. 
Ta se razdele na manjše, komunam približane ribižke okoliše, zato zakon uvaja 
ribiške rajone, na območju katerih se ustanavljajo rajonske zveze družin, v 
rajonih pa ribiške okoliše, kjer gospodarijo ribiške družine kot osnovne ribiške 
organizacije. 

Taka ribiška organizacija in taka razdelitev voda omogoča neposrednejše 
gospodarjenje in varstvo voda. Organizacijska povezanost družin v zvezah 
omogoča primerno usmerjanje in nadzorovanje dela družin in so v tej zvezi 
razumljive v zakonu podrobneje navedene naloge posameznih ribiških orga- 
nizacij. 

Na drugi strani pa taka organizacijska ureditev v večji meri kot dosedanja 
zagotavlja bistveno nalogo sladkovodnega ribištva, to je večje gospodarsko 
izkoriščanje voda z intenzivnim poribljavanjem, gospodarskim ribolovom in 
gojitvijo rib za tržišče. Ribiška zveza Slovenije, zlasti pa rajonske zveze družin, 
se bodo lahko posvetile omenjenim ribiškim gospodarskim nalogam posebno 
z razvijanjem ribogojstva in z večjim zalaganjem tržišča z ribami. Tem ciljem 
služi tudi novo zakonsko pooblastilo, da lahko ribiške organizacije v skladu 
z zakonitimi predpisi ustanavljajo gospodarska podjetja in zavode za pospe- 
ševanje ribištva in za gojitev rib. 

Temeljni namen ribiškega gospodarjenja je dvig ribjega staleža, čemur 
služi načrtna ribiška dejavnost, posebno pa učinkovito poribljavanje. Zaradi 
tega poudarja izpopolnjeno besedilo zakona, da uravnavajo ribiške organizacije 
svoje delo z letnimi gospodarskimi načrti in z obveznimi minimalnimi načrti 
za vlaganje ribjega naraščaja, ki jih predpiše Ribiška zveza Slovenije s pritr- 
ditvijo Sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo LRS. 

Poleg dosedanjega republiškega sklada je na novo predviden še poseben 
ribiški sklad za pospeševanje ribištva pri rajonskih zvezah družin, ki naj 
materialno zagotovi ribiško pospeševalno delo v ribiških območjih zvez. 

Prav tako je v predlogu zakona urejeno formiranje in črpanje ribiških 
skladov na sploh, hkrati pa je predvideno, da se ribiški skladi upravljajo po 
posebnih organih, kar je v skladu z našimi družbenimi principi. 

Predlog spremenjenega in izpopolnjenega besedila zakona o sladkovodnem 
ribištvu je torej vsklajen z razvojem našega komunalnega sistema, hkrati pa 
daje sladkovodnemu ribištvu tudi tisti gospodarski poudarek, ki mu pripada 
kot panogi narodnega gospodarstva. Zato prosim, da predloženi predlog zakona 
sprejmete. 

Hkrati izjavljam, da Izvršni svet sprejema vse amandmaje, ki so jih dali 
skupščinski odbori. 

Podpredsednik Angela Ocepek: Pričenjam razpravo. Zeli kdo 
besedo? (No javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in dajem 
predlog zakona na glasovanje. 

Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
Republiški zbor sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sladko- 
vodnem ribištvu, ugotoviti pa bomo morali, ali ga je sprejel v enakem besedilu 
tudi Zbor proizvajalcev. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o urbanističnih projektih. 
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Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec 
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Viktor Zupančič prebere 
odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in uprave, da da poročilo. 
(Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in uprave ljudski poslanec Ivan 
H e r c o g prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec 
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Franc Treven prebere odborovo 
poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da obrazložitev. 

Matija Maležič: Tovariši in tovarišice. Nagel industrijski razvoj in 
s tem povečan dotok prebivalstva v mesta je odločilno vplival na urbanizacijo 
naših mest in naselij. Čeprav se je z vlaganjem ogromnih družbenih sredstev 
v investicijske objekte in objekte družbenega standarda gradbena dejavnost 
pri nas silno razmahnila, nismo dovolj sistematično reševali urbanističnih 
vprašanj, ki so v tesni povezavi z gradnjami. Zlasti nismo razmišljali o tem, 
kakšne posledice ima pospešena industrijska izgradnja za nadaljnjo urbanizacijo 
naselij v zvezi s potrebnimi stanovanji ter komunalnimi ureditvami. Zato se 
nam nekaj let nazaj pojavljajo slabosti, med njimi stihijski razvoj zidanja 
izven naseljenih mest, na ornih površinah, brez povezave s komunalnimi napra- 
vami in komunikacijami ter velika gospodarska škoda zaradi nepravilnih 
lokacij objektov, v prvi vrsti v zvezi z naknadnim urejanjem cest, poti in 
drugih komunalnih naprav. Kot primer naj omenim, da je ob novi betonski 
cesti skozi Domžale, ki smo jo po trasi izločili iz naselja, že čez nekaj let zraslo 
toliko hiš, da se praktično nahajamo s to novo cesto v isti situaciji kot pred 
njeno rekonstrukcijo. 

Kar zadeva gradnje zunaj naselij, je zakon o uporabi zemljišč za gradbene 
namene predpisal ljudskim odborom, da morajo določiti zemljišča, ki se za 
gradnjo smejo uporabiti, da morajo določiti tako imenovane gradbene okoliše. 
To nalogo so ljudski odbori zadovoljivo izpolnili in so določeni gradbeni 
okoliši za vsa večja naselja. S tem se je gradnja usmerila v sam gradbeni okoliš, 
medtem ko je zidava zunaj gradbenega okoliša samo izjemoma dovoljena. 
Z izvajanjem tega zakona smo uspeli obvarovati številna kmetijska zemljišča, 
da se niso uporabila za gradbeni namen, preprečili smo številne gradnje 
izoliranih stavb in gradnje na velikih poljedelskih površinah. Zakon o uporabi 
zemljišč za gradbene namene je bil torej za Ljudsko republiko Slovenijo zelo 
pomemben oziroma koristen. 

Po tem zakonu je bilo v letu 1957 izdano dovoljenj za gradnjo stano- 
vanjskih hiš zasebnikom zunaj gradbenega okoliša 29%, v letu 1958 do junija 
meseca že 23%, pričakovati pa je, da bo že letos, zlasti pa v naslednjih letih 
vedno več graditev v gradbenih okoliših, zunaj gradbenega okoliša pa samo 
za res posebno utemeljene izjeme. Ta usmeritev gradenj v gradbene okoliše pa 
bi pomenila le pol uspeha, če ne bi vzporedno skrbeli tudi za to, kako naj se 
zida v samem gradbenem okolišu. Zdaj namreč zaznamujemo stihijski razvoj 
graditve v samem gradbenem okoliSu, in sicer zato, ker za gradbeni okoliš 
nimamo še izdelanih urbanističnih elaboratov oziroma ker nimamo ustreznih 
predpisov za zidavo znotraj gradbenega okoliša. Treba je torej napraviti korak 
naprej in za urbanistično ureditev območja enega ali več gradbenih okolišev 
predpisati izdelavo urbanističnih elaboratov. Stanje urbanistične dokumentacije 
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pri nas je zelo skromno. Kolikor so elaborati izdelani, pa večinoma presegajo 
realne programske osnove in se zato težko uporabijo na terenu. Značilno je, 
da prav tista naselja, pri katerih se danes vrši preko 60% stanovanjske izgradnje 
iz družbenih sredstev, nimajo potrebnih urbanističnih načrtov. V temeljni 
uredbi o generalnem urbanističnem planu morajo občine in okraji izdelati 
generalni urbanistični plan za svoje območje. Čeprav generalni urbanistični 
plan v izvršilnih predpisih ni natanko opredeljen, je znano, da gre za regionalni 
načrt, za obsežni elaborat, katerega izdelava traja po več let, angažira 
ogromno število strokovnjakov in je tudi tako drag, da ga občine ne bi zmogle. 
Dnevno pa se nam kaže potreba po rešitvi vsaj temeljnih vprašanj, ki so 
pomembna za urbanistično ureditev naselij. Ce upoštevamo, da občine nimajo 
dovolj urbanističnega kadra, da ne razpolagajo z zadostnimi proračunskimi 
sredstvi in da nimamo mnogo časa za urbanistično projektiranje, ne da bi 
zavirali normalnega toka gradenj, nam ne preostane drugo, kakor da pred- 
pišemo izdelavo takih elaboratov, ki bodo vendarle dali temeljno rešitev pogla- 
vitnih vprašanj, na podlagi tega pa rešitev tistih vprašanj, ki so pereča za 
gradnjo, zlasti za stanovanjsko gradnjo na večjih kompleksih. Urbanistični 
projekt po osnutku zakona je torej manj kot generalni urbanistični plan, ima 
pa vse programske sestavine, ki zadoščajo za usmerjanje gradnje v gradbenem 
okolišu. 

Menimo, da osnutek zakona pravilno reagira na potrebe terena, kar nam 
je potrdila tudi konsultacija ljudskih odborov na terenu, da upošteva sposobnost 
in zmogljivost občin in da končno ne zagotavlja samo normalne gradnje, 
temveč da daje tudi temelje za to, da s posredovanjem urbanističnih projektov 
dobimo že čez nekaj let programsko podlago za pristop k regionalnemu plani- 
ranju za območje občin. Vsekakor smo prepričani, da bodo urbanistični projekti 
zagotovili smotrno izgradnjo zemljiških predelov v gradbenem okolišu, zlasti 
pa organizirano stanovanjsko graditev, ki ima mnogo ekonomskih prednosti. 

Važno vprašanje osnutka zakona je vsekakor vprašanje, kdo naj pripravi 
urbanistični projekt. Osnutek poudarja, da je vprašanje programa v edini 
pristojnosti občine, medtem ko je ureditveni načrt vprašanje projektiranja, to 
je strokovno tehnične obdelave programske zamisli in volje občine, ki ga 
občina izdela s svojim upravnim strokovnim kadrom ali pa ga da v izdelavo 
projektantski organizaciji. Pri tem ugotavljamo, da bi pred nekaj leti bilo 
zelo tvegano prepustiti občinam pripravo programa, da pa so zaradi izvedbo 
komunalne ureditve občine danes že sposobne to delo opraviti. To tem bolj, 
ker sta stanovanjsko vprašanje in urbanizem stvar, ki zanimata široko javnost. 

Drugo vprašanje, ki ga poudarjamo, je to, da občine same določajo priori- 
teto krajev, za katere naj se izdelajo urbanistični projekti, ker za zdaj ne bi 
mogli izdelati urbanističnih projektov za vse gradbene okoliše. 

Nadaljnje vprašanje se tiče raznolikih potreb strukture in razvoja posa- 
meznih naselij. Glede na te raznolikosti na terenu ni mogoče v zakonu dati 
splošnega recepta za vse sestavne dele urbanističnega projekta, pač pa je to 
prrpuščeno navodilu, ki ga bo izdal sekretariat za urbanizem in stanovanjsko 
izgradnjo. Važno pa je, da zakonski osnutek to upošteva in da daje možnost 
prilagoditve terenskim razmeram. Značilnost za zakonski osnutek je tudi v tem, 
da se ne omejuje samo na gradbeni okoliš, temveč da programsko obdela tudi 
tisto območje, ki vpliva na razvoj naselja, da torej programsko obdela tudi 
tako imenovano vplivno območje. 
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Predloženi zakon nalaga ljudskim odborom veliko odgovornosti in tudi 
veliko dela, vsaj veliko dela v naslednjih mesecih oziroma v bodočem letu. 
Takoj ko bodo projekti izdelani, se bo delo ljudskih odborov na področju 
urbanizma bistveno olajšalo. 

Predlagam skupščini, da zakonski predlog sprejme s popravki oziroma 
amandmaji, kot so jih predložili gospodarski in zakonodajni odbor. Izjavljam, 
da se Izvršni svet s temi amandmaji strinja. 

Podpredsednik Angela Ocepek: Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog 
zakona na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel zakon o urbanističnih projektih. 
Ugotoviti pa bomo morali ali ga je sprejel tudi Zbor proizvajalcev v enakem 
besedilu. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti. 

Prosim poročevalca odbora za prosveto in kulturo, da da poročilo. (Poro- 
čevalec odbora za prosveto in kulturo ljudski poslanec Ivan Potrč prebere 
odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in uprave, da da poroč:lo. 
(Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in uprave ljudski poslanec Stane 
V r h o v e c   prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec 
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Marija Zupančič prebere odbo- 
rovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da obrazložitev. 

Boris Kocijančič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Predlog 
zakona o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti postavlja 
spomeniško varstvo na nove temelje in bistveno spreminja in izboljšuje dose- 
danje stanje. Sedanja ureditev je namreč temeljila na splošnem zakonu o 
varstvu kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti, ki je bil sprejet 1946. 
leta, določbe tega zakona pa je skoraj v celoti prevzel republiški zakon iz leta 
1948. Oba zakona imata vrsto določb in organizacijskih predpisov, ki so v 
procesu splošnega državnega in družbenega razvoja postali resna ovira za 
smotrno zavarovanje kulturnih spomenikov in narpvnih znamenitosti, ker so 
zastareli in ker so predvsem zaradi svojega centralističnega načina ureditve 
teh vprašanj to področje izvzemali iz pristojnosti ljudskih odborov, ki edino 
morejo uspešno opravljati te naloge ob strokovni pomoči zadevnih zavodov 
in ustanov. 

Razumljivo je torej, da so se zaradi tega že nekaj časa vršile tako v zveznem 
kot v republiškem merilu priprave za spremembo dosedanjih predpisov. Ob 
Pripravah na splošni zakon, ki naj bi ga sprejela Zvezna ljudska skupščina. 
Pa se je pokazalo, da obstoje različni pogledi na vrsto vprašanj iz tega področja 
po republikah, kar je v veliki meri rezultat različnega razvoja in obsega 
spomeniškega varstva. Zato je Zvezna ljudska skupščina pooblastila republike, 
da sprejmejo svoje zakone, ki naj nadomeste dosedanje predpise s tega področja, 
in še posebej pooblastila, da morejo republike odstopiti od načel splošnega 
zakona iz leta 1946. To pooblastilo nam torej daje možnost, da uredimo sporne- 
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niško varstvo na način, ki najbolj ustreza današnjim potrebam in stanju v naši 
republiki, splošni zakon pa bo pozneje prevzel vsa tista določila iz republiških 
zakonov, ki se bodo pokazala kot najboljša in predvsem najučinkovitejša. 
Poudariti namreč moramo, da smo v preteklosti utrpeli veliko škodo, ker so se 
nekontrolirano izvozili številni kulturni spomeniki, pomembni za našo zgodo- 
vino, oziroma se je zanemarilo njihovo zavarovanje. Nova ureditev mora biti 
zato taka, da skrb družbe za ohranitev kulturnih spomenikov kot dela našega 
splošnega bogastva za bodočnost ne more biti zanemarjena ali izigrana od 
nikogar. Zaradi tega širšega pojmovanja važnosti kulturnih spomenikov in 
nujnosti njihovega strokovnega in smotrnega zavarovanja, so bili pritegnjeni 
k razpravam in pripravam predloga tega zakona ne samo ožji strokovni organi 
spomeniškega varstva, temveč tudi vsi okrajni ljudski odbori, republiški svet 
za kulturo in prosveto in strokovni svet Izvršnega sveta za urbanizem in sta- 
novanjska vprašanja. Predloženi zakon je rezultat obširnih posvetovanj in bo 
po našem mnenju lahko mnogo pripomogel, da se bo spomeniško varstvo v 
bodoče vodilo skrbnejše, smotrnejše in boljše. 

Opozoril bom samo na kratko na nekatere slabosti iz sedanje ureditve, 
ki so silile k temu, da čimprej sprejmemo nov zakon o spomeniškem varstvu. 
Iz navedb teh slabosti in iz primerjave z načeli, na katerih temelji novi zakon, 
bo najbolj razvidno, v čem je napredek in kako ga bo mogoče doseči. 

Centralistična državna ureditev iz časov takoj po osvoboditvi je značilna 
tudi za spomeniško varstvo. Vse odločanje o tem, kaj je kulturni spomenik, 
kakor tudi skoraj vse upravne zadeve na tem področju so po dosedanjih pred- 
pisih izključno republiška zadeva in rešujeta vse te zadeve republiški svet za 
kulturo in prosveto in republiški zavod za spomeniško varstvo. Za samo 
razglasitev spomenika je bil pristojen svet za kulturo in prosveto. Ker so bili 
od tega področja odrinjeni ljudski odbori, pri republiških organih pa je bila 
skrb naložena le svetu za kulturo in prosveto in zavodu za spomeniško varstvo, 
je bilo spomeniško varstvo često preozko in ni upoštevalo širših, splošnih 
koristi našega kulturnega, gospodarskega in komunalnega razvoja. Zlasti je 
bilo to opazno pri zavarovanju nepremičnin. Dalje se je pokazala kot velika 
pomanjkljivost dejstvo, da se je vodila glavna skrb za zavarovanje in vzdrže- 
vanje kulturnih spomenikov iz republiškega centra, kar je bilo seveda ne samo 
dražje, temveč Je predvsem krnilo skrb in prizadevanja tam, kjer se kulturni 
spomeniki nahajajo in kjer bi jih mogli lokalni organi, ustanove in organizacije 
izkoristiti v znatno večji meri za razvijanje prosvetne in kulturne dejavnosti. 

Za novi predlog zakona je karakterističen predvsem prenos skoraj vseh 
dosedanjih pristojnosti iz republike na okrajne ljudske odbore. Odločanje o 
tem, kaj naj se proglasi za kulturni spomenik, spada po novem zakonskem 
predlogu na seje obeh zborov. To, da bosta vsako konkretno odločbo o zava- 
rovanju kulturnih spomenikov obravnavala oba zbora in da bosta vsestransko 
promotrila vsako zadevo tako s kulturnega kot gospodarskega stališča ter 
izključila preozko reševanje, kar se je dogajalo včasih v dosedanji praksi, 
pomeni bistveno izboljšanje in objektivnejše obravnavanje teh primerov. 

Predlog zakona zagotavlja še posebej upoštevanje urbanističnih interesov, 
saj morata, kadar naj se z odločbo zavaruje spomenik, ki je nepremičnina, dati 
sporazumen predlog oba pristojna okrajna organa s teh področij, to je za urba- 
nizem in za kulturo, dočim zadostuje za zavarovanje premičnega predmeta že 
predlog okrajnega organa, pristojnega za kulturo. 
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Iz spomeniškega varstva ostaneta v bodoče v republiški pristojnosti le 
dovoljenje izvoza kulturnih spomenikov v inozemstvo ter proglasitev vrste 
predmetov, ki naj se razglasijo kot spomenik, če so ti predmeti v več okrajih. 
To bo še nadalje opravljal republiški svet za kulturo in prosveto. V skladu s to 
decentralizacijo bodo v bodoče poleg republiškega zavoda za varstvo kulturnih 
spomenikov obstajali še okrajni zavodi za en ali več okrajev, v kolikor seveda 
obstaja za to potreba in finančne možnosti oziroma bodo okraji pooblastili že 
obstoječe muzeje, galerije ali druge ustanove, da bodo opravljale te naloge, 
torej naloge okrajnega zavoda za spomeniško varstvo, kjer do ustanovitve 
posebnih okrajnih zavodov ne bi prišlo. Tako ne predstavila- decentralizacija 
spomeniškega varstva nikake nove finančne ali kadrovske obremenitve, temveč 
le smotrnejšo ureditev, ki pa bo pomembno prispevala k učinkovitosti zavaro- 
vanja kulturnih spomenikov. 

Druga važnejša značilnost predloga zakona je, da načeloma loči strokovno 
tehnične zadeve spomeniškega varstva od upravnih zadev. Zavodi za spome- 
niško varstvo opravljajo načeloma le strokovno-tehnične naloge in opravljajo 
razen tega tudi nadzorstvo nad izvrševanjem predpisov o spomeniškem varstvu. 
Takšna ureditev bo poslej razbremenila zavode za spomeniško varstvo vseh 
upravnih nalog, ki bodo dane v glavnem upravnim organom in svetom okrajnih 
ljudskih odborov. Zakon je s tem potegnil najprirodnejšo razmejitveno črto 
delovnega področja med organi in zavodi. Tudi s to delitvijo dela med organi in 
zavodi za spomeniško varstvo lahko pričakujemo učinkovitejše spomeniško 
varstvo in kvalitetnejše delo. Pri tem je treba poudariti zlasti to, da bodo v 
bodoče zavodi za spomeniško varstvo odgovarjali za izvrševanje predpisov 
o spomeniškem varstvu, ker morajo nadzorovati izvrševanje spomeniškega 
varstva, iniciativno predlagati vse ukrepe za zavarovanje in vršiti strokovni 
nadzor. 

Kot posebnost predloga zakona je treba poudariti tudi učinkovitejšo 
zaščito kulturnih spomenikov iz prvega odstavka 2. člena predloga zakona, to 
so spomeniki narodnoosvobodilnega boja, spomeniki zgodovinske, umetniške, 
znanstvene ali druge kulturne vrednosti. Vsi ti so po predlogu zakona zavaro- 
vani že po samem zakonu. Brž ko ima torej določen predmet znake iz prvega 
odstavka 2. člena zakona, ga ni treba posebej razglasiti za spomenik, nHi ni 
treba izdati kakršnekoli odločbe o njegovem zavarovanju. Le če bi nastal dvom, 
ali ima določen predmet znake iz prvega odstavka 2. člena predloga zakona, 
bo treba izdati odločbo, v kateri bo ugotovljeno, da je ali da ni tak predmet 
kulturni spomenik. Tako odločbo bo treba na primer izdati tedaj, če bo imetnik 
zanikal ali zatrjeval spomeniški značaj predmeta, upravni organ pa bo drugega 
mnenja. Vse prirodne znamenitosti pa je treba tudi v bodoče razglasiti za 
spomenik z odločbo. 

Predlog zakona nalaga imetnikom spomenika določene dolžnosti zaradi 
interesa, ki ga ima skupnost do spomenikov. Spomenik mora imetnik v redu 
vzdrževati, skrbeti mora, da se opravijo potrebna konservatorska in restav- 
ratorska dela. Ta dela gredo načeloma na račun lastnika. Le izjemoma bodo 
lahko šla taka dela v breme ljudskega odbora, če bo takp sklenil okrajni ljudski 
odbor, ki bo v takem primeru tudi poskrbel za primerno zavarovanje vloženih 
sredstev, česar dosedaj ni bilo in je šlo vse to v breme proračuna. 

Kot posebno novost je treba omeniti še določilo 29. člena zakonskega pred- 
loga, na podlagi katerega bo mogoče učinkovito omejiti in preprečiti nekontro- 
lirano prekupčevanje z umetninami in drugimi kulturnimi spomeniki. S tako 
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špekulacijo so se ustvarili danes pri nekaterih neupravičeni zaslužki. Po tem 
členu bo lahko imetnik odsvojil kulturni spomenik, ga zastavil ali drugače 
odtujil le z dovoljenjem pristojnega okrajnega organa za spomeniško varstvo. 
Predvidena pa je možnost, da se kulturni spomenik lahko odkupi v korist 
splošnega ljudskega premoženja po ceni, ki jo določi posebna komisija. 

Posebno vprašanje predstavljajo narodni parki, ki jih zakonski predlog le 
omenja in glede katerih bomo na enem prihodnjih zasedanj predložili poseben 
zakonski predlog glede na to, da gre pri narodnih parkih za povsem svojstven 
način zavarovanja in upravljanja. 

Morda predlog zakona še ne rešuje vseh vprašanj spomeniškega varstva 
na najbolj ustrezen način. Vendar bo na podlagi nove ureditve mogoče doseči 
materialno in formalno boljše zavarovanje kulturnih spomenikov, pri čemer 
bo odločilno vlogo imela prav decentralizacija varstva kulturnih spomenikov. 
Nedvomno je torej, da bo novi zakon dosedanje stanje bistveno izboljšal. S tem 
je tudi prikazana potreba, da se novi zakon čimprej uveljavi in spomeniško 
varstvo postavi na nove temelje, ki ustrezajo današnji stopnji naše družbene 
ureditve. 

Izvršni svet zato predlaga, da ljudska skupščina zakon o varstvu kulturnih 
spomenikov in naravnih znamenitosti sprejme s spremembami in amandmaji, 
ki so jih predlagali skupščinski odbori. 

Podpredsednik Angela Ocepek : Pričenjam razpravo o predlogu 
zakona. Kdo želi besedo? {Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem 
razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel zakon o varstvu 
kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti in ga bom poslala predsedniku 
ljudske skupščine za objavo. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavanje in sklepanje 
o predlogu zakona o dopolnitvi zakona o Univerzi v Ljubljani. 

Prosim poročevalca odbora za prosveto in kulturo, da da poročilo. (Poro- 
čevalec odbora za prosveto in kulturo ljudski poslanec Franc Sušteršič 
prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in uprave, da da poročilo. 
(Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in uprave ljudski poslanec Stane 
B r e č k o  prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec 
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Aleksander Pirher prebere 
odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da obrazložitev. 

Milko Goršič: Po prvem odstavku 59. člena zakona o univerzi pre- 
neha status študenta s potekom zadnjega semestra, četudi študent še ni diplo- 
miral. Ker izgubi študent »s tem ugodnosti, med drugim pravico do štipendije, 
pravico do študentovskih domov in menz ter pravico odložitve vojaškega roka, 
bi bil občutno prizadet tisti študent, ki do konca zadnjega semestra ne bi 
diplomiral. 

Zato predlaga Izvršni svet, da se dopolni 59. člen zakona o univerzi tako, 
da študentu,  ki  ne  diplomira  do  konca  zadnjega semestra,  preneha  status 
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pozneje, vendar najpozneje šest mesecev po poteku zadnjega semestra. To pa 
le v primeru, če je tako določeno v statutu te fakultete. 

Predlog dopolnitve zakona o univerzi je predložil Izvršnemu svetu univer- 
zitetni svet potem, ko je dobil pregled nad učnimi načrti fakultet, ki se določajo 
s statuti fakultet in je torej dopolnitev zakona o Univerzi koordinirana s pred- 
loženimi statuti fakultet. 

Zato predlagam v imenu Izvršnega sveta, da se dopolnitev zakona o uni- 
verzi sprejme. 

Podpredsednik Angela Ocepek: Pričenjam razpravo k pred- 
logu zakona. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaklju- 
čujem 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 glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog 
zakona o dopolnitvi zakona o Univerzi v Ljubljani in ga bom poslala pred- 
sedniku Ljudske skupščine LRS za objavo. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o potrditvi statuta Univerze v Ljubljani in statutov fakultet. 

Prosim poročevalca odbora za prosveto in kulturo, da da poročilo. (Poro- 
čevalec odbora za prosveto in kulturo ljudski poslanec Beno Zupančič 
prebere odborovo poročilo. — Glej priloge. — K prečitanemu poročilu doda še 
naslednje:) 

Beno Zupančič: Predlagam, da bi prilogo k poročilu, ki vsebuje vse 
spremembe in dopolnitve, in ki so del predlaganih statutov, ne brali, ker so 
jo vsi ljudski poslanci dobili razmnoženo. 

Podpredsednik Angela Ocepek: Se Republiški zbor strinja, da se 
te spremembe in dopolnitve ne čitajo? (Poslanci se strinjajo.) 

Slišali ste poročilo. Zeli kdo besedo? (K besedi se prijavi ljudski poslanec 
France Perovšek.) Besedo ima tovariš France Perovšek, predsednik univerzi- 
tetnega sveta in ljudski poslanec. 

France Perovšek: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Pred 
ItHom dni je bil sprejet zakon o Univerzi v Ljubljani. V njem so bile postavljene 
osnovne naloge te najvišje znanstveno pedagoške ustanove v republiki, odrejeni 
okviri za njeno organizacijsko ureditev in trajanje študija, določena skrb za 
reševanje materialnih vprašanj in drugo. Čeprav so pomembne vse določbe tega 
zakona je vendarle treba reči, da je med njimi najvažnejši 20. člen. Po določbah 
^ega člena mora v bodoče trajati študij na vseh fakultetah največ štiri leta, le 
na medicinski pet. To je korenit poseg v razmere, kakršne smo imeli v tem 
Pogledu na naši univerzi pred sprejetjem zakona. Zakon sicer v teh časovnih 
okvirih ni podrobno preciziral študijskega sistema, temveč je to in še nekatera 
druga vprašanja prepustil statutu univerze, predvsem pa statutom posameznih 
'akultet. V statut univerze je bilo zato potrebno vnesti vse, kar je pomembno 
za vso univerzo in česar v zakonu ni bilo ali pa je bilo postavljeno samo 
okvirno, v statute fakultet pa predvsem njihovo podrobnejšo organizacijsko 
ureditev, študijski načrt in z njim povezane obveznosti univerzitetnih učiteljev, 
ri!Žim študija in vse druge, glede na značaj posameznih fakultet potrebne 
določbe. Ker je dosedanji študij skoro na vseh fakultetah naše univerze precej 
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daljši kot to določa 20. člen zakona, je bila osnovna naloga univerze, da v 
statutih postavi temelje za tak študijski sistem, ki bo odpravil to neskladnost. 
Zato je razumljivo, da so se univerzitetni učitelji, študentje in organi družbe- 
nega upravljanja na naši univerzi v pripravljanju statutov največ zadržali 
ravno pri tem vprašanju. Lahko trdimo, da smo po enoletnem temeljitem delu, 
ki so ga spremljali različni stadiji in stališča, že dosegli velike začetne uspehe, 
saj so predloženi statuti skoro v celoti vsklajeni z zakonom o Univerzi v 
Ljubljani. Samo statuti nekaterih fakultet namreč nekoliko odstopajo od 59. 
člena zakona, ki govori o statusu študenta. Zato je Izvršni svet Ljudske repub- 
like Slovenije k temu členu zakona predlagal tudi novelo, katero smo že 
sprejeli. 

Ker je bilo torej ob izdelavi in sprejemanju statutov na naši univerzi 
največ razpravljanja o trajanju študija in ker tudi samo poročilo odbora za 
kulturo in prosveto to vprašanje najbolj podčrtava, mi dovolite, da se tudi jaz 
v glavnem zadržim pri tem problemu. 

Ne bi ponavljal vzrokov, ki so pripeljali do sprejema splošnega zakona o 
univerzah. Naglasil bi samo, da so imele vse republike zaradi neurejenega 
visokošolskega študija odgovorno in težko nalogo, ko so na osnovi splošnega 
zakona začele pripravljati svoje zakone o univerzah. Tudi v naši republiki je 
bilo potrebno z zakonom delo naše univerzo dosledneje spraviti v sklad z 
družbenimi interesi. Dejstvo je namreč, da naša univerza v povojnem delo- 
vanju ni šla v celoti v korak z vsem našim družbeno političnim in ekonomskim 
razvojem. Čeprav ji sicer ne gre odrekati nekaterih pomembnih uspehov v tem 
času, je vendarle res, da je vse prepočasi izpolnjevala naloge, ki jih je njej ta 
razvoj prinašal. Osnovna naloga zakona o naši univerzi je zato bila, da postavi 
take okvire za ureditev univerzitetnega študija, kakršne zahtevajo določeni 
družbeni interesi. Te naloge zakona ne bi bilo potrebno ponovno naglaševati, 
zlasti še sedaj ne, ko imamo za seboj že vrsto zelo bogatih diskusij in doku- 
mentov o reformi vsega našega šolstva, posebno pa še najnovejše priporočilo 
Zvezne ljudske skupščine o skrajšanju študija na univerzah, če ne bi bilo sem 
pa tja slišati pripombe, češ, da je naš republiški zakon s svojim 20. členom 
enostransko posegel v življenje univerze. Ce pogledamo samo nekaj podatkov, 
ki prikazujejo potrebe po kadru s fakultetno izobrazbo samo v naši republiki, 
vidimo, da je bil že skrajni čas, da z zakonom zagotovimo dotok diplomantov 
z univerze za vsa področja družbene aktivnosti. 

Naše šolstvo na primer potrebuje 912 diplomantov s filozofske in naravo- 
slovne fakultete, ne glede na to, da kvalifikacijski sestav sedanjega predava- 
teljskega kadra na srednjih šolah ne ustreza povsod stvarnim potrebam. 

Dalje, potrebovali bi 800 pravnikov, zlasti za ljudske odbore, advokaturo, 
gospodarstvo in socialno zavarovanje. Diplomiranih ekonomistov potrebujemo 
zlasti za gospodarsko operativo več kot 2000. Ce hočemo doseči, da bo prišel 
na 1000 prebivalcev povprečno po en zdravnik, bi potrebovali še 414 zdravnikov. 

Največje pa so seveda potrebe po diplomantih s tehničnih fakultet. Na- 
vajam potrebe, kakršne so v zveznem merilu. Po podatkih skupne komisije 
Zvezne ljudske skupščine in Zveznega izvršnega sveta so potrebe po diplomi- 
ranih kadrih tehničnih fakultet za obdobje perspektivnega petletnega načrta 
izračunane na skupaj preko 16 000 ljudi. 

Gornji podatki, čeprav le delni, zelo zgovorno potrjujejo, da hitrejšega 
dotoka kadrov z univerze ni bilo mogoče zagotoviti samo z nekim ugotavlja- 
njem o pomanjkanju visoko kvalificiranega kadra, o prepočasnem študiju na 
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univerzi, o povečanih materialnih izdatkih zaradi predolgega trajanja študija 
itd., temveč z odločnim zakonskim ukrepanjem. Konec koncev smo taka ugo- 
tavljanja slišali tako zunaj kot znotraj univerze že vsa leta po vojni, študij 
se pa le ni skoraj na nobeni fakulteti skrajšal, ampak v nekaterih primerih 
celo podaljšal. 

Ob tej ugotovitvi pa bi vendarle rad takoj poudaril, da ukrep za skrajšanje 
študija na univerzi ni bil sprejet na osnovi nekih golih statistik, poenostavljenih 
zahtev in računov, po katerih bi bilo mogoče z mehaničnim skrajšanjem študija 
na univerzi hitreje premagovati pomanjkanje visokošolskega kadra. Ne. Hkrati 
z določbami o trajanju študija na posameznih fakultetah je bilo postavljeno 
načelo in naloga, da je treba uvesti tak študijski sistem, ki bo omogočil študen- 
tom hitreje dokončati študij in jih dovolj usposobiti za naloge, ki jih bodo 
srečevali v praksi. Ustvaritev takega sistema pa zahteva, da staremu načinu 
študija, staremu profilu strokovnjaka, ki prihaja iz raznih fakultet in staremu 
pojmovanju raznih obveznosti univerzitetnih učiteljev, pa tudi študentov, v 
marsičem obrnemo hrbet in poiščemo novih poti. Današnji čas predvsem 
zahteva, da univerza prilagodi profil strokovnjaka, ki ga daje, potrebam 
gospodarstva, kulturne dejavnosti in vsem ostalim področjem družbene aktiv- 
nosti, dopuščati pa je treba seveda tudi možnosti posameznih zaokroženih 
stopenj študija na univerzi itd. Slednje velja za vse fakultete in ne samo za 
tehnične. Tudi povsod drugod po svetu, koder je zaradi hitrega gospodarskega 
in kulturnega razvoja prišlo do pomanjkanja visoko kvalificiranega kadra, so 
iskali in tudi našli rešitve v tej smeri. V gospodarsko najbolj razvitih deželah 
se niso prav nič bali za nivo in ugled svojega visokošolskega študija, če so na 
primer njegov dobršen del podredili vzgoji obratnih inženirjev vseh vrst, 
ostalega pa tudi vskladili z dejanskimi potrebami družbe. 

Tudi pri nas se je že pred sprejetjem zakona pokazalo, da so te nove poti 
nujne in tudi možne. V raznih pregledih in analizah visokošolskega študija je 
bilo že pred leti ugotovljeno, da je študij na naših univerzah v marsičem 
zastarel, da so študijski načrti in programi na posameznih fakultetah pre- 
obširni, obremenjeni s historizmom in raznimi odvečnimi predmeti sploh, da 
so v pedagoškem delu s študenti v mnogih primerih zelo resne vrzeli in drugo. 
Glavni vzrok za vse to pa je bil v dejstvu, da univerze niso imele dovolj jasnega 
koncepta o tem, kakšnega strokovnjaka naj usposobijo za potrebe sedanjega 
časa. Zato je naša družba hkrati z zahtevo po skrajšanju visokošolskega študija 
postavila tudi okvirne kriterije za profil strokovnjaka, ki naj prihaja danes 
z univerz. Se več, od vsega začetka je bilo naglašeno, da morajo ravno ti 
kriteriji dajati smer in obseg reform študijskega sistema na univerzah. 

Kakšni so v osnovi ti kriteriji in za kakšnega strokovnjaka torej' gre? 
Prej navedeni podatki in še cela vrsta drugih dejstev prepričljivo govori za to, 
da morajo naše univerze usposobiti med rednim študijem predvsem strokov- 
njaka, ki bo v praksi na določenem področju znotraj stroke sposoben dobro 
reševati vse naloge, bogatiti svoje znanje in tudi ustvariti pogoje za morebitno 
specializacijo. Ne gre torej za strokovnjaka splošnega tipa, ki bi o vsem, kar 
sedaj poučuje fakulteta ali njen oddelek, nekaj vedel, temveč za strokovnjaka, 
ki bo imel splošno znanje in sposobnost za praktično delo v tisti stroki, v kateri 
se bo po končanem študiju tudi zaposlil. Takšna orientacija pa zahteva več kot 
pa samo tesno povezavo študija s stroko v njenem najširšem pomenu besede. 
Gre za to, da je treba diferencirati študij tudi v dosedanjih strokah in tako 
dobiti   diplomanta  splošnega   tipa   za   določeno   področje  znotraj  stroke.   Tak 
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strokovnjak seveda še ne bo specialist, zato tudi omenjeni sistem rednega štu- 
dija ni študij za specializacijo, saj se do te kot vemo, lahko tudi sedaj pride 
le po uspešni praksi in podiplomskem študiju. 

Evo, za tak profil diplomanta na univerzi v osnovi gre in tu je izhodiščna 
točka pri reformiranju visokošolskega študija. Takšnega strokovnjaka praksa 
tudi vse bolj potrebuje, in nobenega dvoma ni, da bo prišel s fakultet znatno 
hitreje kot sedanji diplomant. Sedanji diplomant je namreč preveč oddaljen od 
takega tipa strokovnjaka kot je bil pravkar omenjen. Sedanji diplomant ima 
sicer tudi v rokah diplomo strokovnjaka splošnega tipa, toda ta splošnost je 
res tako široka, da se mora po končanem študiju šele opredeljevati in celo 
dodatno pripravljati za določeno področje v sami stroki. Naše univerze so vse 
to vsa leta po osvoboditvi premalo upoštevale. Zato se je tudi na fakultetah 
naše univerze lahko uveljavila težnja po neprestanem širjenju učnega načrta, 
in sicer pod geslom, da to razširjanje zahteva hitro razvijajoča se znanost. Do 
kakšnega nesmisla lahko pripelje enostransko pojmovanje takega gesla si lahko 
mislimo, če imamo pred očmi sedanji tempo razvoja znanosti na vseh področjih. 
Res, prva naloga univerz, posebno pa še tehničnih fakultet je, da gredo vštric 
z razvojem znanosti in da jo tudi same pospešujejo. Vendar pa te naloge ni 
mogoče doseči z vzdrževanjem starega študijskega sistema, z enostranskim 
širjenjem študijskih načrtov in programov. Narobe, prav ta naloga zahteva, da 
fakultete kritično gledajo na sedanji študijski sistem, da vedno sproti odkrivajo 
to, kar je v študijskih načrtih in programih že zastarelo, da sproti ugotavljajo, 
kaj je potrebno za redni študij in kaj ni, kaj in kje naj bo specializacija, 
kakšnemu krogu rednih študentov je nujno v podrobnostih posredovati najno- 
vejše dosežke znanosti v določeni stroki in kaj od vsega tega sodi v podiplomski 
študij, posebni kurzi za strokovnjake iz prakse itd. Ker teh vprašanj na fakulteti 
niso dovolj resno upoštevali, so bili v glavnem vsi študentje usmerjani v vedno 
širši študij, tako da včasih ni bistvene razlike med glavnimi in postranskimi 
predmeti, ali celo med glavnimi predmeti in predmeti, ki so v določeni stroki 
popolnoma odveč. Tako široko zajet študij daje zato večkrat vtis, da mora 
postati študent skoraj specialist za vsak predmet posebej oziroma, da se morajo 
vsi študenti določene fakultete ali oddelka specializirati tudi za nekatera 
področja, ki absorbirajo le manjše število diplomantov, do katerih bi pa lahko 
prišli preko podiplomskega študija in specialne strokovne prakse celo hitreje 
in ceneje. 

Tovariši in tovarišice ljudski poslanci, to so po mojem mnenju izhodišča, 
ki jih je imela naša skupščina pri zakonskem določanju študijske dobe na naši 
univerzi. Ista izhodišča so imeli organi družbenega upravljanja pri izdelavi in 
sprejemanju statutov, ki jih imate danes pred seboj ter Zvezna ljudska skup- 
ščina, ko je prejšnji teden priporočila republikam, da na svojih univerzah 
skrajšajo študij. Kot vidimo, zahtevajo ta izhodišča reformo v sistemu visoko- 
šolskega študija, ne pa enostransko mehanično skrajšanje dosedanje študijske 
dobe. 

Preden bi se sedaj dotaknil še nekaterih problemov, o katerih so zavzemali 
ob sprejemu statutov svoja stališča organi družbenega upravljanja na univerzi, 
bi rad opozoril še na eno stvar. 

Na univerzi se sem pa tja še vedno sliši mnenje, da bi morali biti statuti, 
predvsem pa tiste njihove določbe, ki govore o trajanju študija, sad že izde- 
lanih in preizkušenih študijskih načrtov in programov. Ker pa novih študijskih 
programov še ni, bi bilo po tem mnenju najbolje s sprejemanjem statutov 
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počakati. Res, delo univerzitetnih uprav, fakultetnih svetov in univerzitetnega 
sveta pri izdelavi statutov bi bilo znatno olajšano, če bi fakultete že sprejele 
moderne študijske načrte in programe. Zal pa fakultete, z izjemo medicinske, 
ves čas po vojni niso resno reševale tega problema. Mislim, da ni pretirano 
reči, da je osnovni vzrok za to v nenačelnem »spoštovanju« nekaterih tako 
imenovanih »tradicij« visokošolskega študija, ki so danes že popolnoma pre- 
živele. Te tradicije so preprečevale, da bi se bil na samih univerzah sprožil tak 
razvoj, ki bi bil sam po sebi postavil na dnevni red modernizacijo štud;jskih 
načrtov in programov kot osnovno nalogo, vzporedno z njo pa tudi razčiščenje 
nekaterih drugih, zelo važnih in odprtih vprašanj. Med ta odprta vprašanja 
brez dvoma sodi kolektivna odgovornost univerzitetnih učiteljev za vzgojo 
študentov, režim študija, vprašanje, kdo je končni arbiter za presojo znanstvene 
in pedagoške kvalifikacije posameznih univerzitetnih učiteljev in končno dolo- 
čene obveznosti pri izdelavi študijskih programov in načrtov. 

Družba seveda po vsem tem ni mogla več čakati odločilnih premikov za 
reformo visokošolskega študija na samih univerzah, temveč je morala z zakon- 
skimi predpisi postaviti okvire in obveznosti, ki naj te premike resnično zago- 
tovijo. Prvi zelo resen premik v tej smeri so statuti univerze in vseh njenih 
fakultet, o katerih sedaj razpravljamo. Nihče sicer ne trdi, da so ti statuti 
popolnoma dovršeni in da pri nas že zagotavljajo reformo visokošolskega 
študija v najširšem pomenu besede. Ne, s statuti smo zlasti v poglavjih o 
študiju napravili šele prvi odločnejši korak v to reformo. Studijski načrti v 
statutih namreč predvidevajo večje ali manjše pregrupiranje in skrajšanje 
študijske snovi, in na osnovi tega skrajšanje študija sploh, v ostalih pog'avjih 
pa mnogo ostreje kot do sedaj postavljajo režim študija za študente, obveznosti 
univerzitetnih učiteljev in drutro. Pozitivn4 stran statutov je zato v tem, da so 
na celi črti sprožili razčiščevanje in urejanje vseh vprašanj, ki so bila do sedaj 
na univerzi odprta. Jasno pa je, da študijski načrti v teh statutih še vedno niso 
taki, da bi v celoti revolucionirali študijski sistem na posameznih fakultetah. 
To velja še posebej za tiste fakultete, pri katerih se je najbolj pokazala težnja 
stisniti dosedanjo študijsko snov v krajši čas. Univerzitetni svet, Izvršni svet 
LRS in tudi odbor za kulturo in prosveto našega zbora, so prizadete fakultete 
opozorili na ta problem. Izdelava študijskih načrtov, ki bodo prinesli nov 
studijski sistem, je zato v glavnem za neke fakultete bolj, za druge manj, še 
neizvršena naloga. Predloženi študijski načrti sicer povečini za prve letnike 
*e sedaj ustrezajo, zato je prav, da sprejmemo takšne kakršni so, in tako 
omogočimo uveljavitev statutov že v jeseni z novim študijskim letom. Nadaljnja 
obdelava študijskih načrtov bi bila zato nekakšna druga stopnja njihovega 
uveljavljanja. V skladu s priporočilom našega zbora bi namreč posamezne 
fakultete spravile dokončno v sklad z novim trajanjem študija in s splošno 
smerjo sedanjih reform ves študijski načrt. V njem bi bilo poleg drugega 
Potrebno še predvideti večjo diferenciacijo študija v samih strokah, obseg 
Podiplomskega študija za pridobivanje strokovnjakov znanstveno razvojne 
smeri in v skladu s priporočilom Zvezne ljudske skupščine še vrsto možnosti 
v študiju. Tako dopolnjene študijske načrte bi posamezne fakultete predložile 
kot novele k statutom ljudski skupščini do januarja prihodnjega leta v potrditev 
oziroma po najnovejši spremembi splošnega zakona o univerzah sedaj Izvršnemu 
svetu LRS. Tudi fakultete, ki so že v predloženih Studijskih načrtih napravile 
pomembnejše .spremembe, ne bodo imele v prihodnjih mesecih v zvezi s tem 
vprašanjem dosti manj obveznosti. Te fakultete morajo namreč sedaj izdelati 
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tudi študijske programe, ti pa šele lahko zagotove predvideno skrajšanje študija 
in odprejo pot za njegovo nadaljnjo reformo. 

Mogoče bi kdo od vas, tovariši poslanci, ob gornjih ugotovitvah pomislil, 
ali niso morda vsaj nekatere fakultete prehitro sprejele statutov, ali ne bi 
kazalo s potrditvijo počakati še toliko časa, da bi izdelale učne načrte in 
programe, kakršne si vsi želimo. Ne, vsi dosedanji statuti pomenijo velik 
začetni uspeh na poti modernizacije visokošolskega sistema. Bistvo tega uspeha 
je namreč ravno v tem, da bodo nekako »izsilili« moderne študijske načrte in 
programe. Sprejemanje statutov zato torej ni prehitro niti ne formalno, saj 
bomo z njimi presekali mnogo brezplodnih diskusij ter odprli obdobje izredno 
plodnega dela v reševanju vseh tistih vprašanj, ki so bila v našem visoko- 
šolskem sistemu pereča že dolga leta. To se je pokazalo že v zadnjih mesecih, 
ko je bilo treba statute izdelati in jih sprejeti. O najbolj perečih in na videz 
najbolj občutljivih vprašanjih so na univerzi v tem času mnogi univerzitetni 
učitelji, študentje in zunanji člani organov družbenega upravljanja povedali 
jasna, prepričljiva in odločna mnenja, ki so za nadaljnje delo te znanstveno- 
pedagoške ustanove zelo dragocena. Dovolite mi, da sedaj navedem nekatera 
teh mnenj, saj kažejo, da postopek pri sprejemanju statutov na univerzi ni 
bil formalen, temveč vsebinsko bogat. 

V razpravah ob statutih je bilo večkrat poudarjeno, da je potrebno posta- 
viti dokončno z dnevnega reda ostanke starega pojmovanja glede avtonomije 
univerz in svobode univerzitetnega študija. Predvojno pojmovanje tako imeno- 
vane »avtonomije« univerz nima namreč z našo stvarnostjo nobene zveze, 
kajti njeno respektiranje bi na področju visokošolskega sistema samo konser- 
viralo odnose, ki so tipični le za zaostale dežele. Naš družbeno-politični sistem 
danes raćuna na popolnoma določeno vlogo univerz, zato tudi odločilno vpliva 
na organizacijo, študijski sistem, režim študija in na njihov nadaljnji razvoj 
sploh. Vzgoja študentov na univerzah je zato vprašanje vse družbe. Družba 
je vzgojno delo s študenti poverila sicer univerzitetnim učiteljem in ti ji za to 
tudi odgovarjajo. Ta odgovornost pa ni samo individualna, ampak tudi kolek- 
tivna. Vsi vzgojitelji na določeni fakulteti, oddelku ter v določenem obsegu 
na vsej univerzi so tudi kolektivno odgovorni za vzgojne učinke pri študentih. 
Nerazumljivi so zato nekateri pojavi, ki kažejo, da so ta kolektivna odgovornost 
v praksi ni povsod dovolj uveljavila. Sami univerzitetni učitelji naše univerze 
so ugotovili, da ima profesorski kolektiv v nekaterih primerih premalo vpliva 
na obseg posameznih predmetov v študijskih programih, na kvaliteto predavanj 
in vaj nekaterih svojih kolegov, na znanstveni in pedagoški nivo v delu s 
študenti itd. Poudarili so, da je to možno zato, ker še ni dovolj zaostreno 
načelo, da vzgoja študentov na določenem področju ni izključno domena 
posameznega univerzitetnega učitelja, ampak tudi širšega učnega kolektiva. Te 
ugotovitve so se še posebej potrdile ob nekaterih upravičenih zahtevah za 
skrčenje ali celo odpravo določenih predmetov iz dosedanjih učnih načrtov. 
Na novo nastajajoči učni načrt in na celotni proces v reformi visokošolskega 
študija sploh se je namreč ob takih zahtevah večkrat gledalo popolnoma sub- 
jektivno, in sicer samo skozi prizmo obstoja in obsega določenega predmeta 
v študijskem načrtu ali programu. Taka popolnoma subjektivna pojmovanja 
zamegljujejo kompleksen in kritičen pogled na to vprašanje, hkrati pa ustvar- 
jajo vzdušje, v katerem je vsak poseg družbe ali ožjega vzgojiteljskega kolek- 
tiva na določeno področje pouka mogoče tolmačiti kot nekakšen atentat na 
znanstveno individualnost. Res, znanstveno individualnost univerzitetnih  uči- 
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teljev je potrebno spoštovati in vzpodbujati, posebno če hočemo modernizirati 
študij na naših univerzah in sploh pospeševati razvoj znanosti. Toda spošto- 
vanje te znanstvene individualnosti v ničemer ne izključuje odrejanja določenih 
znanstveno-pedagoških nalog, ki se jim je potrebno podrediti. Z geslom, češ da 
je treba braniti znanstveno individualnost, torej ni mogoče odklanjati upra- 
vičenih posegov vzgojiteljskih kolektivov in organov družbenega upravljanja 
v študijski sistem in v individualne obveznosti. Individualne znanstvene kvali- 
tete vseh znanstvenikov se v naši družbi lahko v celoti uveljavijo pri reševanju 
težkih in zamotanih vprašanj v gospodarstvu, družbenih vedah itd. ne pa samo 
pri delu s študenti na univerzi. 

V zadnjih mesecih je bilo na univerzi mnogo razprav in tudi predlogov 
o ureditvi študijskega režima s študenti. Določbe vseh statutov so zato jasnejše, 
pa tudi mnogo ostreje odrejajo študijski režim kot pa je bilo to do sedaj. Seveda 
novi študijski režim ne računa samo s temeljitim delom študentov, ampak tudi 
s stvarnimi študijskimi obveznostmi. Student bo moral namreč sproti opravljati 
vse izpite in izvrševati ostale študijske obveznosti. Proti strožjemu študijskemu 
režimu so se že slišali nekateri pomisleki, češ da bi z njimi na univerzo pre- 
nesli srednješolski sistem študija in da bi to lahko zmanjšalo njen dosedanji 
nivo in ugled. Izredno pozitivno je, da se je tem pomislekom obenem s pro- 
fesorji tudi zelo odločno uprla sama študentska organizacija in na primerih 
pokazala škodljive posledice, ki jih je že do sedaj povzročila tako imenovana 
svoboda študija študentom in vsej družbi. Strogi režim študija bo ob uresni- 
čevanju vseh že navedenih študijskih pogojev samo vzdignil kakovost znanja, 
saj bo obračunal s tradicijami enoletnega privajanja novih študentov s tako 
imenovanimi strokovnimi praksami doma, zlasti pa v inozemstvu itd. 

V pripravah za sprejem statutov smo slišali tudi mnogo mnenj o dosedanji 
m bodoči vlogi srednjih šol za visokošolski študij. Med drugimi je tekla ta 
razprava tudi v zvezi z obsegom bodočega pouka splošnih predmetov na 
univerzi. Nekateri tovariši so v teh razgovorih zelo nizko ocenili sedanji nivo 
Mnogih srednjih šol, zlasti gimnazij. Ugotovili so, da zato tudi v bodoče ne bo 
•Mogoče bistveno spreminjati pouka splošnih predmetov na univerzi, ker mora 
ta v prvih letih med drugim pač v marsičem nadomestiti vrzeli, ki so jih 
prinesli iz srednjih šol študenti. Organi družbenega upravljanja so v zvezi s 
leni naglasili predvsem dvoje: 

Prvič, inteligenčni nivo mladine, ki sedaj prihaja iz srednjih šol, ni nižji 
kot pred vojno, kvečjemu celo višji. Današnja mladina na splošno bolj spremlja 
sodobne mednarodne politične odnose, razvoj znanosti na vseh področjih, naš 
notranji družbeni razvoj in tudi neposredno prispeva svoj delež k temu razvoju. 
Prva leta univerzitetnega študija zato niti sedaj niti v prihodnje ne morejo biti 
med drugim namenjena nekakemu izpolnjevanju vrzeli sedanje srednje šole. 
Problem glede poučevanja splošnih predmetov na fakultetah bo treba v okviru 
eelotne modernizacije visokošolskega študija analizirati iz širših vidikov, upo- 
števaje pri tem v prvi vrsti sedanje razmere na univerzi in naloge, ki jih je 
prednje postavil novi zakon. 

Drugič, univerza kot celota pa mora v nadaljnjem razvoju svojega študij- 
skega sistema računati na učinke, ki jih bo prinesla sedanja reformacija nižjega 
'n srednjega šolstva. Ta reforma bo prav gotovo prispevala k uveljavljanju 
nove smeri študija na univerzi, saj bodo že z osemletko in nato z gimnazijo 
z znano diferenciacijo pouka na njej zagotovljeni dve zaokroženi stopnji v 
sistemu Šolanja. Kljub vsemu temu pa trenutni ukrepi za razvoj študijskega 
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sistema na univerzah ne smejo biti odvisni od učinkov, ki jih bo šele prinesla 
reforma nižjega in srednjega šolstva. Trenutno je univerza sama poklicana 
napraviti odločne ukrepe za svoj nadaljnji razvoj. Sedanja reforma šolstva 
torej ne bo popravljala na srednjih šolah nekaj, kar naj bi bilo v povojnih 
letih padlo pod nivo, ki je bil dosežen v preteklosti. Ta reforma pomeni novo, 
višjo stopnjo v razvoju šolskega sistema pri nas in ustreza sedanjim družbeno 
ekonomskim interesom. 

Se nekaj o specializaciji, podiplomskem študiju in materialnih pogojih 
študija. 

V razpravah o študijskih načrtih je bilo mnogokrat podčrtano, da je 
specializacija stvar podiplomskega študija in prakse. V zvezi s tem je b'la 
izrečena tudi bojazen, češ ali bo podiplomski študij omogočil to specializacijo 
glede na dejstvo, da je sedaj ta študij zelo slabo razvit ali ga pa sploh ni. Res, 
podiplomski študij na univerzi sedaj skoro ni bil razvit. Preprečeval ga je 
dosedanji študijski sistem, njegovi študijski načrti in programi, ki so zajemali, 
kot že rečeno, izredno široko fronto študija. Obliko in obseg podiplomskega 
študija bodo v bodoče zato izoblikovale predvsem potrebe. Te se bodo popol- 
noma pokazale šele tedaj, ko se bo uveljavilo v statutih določeno trajanje 
študija, ko se bo uveljavil nov študijski sistem. Prav gotovo pa se bo podi- 
plomski študij razvijal v več smeri. Na eni strani se bodo tako specializirali 
ljudje, ki bodo že določen čas po zaključku rednega študija z uspehom delali v 
praksi, na drugi strani pa tudi tisti, ki bodo študij nadaljevali po diplomi z željo, 
da pridejo z univerze kot znanstveno razvojni strokovnjaki. Možna pa bo 
seveda še cela vrsta oblik tega študija. Visokošolski študij zaradi razširitve 
podiplomskega študija ne bo nič dražji, sai ho kandidatov zanj na določenih 
fakultetah brez dvoma manj kot pa je do sedaj vseh študentov, ki študirajo po 
starih, skoro bi rekli vseobsegajočih študijskih načrtih in programih. 

Z gornjim vprašanjem pa je neposredno povezan tudi problem diplomskega 
dela, ki sodi v redni študij. Mnogo razlogov govori za diplomska dela, zlasti na 
tehničnih fakultetah, ker ob koncu študija, tako pravijo tovariši profesorji, 
kompleksno preveri znanje, ki naj bi ga diplomant prinesel iz univerze. Poka- 
zalo se je tudi, da taka preizkušnja študentov na vseh fakultetah ni mogoča 
in tudi ni potrebna, ker pridobljeno znanje najbolj preveri sama praksa. Ce 
pa sem dejal, da mnogi argumenti govore za ohranitev diplomskih del na 
nekaterih fakultetah, to še ne pomeni, da je potrebno obdržati njihov dosedanji 
obseg in pogoje za izdelavo in gojiti nekakšen kult do teh del. Univerzitetni 
svet, ki je proučeval to vprašanje, je prišel do prepričanja, da so sedanja 
diplomska dela preobširna in prezahtevna, da večkrat samo podaljšujejo študij 
študentom in da včasih prihajajo v nasprotje s svojo osnovno nalogo, saj 
časovno odlagajo najzaneslivejše preverjanje pridobljenega znanja, in sicer 
prakso. Zato bo treba diplomske naloge podrediti celotnemu sistemu študija, 
skrčiti bo potrebno njihov obseg na najnujnejše, obenem pa študentom dosledno 
omogočati, da se na ta dela pripravljajo že pred zaključkom rednega študija. 
Statuti fakultet, ki predvidevajo v svojih učnih nnčrfh diplomske naloge, zato 
študentom omogočajo, da dvignejo temo za diplomsko nalogo že v sedmem 
semestru, prav pa bi bilo, da bi jo lahko vsaj v nekaterih primerih dvignili /,r 
prej. Poleg tega na univerzi vse bolj prevladuje načelo, naj bodo diplomska 
dela, če se le da, neke zahtevnejše seminarske ali druge redne naloge in nič 
več. Tudi zahtevnejše klavzurne naloge ob koncu študija lahko temeljito pre- 
verijo pridobljeno znanje in zato tudi te lahko dobe značaj  diplomskih  del. 
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S tem bo potrebno še posebej računati pri izdelavi študijskih programov in vsa 
ta vprašanja razčistiti predvsem v prihodnjih mesecih. Znanstveno zahtevnejša 
obdelava določenih problemov ali področij pa mora dobiti mesto v podiplom- 
skem študiju ali pa v doktorski disertaciji in njeni obrambi. 

V razpravah o statutih je bilo mnogo govora tudi o materialnih pogojih 
študija. Ze predsednik Izvršnega sveta naše republike tovariš Kraigher je v 
ekspozeju na zadnjem zasedanju naše skupščine ob obravnavanju problemov 
visokošolskega študija pri nas, o tem vprašanju med drugim dejal, da je družba 
za razvoj visokošolskega študija do sedaj vložila zelo veliko sredstev in da bo 
to delala tudi v bodoče, seveda v skladu z materialnimi zmogljivostmi in 
resničnimi potrebami univerze. Organi družbenega upravljanja na univerzi so 
ob obravnavanju materialnih pogojev študija tudi imeli takšno izhodišče, po- 
sebno ker pri materialnem položaju celotne univerze niso prezrli naslednjih 
podatkov. 

Na ljubljanski univerzi je bilo v študijskem letu 1938/39 vpisanih 1730 
slušateljev, univerzitetnih učiteljev pa je bilo 168. Deset let kasneje je bilo 
vpisanih dva in polkrat več, to je 4641 študentov in dvakrat več učiteljev, to 
je 380. V študijskem letu 1957/58 je bilo vpisanih 7116 študentov, univerzitetnih 
učiteljev pa je 728. Po osvoboditvi je bila razširjena medicinska fakulteta v 
popolno fakulteto. Odprti so bili nekateri novi oddelki na tehničnih fakultetah, 
na novo pa so bile formirane še fakultete za agronomijo, gozdarstvo in veterino 
ter ekonomska fakulteta. Za zagotovitev rednega dela tako razširjene univerze, 
zlasti v zadnjih letih, je republika dala 15% sredstev celotnega republiškega 
proračuna. 

Dalje, pred vojno je bilo na primer v študijskem letu 1938/39 v vsej 
Jugoslaviji 584 študentov štipendistov. Samo v naši republiki pa je bilo v 
študijskem letu 1956/57 2168 štipendistov, leta 1957/58 pa jih je 2430 s skupnim 
mesečnim zneskom 11900 000 din. 

Študenti ljubljanske univerze so imeli v svojih domovih pred vojno le 372 
postelj, danes jih imajo 1762 in to po večini v novih, modernih zgradbah. 

Gornji podatki sicer ne pomenijo, da univerza do sedaj ne bi mogla absor- 
birati več sredstev ali pa jih tudi v bodoče ne bo potrebno dajati v znatnem 
obsegu za visokošolski študij. Toda ti podatki povedo, da je družba v povojnih 
letih dala za visokošolski študij vse kar je mogla ob znanih pogojih naše 
povojno izgradnje ter da so bila ta sredstva tako velika, da so zagotovila redno 
delo univerz in celo njih skokovit razvoj. Družba je torej že do sedaj dala za 
visokošolski študij taka materialna sredstva, da so dmele univerze v osnovi 
vse pogoje za vzporeden korak z našim družbenopolitičnim razvojem. Slednje 
je potrebno na tem mestu podčrtati zato, ker je bilo slišati mnenja, da je 
reforma študija na univerzi vezana izključno na izpolnitev novih materialnih 
Pogojev, ki bi terjali znatno več sredstev kot pa jih univerza dobiva sedaj. 
Afirmacija takih mnenj bi namreč usmerjala diskusijo o reformi in skrajšanju 
študija na univerzi na slepi tir, saj je ta reforma, kot smo videli, odvisna od 
novega študijskega sistema in ne izključno od bistvenega povečanja materialnih 
sredstev. Novi študijski sistem bo res zahteval ureditev mnogih materialnih 
vprašanj. Treba bo bolj premišljeno razdeljevati sredstva, ki jih dobiva sedaj 
univerza, preverjati potrebe posameznih fakultet in jih zadovoljevati, če bodo 
res upravičene, verjetno bo treba razširiti dosedanje vire materialnih sredstev 
in tudi njihov iznos. Materialne pogoje študija je treba torej analizirati, toda 
ta analiza terja vso vestnost, in sicer ne samo univerze, ampak celotne družbe. 
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Organi družbenega upravljanja na univerzi so zato že pričeli temeljito pro- 
učevati vsa ta vprašanja, predloge v tej zvezi pa bodo predložili Izvršnemu 
svetu in ljudski skupščini. Mislim, da bodo med temi predlogi precej pomembni 
tisti, ki bodo govorili o možnostih, kako razširiti materialno zaledje univerze, 
da ta ne bi obremenjevala samo republiškega proračuna. S tem širšim zaledjem 
bi bilo mogoče hitreje reševati nekatera vprašanja, kot na primer razširitev 
študijskih prostorov, oprema laboratorijev, gradnja študentskih domov itd. 

Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Problemi, ki sem se jih dotaknil in 
še cela vrsta drugih okoliščin v našem visokošolskem sistemu so torej upravi- 
čeno zahtevali, da se univerzitetni učitelji, študentje in organi družbenega 
upravljanja v pripravah in izdelavi statutov zadrže največ pri študijskem 
sistemu in pri obveznostih vzgojiteljev in študentov. Tudi v naslednjih mesecih 
bodo na univerzi prevladovala ta vprašanja, saj bo potrebno spraviti v sklad 
8 predloženimi statuti in priporočili skupščine študijske načrte in programe. 
Prav študijski programi, ki so sestavni del teh statutov, čeprav zakon ne 
zahteva, da so v njih objavljeni, so za praktično uveljavitev nove smeri študija 
najvažnejši. Studijski programi so tisti, ki na osnovi študijskega načrta odrejajo 
obseg posameznih predmetov, predavanj, vaj in pa celotne snovi, ki jo mora 
študent znati na izpitih. Zato so univerzitetni organi že ob sprejemanju statutov 
sklenili, da je treba programe izdelati do prihodnjega študijskega leta, skladnost 
s Studijskimi načrti in celotno smerjo v reformi visokošolskega študija pa bodo 
ocenjavali tudi fakultetni sveti. 

Na koncu bi rad podčrtal razveseljivo dejstvo, da so predloženi statuti že 
v skladu s priporočilom, ki ga je glede trajanja študija na univerzah sprejela 
pred dnevi zvezna ljudska skupščina. Pozitivna stran predloženih statutov pa 
ni samo v tem, temveč je pomembna tudi zato, ker so jih izdelali skupaj 
univerzitetni učitelji, organi družbenega upravljanja лп študenti. V tem delu 
je prišlo sicer do različnih mnenj in predlogov, toda ta mnenja in predlogi so 
bili vezani predvsem na probleme. Ne glede na vsa ta različna mnenja in na 
predloge je potrebno ugotoviti, da so se prav v tem času afirmirali organi 
družbenega upravljanja na univerzi, da so razširili sodelovanje mod univer- 
zitetnimi učitelji, študenti in ljudmi izven univerze in da se je to sodelovanje 
že spremenilo v ustvarjalno skupno delo. Organi družbenega upravljanja tako 
s svojim delom niso samo prispevali svoj delež k temu, da so bili statuti 
vsklajeni z zakonom in v osnovi z duhom splošno reforme šolstva pri nas, 
temveč, da so v tem času globljo spoznali svojo bodočo vlogo in naloge. Pniv 
gotovo bo univerza ob lastnih naporih in naporih vse družbe v celoti uresničila 
naloge, ki si jih je zastavila v predloženih statutih in tudi vso tiste, na katere 
bo v okviru tega zasedanja opozorila naša skupščina. 

Prav zato vas tovariši ljudski poslanci v imenu univerzitetnega sveta 
prosim, da predložene statute potrdite. (Ploskanje.) 

Podpredsednik Angela Ocepek: Zeli še kdo besedo? (K be- 
sedi se prijavi ljudski poslanec dr. Ruža Sogedin.) 

Dr. Ruža Segedin: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci. Statut 
Fakultete za splošno medicino in stomatologijo, ki je dan danes v razpravo 
in v potrditev Republiškemu zboru Ljudske skupščine LRS, dokončno ureja 
vprašanje študija,  ki se je v  letih  po vojni  ponovno menjal  na  medicinski 



3. seja 43 

fakulteti in se zadnje leto odvija po šestletnem učnem načrtu. Tako podalj- 
šanje studija pa ni pokazalo zadovoljivega rezultata, saj je število diploman- 
tov, ki so diplomirali v šestih letih, padalo vsako leto in doseglo v letu 1957 
samo še 4,1% skupnega števila diplomantov. Največ pa jih je dokončalo 
svoj študij v 8 letih pa tudi več. Čeprav se je v letih 1953—57 število zdrav- 
nikov povečalo za 382 in je v LR Sloveniji povprečno en zdravnik na okoli 
1240 prebivalcev, so potrebe po zdravniškem kadru še velike. Posebno se v 
zadnjih letih kaže nujna potreba po specialistih nekaterih strok, kot na pri- 
mer na področju zaščite žene in otroka, v psihiatriji, kirurgiji, urologiji itd. 
Pereče pa je stanje v zobozdravstveni službi zaradi pomanjkanja visokokvalifi- 
ciranih strokovnjakov-stomatologov. V zadnjih petih letih je končalo študij 
le 29 stomatologov, povprečje za Slovenijo pa je en stomatolog na 5000 pre- 
bivalcev, v nekaterih okrajih Slovenije pa celo eden na 13 000 in več. V 
ilustracijo bi pripomnila, da je v lanskem letu končalo na stomatološkem od- 
delku le troje stomatologov, od katerih je eden študiral šest, dva pa sedem let. 
Pri tem se nujno vsiljuje misel, ali je res razlog za tako skromno številko 
samo v utesnitvi prostorov, ker vemo, da je hkrati na tem oddelku veliko 
število univerzitetnih učiteljev in ali ne bi bilo za našo skupnost cenejše take 
tri kandidate specializirati na drugi fakulteti, pa četudi bi ta bila v inozemstvu. 
Zato se kljub na videz dosti ugodnem razmerju števila zdravnikov, ne pa sto- 
matologov, postavlja vprašanje hitrejšega dotoka zdravnikov in stomatologov 
v javno zdravstveno službo. 

Poleg obstoječih objektivnih pogojev, ki otežkočajo študij študentom, 
univerzitetnim učiteljem pa njihovo vzgojno delo, je bil sam sistem študija 
obremenjen z obsežnimi študijskimi programi zlasti v teoretskem pogledu, 
manj pa je bilo praktičnega dela s študenti v obliki seminarjev, raznih vaj itd. 
V razpravah in pripravah na statut — čeprav v dveh variantah za 6- oziroma 
5-letni študij — je prišlo vse bolj do izraza pozitivno stališče razširiti in izpo- 
polniti praktičen pouk s študenti ter uvesti študentsko počitniško prakso 
po končanem IV. semestru v nekaterih večjih bolničnih ustanovah LR Slo- 
venije kot učne baze medicinske fakultete. Taka počitniška praksa se že drugo 
leto tudi izvaja. 

Novi učni načrt, ki ga predvideva statut, daje poseben poudarek praktii- 
netnu delu in je po številu ur predavanj posameznih predmetov skrčen za 
■^1 ur, kar predstavlja več kot maksimum enega semestra. Prav tako je v 
zadnjem semestru število ur predavanj skrčeno na minimum, to je na 15 ur, 
kar bo vsekakor omogočilo študentom, da se bodo lahko temeljiteje posvetili 
študiju in polaganju izpitov. Vsklajevanjc učnih programov — seveda ne le 
formalno — z novim učnim načrtom bo predmet nadaljnjega urejanja študija 
tako, da bodo študentje, seveda tudi z njihovim lastnim prizadevanjem, lahko 
v predvideni dobi vsaj v veliki večini končali svoj študij. Studij medicine je 
obsežen, saj je na oddelku za splošno medicino 36, na oddelku za stomatologijo 
Pa 38 predmetov, ki jih ni mogoče številčno bistveno zmanjšati ali posamezne 
predmete spojiti. To je tudi eden od razlogov, da se v statutu predvideva po- 
daljšanje statusa študenta za 6 mesecev, da se tako onim študentom, ki iz 
kakršnega koli vzroka ne bodo končali študija v 5 letih, omogoči obdržati 
ugodnosti, ki jih nudi status študenta. 

Nadaljnje izpopolnjevanje zdravnikov oziroma stomatologov jo predvideno 
s podiplomskim študijem. Podiplomsko izpopolnjevanje je v statutu postav- 
ljeno le v splošnih obrisih kot naloga, ki jo prevzema fakulteta. Doslej nam- 
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reč fakulteta temu vprašanju na posvečala posebne pozornosti. Bo pa to mo- 
rala postati vsekakor v bodoče ena njenih pomembnih nalog. Podiplomski 
študij dobiva namreč ob nujnosti hitrejšega rednega študija in hitrega raz- 
voja medicinske znanosti prav poseben pomen, da zlasti praktičnim zdrav- 
nikom posreduje nova dognanja znanosti, na drugi strani pa vzpodbuja in 
razvija interes za znanstveno dejavnost mladega kadra. Pri tem moramo 
seveda poudariti, da se podiplomsko izpopolnjevanje zdravnikov vrši v naši 
republiki v okviru zdravstvene službe. Poleg specializacije, ki je sicer doslej 
bila najbolj razširjena oblika podiplomskega izpopolnjevanja, se vrše več- 
mesečni tečaji za praktične zdravnike in je tako omogočeno zdravnikom, da 
s poglobljenim in razširjenirrrteoretičnim in praktičnim znanjem, ki so si ga 
pridobili, uspešneje opravljajo svojo preventivno in kurativno dejavnost na 
terenu. 

Menim, da je potrebno spregovoriti tudi nekaj besed o objektivnih težavah, 
ki v določeni meri vplivajo na kvaliteto in uspešnost hitrejšega študija štu- 
dentov. Studij teoretskih predmetov za prva dva letnika obeh oddelkov me- 
dicinske fakultete se vrši skupno, kar je v sedanjih pogojih tudi edino mogoče. 
Z razširitvijo doslej skrajno tesnih prostorov na nekaterih inštitutih, ki ovi- 
rajo predvsem uspešnost praktičnega dela s študenti in z modernizacijo pouka 
s potrebno učno aparaturo bi predvsem študentom olajšali pogoje dela in 
študija teh predmetov. V okviru perspektivnega plana razvoja univerze bi bilo 
nujno potrebno postaviti razširitev nekih inštitutov medicinske fakultete na 
prioritetno mesto, zlasti zato, ker so predvidoma potrebna sorazmerno majhna 
finančna sredstva. Pereče je vprašanje asistentskega kadra na medicinski 
fakulteti, čeprav je številčni odnos med univerzitetnimi učitelji in asistenti 
morda ugodnejši kot na nekaterih drugih fakultetah. To je problem, h kate- 
remu bo treba pristopiti v okviru celotne univerze v zvezi s priporočilom, ki 
ga je sprejela Zvezna ljudska skupščina na svojem zadnjem zasedanju. 

Predloženi statut Fakultete za splošno medicino in stomatologijo kot 
osnova urejanja študijskega režima in sistema pouka na medicinski fakulteti 
je v sedanji fazi pozitiven doprinos k hitrejšemu usposabljanju kvalitetnih 
visokokvalificiranih medicinskih kadrov. Nadaljnja reforma visokošolskega štu- 
dija pa tudi potrebe in nove izkušnje bodo v bodoče gotovo zahtevale na- 
daljnje dopolnjevanje sedanjega statuta. (Ploskanje.) 

Podpredsednik Angela Ocepek: Zeli še kdo besedo? (K besedi se 
prijavi ljudski poslanec Lojze Piškur.) 

Lojze Piškur: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Poročilo od- 
bora za presveto in kulturo tega zbora o statutih univerze in fakultet kaže 
na uveljavljanje načela glede trajanja in sistema študija na naši univerzi. 
Poročilo pa poleg tega opozarja na nekaj konkretnih, še ne rešenih problemov, 
ki so s študijem v zvezi. Hočem razpravljati o enem teh problemov zato, ker 
je pomemben tako za učni uspeh na univerzi kot za sistem .študija sam. 

To je problem velikega odpadanja študentov med študijem — pojav, ki 
ga na univerzi imenujemo tudi z besedo osipanje. Da je treba o tem govorili, 
silijo podatki, ki kažejo, da znaša to odpadanje med študijsko dobo ene štu- 
dijske generacije povprečno kar približno 50%, da doseže na nekaterih fakul- 
tetah tudi 65%, na medicinski fakulteti pa izjemno samo 30%. To pomeni, 
da komaj polovico študentov ene vpisne generacije dejansko študij tudi konča. 
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Odpadanje je največje v prvem in drugem letniku, v višjih letnikih pa 
manjše. 

Ker je znano, da potrebujemo dosti več visokokvalificiranih kadrov kot 
pa nam jih danes daje naša univerza, moramo želeti, da čim več vpisanih 
študentov študij tudi konča. Vredno je zato razmisliti o vzrokih temu pojavu 
in o ukrepih, ki bi jih bilo treba podvzeti, da se to odpadanje bistveno zniža. 

Ne samo ukaželjnost, temveč tudi tako imenovana, večkrat napačno poj- 
movana, akademska svoboda zelo privlačno zveni in privablja iz leta v leto 
več abiturientov srednjih šol na univerzo. Prihajajo taki, ki so sposobni na- 
daljevati študij, pa tudi taki, ki teh sposobnosti nimajo. Taki, ki so več ali 
manj trdno orientirani za bodoči študij, pa tudi taki, ki se zadnji hip odločajo 
za študij na neki fakulteti. Včasih je študij na neki fakulteti tudi v modi, 
kakor pravimo ali pa obeta boljše materialne perspektive v poklicu. Večini 
teh mladih ljudi pa študij na univerzi podrobneje ni znan niti po obsegu niti 
po sistemu. Vse to povzroča študentom novincem večje začetne težkoče. Po- 
sledice so navadno take: S študijem odlaša, šele na fakulteti spozna, da študija 
ne bo zmogel, ugotovi, da ni prav izbral itd. Nastopijo dvomi in razočaranja, 
uplahne pogum in konec je tudi napačno pojmovane akademske sVobode, na- 
vadno pa tudi konec študija, izgubljena pa še leto, dve ali tudi več in s tem 
seveda tudi vsa vložena materialna sredstva. 

Pri premagovanju navedenih težkoč študent nima pravega pomočnika. 
Ni pedagoških prijemov, ni skript in učbenikov, da bi mlade ljudi navezali 
takoj na predavalnice, laboratorije in druge oblike študija, še manj pa, da 
bi se vspostavili čimprejšnji osebni kontakt med študentom in univerzitetnim 
učiteljem. Smatra se, da se pač na univerzi vrši naravna selekcija med štu- 
dijem, ki da je nujna in potrebna. 

Postavlja se vprašanje, ali je res tak način in ob takih pogojih izvršena 
selekcija koristna in pravična. Osebno sem prepričan, da ne in zato mislim, 
da je treba podvzeti ukrepe, da se to stanje popravi. 

Kateri ukrepi bi bili lahko uspešni za znižanje oziroma preprečevanje 
odpadanja? Na odboru za prosveto in kulturo je bilo danih nekaj predlogov 
v tej smeri. Dokler že sama sprememba učnega sistema na naših srednjih šolah 
ne bo vplivala na usmerjanje v univerzitetni študij, pa tudi še potem, bi bilo 
/t'lo koristno seznanjanje srednješolske mladine s študijem na univerzi. To bi 
bilo mogoče v obliki ustreznih publikacij in s službo poklicnega usmerjanja. 
Naše knjižne založbe bi opravile brez dvoma koristno delo, če bi v naslednjih 
letih izdajale učne programe posameznih fakultet, ki bodo v nekaj mesecih 
na razpolago. Tudi že predlagana misel o razširitvi poklicnega usmerjanja v 
poklice z visokošolsko izobrazbo bi bila vredna nadaljnjega proučevanja. 

Enako pomembna pa je pri reševanju tega vprašanja tudi vloga same 
univerze. Po novem režimu 'študija bo potrebno začeti takoj z resnim delom 
•n učenjem, če bodo hoteli študenti izpolniti študijske pogoje za prehod v višji 
Jetnik. Univerzitetnim učiteljem ne bi smelo biti vseeno, kako se novinci vživ- 
'jajo v univerzitetno življenje in kako se oprijemajo študija. Učitelji se morajo 
Pri tem pokazati predvsem kot pedagogi, pomagati morajo prebroditi začetne 
težave in ustvariti s študenti tudi osebne kontakte. To pa se doseže v dosti 
v^ji meri s sistemom vaj in seminarjev kot pa s sistemom predavanj. Zato 
bi bil tak sistem pouka, ki dobiva sedaj vedno več zagovornikov in daje tudi 
dosti  boljše  rezultate,  uspešen  tudi  pri  reševanju  obravnavanega vprašanja. 
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Studentom je treba dati na razpolago tudi učbenike in skripta. Nerešeno vpra- 
šanje zalaganja in honoriranja teh učnih sredstev je oviralo do sedaj zagotoviti 
te učne pripomočke. Ustanovitev univerzitetne založbe bo verjetno tudi to 
stanje izboljšala. 

Za usmerjanje mladino v visokošolski študij in za določeno študijsko po- 
litiko univerze bi bilo treba izdelati tudi analizo potreb po visokokvalificiranih 
kadrih po strokah, v določenih strokah, recimo za pedagoške delavce, pa tudi 
po skupinah. Čeprav vemo, da takih strokovnjakov danes na vseh področjih 
zelo primanjkuje, bo mogla šele taka analiza pokazati, koliko in kakšne stro- 
kovnjake potrebujemo danes in v naslednjih letih glede na naš družbeni in 
gospodarski razvoj in glede na sam razvoj mehanizacije v proizvodnji. To bi 
zelo ugodno vplivalo tudi na politiko štipendiranja. Pristojni organi bi morali 
napraviti po določenih kriterijih tako analizo čimprej in jo dati na razpolago 
šolskim organom, univerzi in službi poklicnega usmerjanja. 

V zvezi z vprašanjem odpadanja je morda treba tudi proučiti, koliko 
novincev je sploh mogoče sprejeti na posamezne fakultete, da bi ob sedanjih 
materialnih pogojih in učnih kapacitetah resnično imeli ustrezne študijske po- 
goje za uspešen študij. Omejitev vpisa iz navedenih razlogov ne bi povzročila 
zmanjšanja dotoka diplomantov, temveč bi v glavnem znižala odpadanje. Pri 
tem ne gre za omejevanje pravice do izobrazbe, temveč gre za to, da sprejme 
univerza toliko novincev, kolikor dopuščajo njene študijske možnosti. Te mož- 
nosti pa počasneje rastejo kot pa raste število študentov. Vpis v zimski seme- 
ster študijskima leta 1957/58 je znašal že preko 7000 študentov. Ob omejenem 
vpisu jo možno določiti tudi sprejemne pogoje, ki bodo sami po sebi prepre- 
čili premalo premišljen sklep o študiju na univerzi. Tak ukrep bi ob študijskem 
režimu, ki se uvaja s predloženimi statuti, dajal študijske generacije, ki bi 
študij dejansko tudi končale v predpisanem času. S tem bi odpadel tudi pro- 
blem absolventov. Drugod po svetu jih sploh no poznajo, na naši univerzi pa 
jih vodijo med tako imenovano aktivno postavko še preko 2000 ali 50"« nasproti 
celokupnemu številu diplomantov v letu 1945. 

Na odpadanje vplivajo končno tudi materialni pogoji študentov. Ti niso 
vodno ugodni. Po nepopolnih podatkih dobiva štipendijo na naši univerzi 
okrog 2400 od 7000 študontov v povprečni višini 4800 din. Dosti jo primerov, 
da znašajo tako štipendije od 1000 do 1500 din, kar lahko imenujemo le socialno 
podporo. Studenti trdijo, de je štipendije zelo težko dobiti. Zvišanje štipendij 
v smislu zadnjega predpisa bo praktično izboljšalo pogoje verjetno zelo 
malemu številu študentov, ker naše politično-teritorialne enote nimajo na 
razpolago potrebnih sredstev. Podjetja pa vkljub temu še vedno premalo dajejo 
štipendij za mlado kadre, vedno se še pojavljajo pogosti razpisi, da podjetja 
potrebujejo strokovnjake z daljšo prakso. Funkcijo fonda za kadre bi bilo 
treba   razširiti   tudi  za  namene  štipendiranja. 

Drugo vprašanje pa so stanovanjske razmere študentov. Le 1800 študentov 
lahko sprejmejo študentski domovi. To sicer pove, da imamo danes 1300 postelj 
več kot prod vojno, vendar ie vedno premalo, zlasti glede na stanovanjsko 
stisko v Ljubljani. Studenti, ki stanujejo izven študentskih domov morajo 
plačevati visoke najemnine, ki niso v skladu in krite z njihovimi dohodki. 
Čimprejšnja nadaljnja izgradnja študentskega naselja bi tudi to stanje popra- 
vila. Univerza se bo v naslednjih mesecih obrnila na naše ljudske odbore in 
gOppodBIlke organizacije, da postanejo vlagatelji v novoustanovljeni sklad za 
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izgradnjo študentskega naselja, s pravicami do določenega posteljnega fonda 
za svoje študente oziroma štipendiste. Tudi dosedanji posteljni fond bo v 
glavnem decentraliizran. 

Kot vidimo, tovarišice in tovariši ljudski poslanci, je v zvezi s problemom, 
ki sem ga načel v razpravi, s problemom odpadanja treba rešiti kar več stvari. 
Če bodo te ugodno rešene, bo problem odpadel, kar bo vsekakor ugodno vplivalo 
na študijske rezultate naše univerze. 

Podpredsednik Angela Ocepek: Govoril je ljudski poslanec Lojze 
Piškur, sekretar univerze. Zeli še kdo besedo? (Poslanci predlagajo odmor.) 
Tovariši poslanci, odrejam 20-minutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob  12.35 uri in se je nadaljevala ob  13.10 uri.) 

Podpredsednik Angela Ocepek: Tovariši ljudski poslanci! 
Nadaljujemo sejo. Zeli še kdo besedo v razpravi? (K besedi se prijavi ljudski 
poslanec dr. Ivan Kopač.) 

Dr. Ivan Kopač: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Danes, ko 
sprejemamo statut Fakultete za splošno medicino in stomatologijo, se mi zdi 
potrebno, da kot javni zdravstveni delavec naglasim nekaj pripomb v zvezi 
s študijem medicine in stomatologije. 

Na medicinski stomatološki fakulteti je predvideno po statutu, da mora 
trajati študij 10 semestrov oziroma 5 let. Temu se mora prilagoditi tudi program 
študija in metode pouka, da bo teoretično in praktično znanje diplomiranega 
študenta na ustrezni višini. Pri tem vprašanju je bilo precej kritike, češ, da 
na drugih fakultetah v državi traja študij dalj kot pri nas, čeprav so potrebe 
po zdravnikih in stomatologih v drugih republikah še večje. Vkljub temu in 
skoraj po enoletnem delu je uspelo, da je posebna programska komisija medi- 
cinske fakultete izdelala začasni program študija, ki ustreza novemu statutu. 
Začasni program sta fakultetna uprava in fakultetni svet že sprejela, zaradi 
tega se mi zdi potrebno, da fakultetni upravi damo vse priznanje, da se je tako 
lesno zavzela za ta problem. Ce se bo program izvajal z vso doslednostjo tako 
s strani univerzitetnih učiteljev kot s strani študentov, bo cilj dosežen, t. j. 
skrajšanje študija z dosego ustreznega teoretičnega in praktičnega znanja 
bodočih zdravnikov in stomatologov. 

Vsi oni, ki se ukvarjajo s problemi javne zdravstvene službe, z veseljem 
Pozdravljajo novi zakon o univerzi in nove statute fakultet, predvsem statut 
medicinske fakultete. 

Do konca leta 1957 je v Jugoslaviji diplomiralo 972 študentov medicine, 
0d tega odpade na medicinsko fakulteto v Beogradu 43% diplomantov, na 
zagrebško fakulteto 35%, na sarajevsko 7,5% na skopljansko 7,3%, na ljub- 
ljansko pa samo 6,6%. Studentov, ki so bil stari od 24 do 25 let, ko so v rednem 
študiju diplomirali na medicinski fakulteti, je bilo v letu 1957 v državi samo 
4,5%. Na medicinski fakulteti v Ljubljani pa je v desetih letih bilo takih 
študentov 28,2%. V starosti 30 let in več je bilo v Jugoslaviji 30,2% diplo- 
mantov, na ljubljanski medicinski fakulteti pa lansko leto 10,9%. To pomeni, 
da je stanje  relativno  dobro  v  primerjavi  z drugimi  fakultetami  v  državi. 

Pri medicincih, ki so končali študij v letu 1957, je trajal povprečni študij 
medicine leta  1957 v Beogradu 9 let, v Zagrebu 8 let, v Sarajevu 8 let, v 
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Skoplju 8 let, v Ljubljani 7 let, čeprav beležimo na ljubljanski fakulteti v 
primerjavi z drugimi fakultetami relativno najmanjše število univerzitetnih 
učiteljev. 

Ze te številke jasno govore, kako potrebni so zakonski ukrepi, da se študij 
dejansko skrajša in da se revidirajo programi in metode študija. Posebno je 
to važno, če upoštevamo tudi dejstvo, da po dolgotrajnem študiju čaka še 
vsakega zdravnika ali stomatologa vojaški rok in enoletni pripravniški staž, 
v mnogih primerih pa še večletna specializacija v raznih specialnih strokah 
medicine ter vse to s pomočjo družbenih finančnih sredstev. 

Kakor je razveseljivo dejstvo, da število splošnih zdravnikov vsako leto 
narašča in da so v potrebah po zdravnikih v glavnem zamašene najbolj kričeče 
vrzeli, saj imamo danes že na 1300 prebivalcev enega zdravnika, tako je 
povsod na terenu čutiti izredno pomanjkanje zobozdravstvenih delavcev. Po- 
sebno je zaskrbljujoče dejstvo, da na stomatološki fakulteti v Ljubljani diplo- 
mira zelo malo stomatologov. Tako vidimo v poročilu rektorja ljubljanske 
univerze, da so konec šolskega leta 1957, kot je že naglasila tovarišica dr. 
Ruža Segedinova, diplomirali samo 3 stomatologi. 

Če upoštevamo še dejstvo, da so naši zobozdravniki na terenu in dentisti 
precej stari in močno obremenjeni, je potrebno prav pri bodoči vzgoji zobo- 
zdravstvenih delavcev najhitreje ukrepati, sicer bodo nastale v naši zobozdrav- 
stveni službi velike vrzeli, posebno kadar bomo razpravljali o splošnem 
zdravstvenem zavarovanju. 

Prav tako tudi število na novo vpisanih študentov na medicinsko fakulteto 
zadnja leta pada. Tako je bilo v letu 1950'51 v zimskem semestru vpisanih 
na medicinsko-stomatološki fakulteti 862 študentov, v letu 1957/58 pa 557. 
Skupno število učiteljev in sodelavcev pa je sedaj 126. 

Potrditev statuta medicinsko-stomatološke fakultete v Ljubljani je po- 
membna prelomnica v nadaljnjem razvijanju visokošolskega študija, zato 
pozdravljamo ta važen akt ljudske skupščine. 

Potrebno pa je z vso ostrino insistirati na tem, da se bodo programi v redu 
izvajali, tako s strani univerzitetnih učiteljev kakor s strani študentov ter da 
se postopoma ustvarjajo ustrezni materialni pogoji, ki lahko zagotovijo hitrejšo 
rast mlade medicinske fakultete, ki pa sedaj otežujejo, da se programi ne 
morejo izvajati tako, kot je zaželeno — večje število asistentov, ustreznejši 
prostori, predvsem v temeljnih inštitutih medicinske fakultete kot so anatomija, 
patološka anatomija in histologija, kjer morajo v več izmenah študentje vadili 
v pretesnih secirnicah in dvoranah za obdukcije. 

V novem statutu medicinske fakultete je zaenkrat zelo skromno obdelano 
poglavje podiplomskega študija, strokovnega izpopolnjevanja in specializacije. 
Raven strokovno medicinskega znanja naših zdravnikov in stomatologov zavisi 
predvsem od stalnega in rednega strokovnega izpopolnjevanja po diplomi. 
Zato mislim, da je potrebno poudariti to važno nalogo, ki jo ima medicinska 
fakulteta s tem, da se ta problem v najkrajšem času vsestransko prouči in 
sestavi ustrezen program še za podiplomsko izpopolnjevanje strokovnega znanja 
naših zdravnikov in stomatologov. 

Podpredsednik Angela Ocepek: Govoril je ljudski poslanec 
dr. Ivan Kopač. Zeli še kdo besedo? (K besedi se prijavi ljudski poslanec Vlado 
Jurančič.) 
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Vlado Jurančič: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Odbor za 
organizacijo oblasti in uprave je podrobno pretresal vse statute fakultet kakor 
tudi statut ljubljanske univerze. Razumljivo je, da je naš odbor razpravljal 
predvsem o tistih poglavjih, ki govorijo o družbenem upravljanju in o splošnih 
določbah, torej predvsem o tistih poglavjih, ki nekako sodijo v njegovo pri- 
stojnost. Pri obravnavanju posameznih statutov s predstavniki fakultet je bilo 
večkrat poudarjeno, da so naši družbeni organi na fakultetah opravili v pretekli 
dobi ogromno delo, da so dejansko te statute približali duhu zakona oziroma 
ga nekako realizirali in da je pravzaprav to delo na naši univerzi na zelo 
pozitivni poti. Posebno je bilo razveseljivo, kar smo večkrat lahko ugotovili, 
da tega mnenja niso samo predstavniki fakultetnih svetov in univerzitetnega 
sveta, pač pa da so istega mnenja tudi univerzitetni učitelji, se pravi sama 
univerzitetna uprava. 

Ta enotnost pogledov, čeprav obstajajo še določene razlike in problemi, 
o katerih je že bilo govora, je nekako predpogoj, da bomo dosegli tisto, kar 
smo z zakonom hoteli. V razpravah v našem odboru je bilo nakazanih več 
problemov. Predvsem je bilo poudarjeno, da je treba izpolniti drugi del naloge, 
se piavi, da je treba izdelati take učne programe, da jih bodo povprečni štu- 
denti lahko absolvirali v predpisanih letih, se pravi večinoma v osmih semestrih. 
Kolikor to ne bi uspelo, zadenejo pravzaprav študente občutne sankcije, kakor 
je to že pri zakonu o univerzi omenil tovariš Goršič — odpadejo štipendije, 
študentska stanovanja, treba je služiti rok v JLA itd. 

Glede materialnih problemov je bil v našem odboru obravnavan še en 
vidik, in sicer da bi bilo potrebno povezati delo fakultet z gospodarskimi orga- 
nizacijami na ta način, da bi na fakultetah, posebno na tehničnih, izdelovali 
za podjetja določene ekspertize, reševali razne programske naloge itd., s čimer 
bi torej fakultete prišle v bodočnosti do večjih sredstev ter bi tako bile laže 
kos svojim nalogam. 

Nadaljnja stvar, ki je bila v poročilih pred skupščino, zdi se mi, malo 
Pit malo poudarjena, je vprašanje pedagoško vzgojnega dela s študenti. Stu- 
dentu, ki pride na univerzo, je treba pomagati, treba ga je uvesti v življenje, 
trtba mu je pokazati, po katerih materiali}! bo študiral. Tisti človek, ki naj bi 
bil neposredni vodja študentov na fakulteti, bi moral biti asistent. Danes pa 
'majo asistenti pravzaprav to vlogo, da se jih usmerja predvsem le v znanstveno 
delo in na pripravljanje doktoratov, medtem ko se pri njih pedagoško vzgojna 
stran, vsaj po mojem mnenju, preveč zanemarja. To zasledimo zlasti v statutu 
fakultete za rudarstvo, metalurgijo in kemijo, kjer se pravzaprav v začetku 
mimogrede omenja njihovo pedagoško vzgojno poslanstvo, nato pa se postav- 
ljajo pred njih zahteve predvsem po znanstvenem delu in znanstvenem izpo- 
polnjevanju, nikjer pa se ne konkretizirajo njihovo naloge glede pedagoško 
vzgojnega dela. 

Prav tako, vsaj po mojem mnenju, nekako ni pravilno, da se asistenta, ki 
položi doktorat, nekako usmerja za docenta in univerzitetnega profesorja. To 
je že danes nekako naravna pot. Pri tem pa se mi zdi, da se od teh možnosti 
vse preveč izključuje tiste inženirje, ki so prišli do določenega znanja preko 
prakse v gospodarstvu ali pri družbenem delu pri drugih družbenih organih. 
Tako se jim tukaj dela morda delna krivica posebno še, ker zaradi obilice 
operativnih nalog doktorata in ostalih stvari ne morejo polagati tako kot drugi. 

4 
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Osebno vsaj menim in bi dal v tem smislu tudi priporočilo, da bi bilo 
treba januarja prihodnjega leta, ko bo znova govora o teh statutih, vlogo 
asistentov kot neposrednih pedagoških in vzgojnih voditeljev naših študentov 
malo določneje formulirati, ker je pravzaprav to tudi eden od predpogojev, da 
bodo študenti v sorazmerno kratkem času lahko prišli do svojega poklica in 
do svojih diplom. 

Na koncu bi rad opozoril še na dvoje. Glede izrednega študija se mi zdi, 
da v posameznih statutih še nekako ni vsklajenih predpisov. Mislim, da je ta 
problem najboljše rešila pravna fakulteta, ki pravzaprav nudi vrsto možnosti, 
da izredni študenti normalno študirajo in polagajo izpite. S tem ne mislim 
reči, da je treba glede vsebine in programa študija dati kakršnekoli bonitete, 
pač pa jim je treba dati olajšave predvsem v obliki oprostitve od predavanj, 
prakse in vaj ter jim predpisati morda celo drugačen vrstni red za polaganje 
izpitov kot ta velja za redne študente in podobno. Gre torej za vrsto možnosti, 
ki bi se dale s pridom uveljaviti ne samo na pravni pač pa tudi na ekonomski, 
filozofski in naravoslovni fakulteti. Prav tako je nerazumljivo, da naravoslovna 
fakulteta nekako odklanja izreden študij oziroma ga na tej fakulteti praviloma 
sploh ni. Ce so načelo izrednega študija sprejele tehnične fakultete, potem 
mislim, da na vseh drugih, razen na medicinski, ne bi bilo nobenega vzroka, 
da bi se izredni študij praviloma ne dovolil in s tem omogočilo redno studiranje 
in polaganje izpitov. 

In končno še vprašanje inštitutov. Glede inštitutov je bilo v ljudski skup- 
ščini, zdi se mi, da ob priliki sprejemanja družbenega plana in proračuna, že 
veliko govora. Tu in tudi na raznih zbornicah je bila poudarjena ugotovitev, 
da so ti inštituti nekako odtrgani od gospodarstva. Pri delu našega odbora in 
pri pretresanju statutov pa je mene osebno zelo iznenadilo dejstvo, da so 
nekateri predstavniki tehničnih fakultet izjavili, da od inštitutov nimajo nobene 
pomoči bodisi pri znanstvenem ali pa pri rednem delu svojih fakultet. Zdi se 
mi, da se tu postavlja vprašanje, če inštituti nekako ne opravljajo svojega 
poslanstva v odnosu do gospodarstva — po izjavah predstavnikov fakultet pa 
tudi ne do vzgoje našega novega kadra — potem bi bilo potrebno morda položaj 
inštitutov pri Tias ponovno proučiti in revidirati. 

Odbor je bil seznanjen, da obstaja neka komisija pri Izvršnem svetu, ki 
proučuje vprašanje inštitutov, vendar ta komisija po izjavi njenega pred- 
stavnika vse doslej ni mogla doseči zadovoljivih rezultatov in zaključkov. 
Menim, da bi bilo potrebno, da bodisi ta komisija ali kdo drugi vprašanje 
inštitutov stvarno enkrat načne in morda tako drastično kot smo rešili vpra- 
šanje fakultetnega študija, reši tudi ta problem. 

Podpredsednik Angela Ocepek: Zeli še kdo besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ker se nihče več ne javi, zaključujem razpravo. Ker pristojni odbori 
predlagajo, naj bi Ljudska skupščina LRS v poročilu omenjena priporočila odo- 
brila, predlagam, da sklepamo o tem hkrati s potrditvijo statutov univerze in 
njenih fakultet. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o potrditvi statutov Univerze v 
Ljubljani in njenih fakultet. Pred tem pa vprašam, ali tovariši poslanci menijo, 
da bi bilo treba glasovati o vsakem statutu posebej ali lahko glasujemo za vse 
hkrati, to je kar za odlok v celoti? (Poslanci se strinjajo, da se glasuje za odlok 
v celoti.) Ker sto se odločili za glasovanje v celoti, prosim, kdor je za ta odlok, 
da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Jo kdo proti? (Nihče.) So je kdo 
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vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški zbor potrdil statute 
Univerze v Ljubljani in njenih fakultet ter odobril v poročilu omenjena pri- 
poročila posameznim fakultetam. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o 
predlogu sklepa o izvolitvi članov fakultetnih svetov Tiekaterih fakultet Uni- 
verze v Ljubljani. 

Prosim poročevalca odbora za prosveto in kulturo, da da poročilo. (Poro- 
čevalec odbora za prosveto in kulturo ljudski poslanec Franc Sušteršič 
prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da obrazložitev k predlogu sklepa. 

Milko Goršič: Ker je potekla mandatna doba članov fakultete za 
agronomijo, gozdarstvo in veterino ter fakultete za splošno medicino in stoma- 
tologijo, predlaga Izvršni svet, da ljudska skupščina imenuje nove člane za 
rnandatno dobo dveh let, in sicer po devet članov za vsak svet omenjenih 
fakultet, kakor so v predlogu našteti., 

Na izpraznjeno mesto v svetu fakultete za rudarstvo, metalurgijo in kemij- 
sko tehnologijo pa predlaga Izvršni svet, da se namesto umrlega člana imenuje 
tovariž inž. Srečko Kotnik, glavni inženir Tovarne dušika v Rušah. 

Predlagam v imenu Izvršnega sveta, da se predlagana imenovanja sprej- 
mejo. » 

Podpredsednik Angela Ocepek: Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in dajem 
predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je Republiški zbor izvolil člane fakultetnega sveta fakultete za 
agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo, člane fakultetnega sveta fakultete za 
splošno medicino in stomatologijo ter enega člana v fakultetni svet fakultete 
za rudarstvo, metalurgijo in kemijsko tehnologijo. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavanje in sklepanje 
o predlogu odloka o spremembi krajevnega območja nekaterih okrožnih gospo- 
darskih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji. 

Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in uprave, da da poročilo. 
(Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in uprave ljudski poslanec Alfonz 
G r m e k  prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Tovariši ljudski poslanci, prekinjam sejo Republiškega zbora. Z delom 
bomo nadaljevali ob 16.30 uri. 

(Seja je bila prekinjena ob  13.40 uri in se je nadaljevala ob  16.35 uri.) 

Podpredsednik Angela O c e p e k : Tovariši in tovarišice! Na- 
daljujemo s 7. točko dnevnega reda, to je z obravnavo in sklepanjem o predlogu 
(Kiloka o spremembi krajevnega območja nekaterih okrožnih gospodarskih 
sodišč v Ljudski republiki Sloveniji. 

Poročilo smo že slišali. Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da obraz- 
ložitev. 

Mitja Ribičič: Tovariši ljudski poslanci! Predlagane spremembe, ki 
se nanašajo na območje okrožnih gospodarskih sodišč v Ljubljani oziroma v 
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Celju, narekujejo predvsem načelo, naj se območja sodišč upravno ujemajo z 
območji upravno-teritorialnih enot. Dalje, tista področja trboveljskega okraja, 
ki so do sedaj spadala pod gospodarsko sodišče v Celje, bolj funkcionalno inkli- 
nirajo k Ljubljani kot k Celju in je ta sprememba potrebna tudi iz teh razlogov. 
Ker predvidena organizacija ne bo povzročila nobenih novih nastavitev 
uslužbencev in tudi ne nobenih sprememb v materialnih izdatkih, je predlog 
utemeljen. 

Podpredsednik Angela Ocepek: Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog 
odloka na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, 
da je Republiški zbor sprejel predlog odloka o spremembi krajevnega območja 
nekaterih okrožnih gospodarskih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji in ga 
bom poslala predsedniku ljudske skupščine za objavo. 

Zbor proizvajalcev je zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o slad- 
kovodnem ribištvu in zakon o urbanističnih projektih sprejel v enakem besedilu 
kot Republiški zbor. Zato ugotavljam, da sta omenjena predloga zakona postala 
zakona   in   ju   bom   poslala   predsedniku   Ljudske  skupščine  LRS   za   objavo. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o 
predlogu odloka o ustanovitvi okrajnega sodišča v Ajdovščini in o njegovem 
krajevnem območju. 

Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in uprave, da da poročilo. 
(Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in uprave ljudski poslanec Stane 
V r h o v e c  prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da obrazložitev. 

Mitja Ribičič: Ker k poročilu odbora nimam drugih pripomb, bi 
pripomnil samo to, da je Ljudska skupščina LRS že na seji Republiškega zbora 
5. decembra 1955. leta, ko je odločala o ustanovitvi nekaterih drugih sodišč, 
potrdila v obrazložitvi predloga odbora za organizacijo oblasti in uprave po- 
udarjeno potrebo, da je treba čimprej ustanoviti okrajno sodišče tudi v Ajdov- 
ščini. Zato mislim, da je predlog utemeljen. 

Podpredsednik Angela Ocepek: Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in dajem 
predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko? (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel odlok o ustanovitvi okrajnega sodišča 
v Ajdovščini in o njegovem krajevnem območju in ga bom poslala predsedniku 
Ljudske skupščine LRS za objavo. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o 
predlogu resolucije o usmerjanju stanovanjske izgradnje. 

Prosim, poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Ponu-cvalet- 
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Viktor Zupančič prebere odbo- 
rovo poročilo. — Glej priloge.) 

Amandmaji obeh odborov k predlogu resolucije o usmerjanju stanovanjske 
izgradnje so vsklajeni. Ker obstaja predlog, da bi na skupni seji opravili obrav- 
navo in ker o resolucijah lahko oba zbora tudi odločata na skupni seji, pred- 
lagam, da vse to opravimo na skupni seji? Se zbor strinja s tem predlogom? 
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(Poslanci se strinjajo.) Ugotavljam, da se zbor s tem strinja in zato prehajamo 
na 10. točko dnevnega reda, to je na sklepanje o letnem odmoru. 

Po 1. členu poslovnika ima Republiški zbor Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije letni odmor v poletnih mesecih. Letni odmor traja največ 
tri mesece. Na podlagi te določbe predlagam Republiškemu zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

»Na podlagi 1. člena poslovnika Republiškega zbora Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije je Republiški zbor sprejel sklep o letnem odmoru. 

Letni odmor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS traja od 1. julija 
do 31. avgusta 1958. 

Pripominjam, da je čas letnega odmora vsklajen z letnim odmorom Zbora 
proizvajalcev. 

Zeli kdo besedo k temu predlogu sklepa? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, 
dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi 
Poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je bil sprejet sklep, da letni odmor Republiškega zbora 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije traja od 1. julija do 31. avgusta 
1958. 

Glede na sklep, ki je bil sprejet pri 9. točki dnevnega reda, prosim tovariše 
Poslance, da se udeležijo skupne seje, ki bo čez deset minut. 

Seja je bila zaključena ob 16.50 uri. 





ZBOR PROIZVAJALCEV 

1. seja 
prvega  sestanka 

(10. aprila 1958) 

Predsedoval:   Ivan   Novak,  po letih najstarejši 
poslanec Zbora proizvajalcev 

Zapisnikar:     Herman   Slamič 

Začetek seje ob 10.10 uri. 

Predsedujoči Ivan Novak: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! 
Kot najstarejši ljudski poslanec tega zbora pričenjam 1. sejo prvega 

sestanka Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije, 
ki jo je na podlagi 60. člena ustavnega zakona o temeljih družbene in politične 
ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije ter na podlagi 6. 
člena poslovnika Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije sklical dosedanji predsednik Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije. 

Za današnji sestanek predlagam naslednji dnevni red: 
1. Izvolitev zapisnikarja; 
2. Izvolitev verifikacijskega odbora. 
Ali ima kdo od ljudskih poslancev še kakšen drug predlog? (Ne javi se 

nihče.) Ce nima nihče nobenega drugega predloga, dajem ta predlog na gla- 
sovanje. Kdor je za ta predlog dnevnega reda, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog dnevnega reda soglasno sprejet. 
Prehajamo k 1. točki dnevnega reda, to je k izvolitvi zapisnikarja. Prosim 

tovariše ljudske poslance, da predlagajo zapisnikarja prvega sestanka Zbora 
proizvajalcev. Po določilih poslovnika lahko predlaga zapisnikarja vsak 
poslance. Ima kdo kak predlog? (K besedi se prijavi ljudski poslanec Ivan 
Kovač.) 

Ivan Kovač: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Za zapisnikarja 
prvega sestanka Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS predlagam ljud- 
skega poslanca Hermana Slamiča. 

Predsedujoči Ivan Novak: Ali ima kdo še kak drug predlog? 
(Ne javi se nihče.) Ce ni nobenega drugega predloga, potem dajem predlog, 
da se za zapisnikarja izvoli  ljudski poslanec Herman Slamič, na glasovanje. 

Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet in prosim tovariša ljudskega 
poslanca Hermana Slamiča, da zavzame svoje mesto. (Ljudski poslanec Herman 
Slamič zavzame mesto za predsedniško mizo.) 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na volitve verifikacijskega 
odbora. Na podlagi 7. člena poslovnika Zbora proizvajalcev mora Zbor proizva- 
jalcev na predlog najmanj desetih ljudskih poslancev izmed sebe izvoliti veri- 
fikacijski odbor, ki šteje 11 članov. Naloga verifikacijskega odbora je, da se 
takoj po izvolitvi sestane, izvoli izmed sebe predsednika in tajnika, pregleda 
poslanska potrdila o izvolitvi, pregleda dalje volilne spise in pritožbe, ugovore 
in opozorila, ki zadevajo volilni postopek, in na podlagi vsega tega pripravi 
poročilo za Zbor proizvajalcev. 

Prosim predloge za verifikacijski odbor. Ima kdo kak predlog? (K besedi 
se prijavi ljudski poslanec Štefan Pavšič.) 

Štefan Pavšič: V verifikacijski odbor Zbora proizvajalcev Ljudske 
skupščine LRS predlagam v imenu ljudskih poslancev Franca Peršeta, Janka 
Lukana, Staneta Rovinskija, Angelce Boštjančič, Staneta Košaka, Mihe Berčiča, 
Ivana Gorjupa, Viktorja Pintariča, Ivana Videniča in v svojem imenu, da se 
v verifikacijski odbor izvolijo naslednji ljudski poslanci: Ivan Novak, Mirko 
Remec. Stane Dolenc, Jože Gerbec, Viktor Grča, Slavko Kobal, Ivan Kovač, 
Jože Knez in Jože Ulčar. 

Predsedujoči Ivan Novak: Ima morda še kdo izmed ljudskih 
poslancev kak drug predlog? (Ne javi se nihče.) Ce ni drugih predlogov, dajem 
predlog, da se v verifikacijski odbor izvolijo ljudski poslanci Ivan Novak, Mirko 
Remec, Stane Dolenc, Jože Gerbec. Viktor Grča, Slavko Kobal. Ivan Kovai, 
Jože Knez in Jože Ulčar, na glasovanje. 

Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. 
Pred zaključkom seje prosim tovariše ljudske poslance, da izročijo zapisni- 

karju potrdila o izvolitvi. (Ljudski poslanci pristopajo k predsedniški mizi in 
izročajo potrdila o izvolitvi.) 

Ker je s tem dnevni red I. seje prvega sestanka Zbora proizvajalcev 
Ljudske skupščine LRS izčrpan, zaključujem sejo. Obenem pa sporočam ljud- 
skim poslancem, da bo druga seja prvega sestanka predvidoma jutri ob 9. uri. 
Sklical jo bo predsednik verifikacijskega odbora pismeno z objavo na oglasni 
deski Ljudske skupščine LRS. Ljudski poslanci naj si' Jutri vsekakor pred 
deveto uro prepričajo, ali je seja sklicana in za kateri čas. 

Končno prosim tovariše ljudske poslance, da se udeležijo seje Kluba ljud- 
skih poslancev Ljudske skupščino LRS, članov Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije, ki bo takoj sedaj v dvorani Republiškega zbora. 

Seja je bila zaključena ob 10.20 uri. 



2. seja 

prvega sestanka 

(11. april? 1958) 

Predsedoval:   Ivan   Novak,   predsednik 
verifikacijskega odbora 

Zapisnikar:     Herman   Slamič 

Začetek seje ob 9.05 uri. 

Predsedujoči Ivan Novak: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! 
Kot predsednik verifikacijskega odbora pričenjam 2. sejo prvega sestanka. 

2bor obveščam, da je bil za tajnika verifikacijskega odbora izvoljen tovariš 
Mirko Remec, za poročevalca pa je bil določen tovariš Jože Gerbec. 

Za današnjo sejo se je opravičil ljudski poslanec Ivan Gorjup. Predlagam, 
ua mu zbor odsotnost opraviči. (Poslanci se strinjajo.) 

Ugotavljam, da je zbor omenjenemu poslancu odsotnost opravičil. 

Prosim zapisnikarja Hermana Slamiča, da prečita zapisnik 1. seje prvega 
;t'stanka. (Zapisnikar Herman Slamič prečita zapisnik prve seje.) 

Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ce ni pripomb, 
menim, da je zapisnik odobren in da se lahko podpiše. (Predsednik in zapisnikar 
Podpišeta zapisnik.) 

Za  današnjo sejo  predlagam  tale po poslovniku  predvideni dnevni  red: 

1. Poročilo  verifikacijskega   odbora  ter  razprava   in  glasovanje  o  njem; 

2. prisega poslamcv; 

3. izvolitev predsednika, podpredsednika in treh zapisnikarjev zbora. 

Ima kdo kako pripombo k predlaganem dnevnem redu ali pa kakšen drug 
predlog? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, dajem predlog dnevnega reda na gla- 
sovanje. 

Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na poročilo verifikacijskega 

odbora in na obravnavo in sklepanje o tem poročilu. 

Prosim tovariša poročevalca, da prečita poročilo. (Poročevalec verifikacij- 
skega  odbora   Jože   Gerbec   prečita  odborovo  poročilo.  — Glej   priloge.) 

Predsedujoči Ivan Novak: Dajem poročilo verifikacijskega od- 
bora v obravnavo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, 
prehajamo na glasovanje o poročilu verifikacijskega odbora. 
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Kdor je za predlog verifikacijskega odbora za potrditev mandatov, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog verifikacijskega odbora soglasno sprejet. 
Ugotavljam, da je zbor s tem, ko je potrdil poročilo verifikacijskega 

odbora in njegove predloge, potrdil tudi izvolitev vseh 76 poslancev Zbora 
proizvajalcev Ljudske skupščine LRS. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na prisego ljudskih poslancev. 
Prosim tovariše ljudske poslance, da vstanejo in ponavljajo za menoj 

besedilo svečane izjave, ki jo bom čital. Posebej opozarjam tovariše ljudske 
poslance, da vsak izgovori svoje ime in priimek. 

Prosim, da ponavljate za menoj: »Jaz svečano izjavljam, da bom 
dolžnosti ljudskega poslanca opravljal zvesto in vestno, da se bom držal ustave 
in zakonov ter da bom vse svoje moči posvetil nadaljnji graditvi socializma, 
razvoju Ljudske republike Slovenije ter neodvisnosti in napredku Federativne 
Ljudske republike Jugoslavije.« 

Ker je treba besedilo svečane izjave podpisati, prosim ljudske poslance, 
naj besedilo svečane izjave, ki je razdeljeno, čitljivo podpišejo. Prosim, da to 
storijo takoj. (Poslanci svečano izjavo podpišejo.) 

Prosim, da podpisane izjave izročite zapisnikarju. 
Ugotavljam, da so z verifikacijo mandatov in s položitvijo prisege pridobili 

ljudski poslanci vse pravice in dolžnosti. 
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na izvolitev predsednika, pod- 

predsednika in treh zapisnikarjev zbora. 
Po 14. členu poslovnika Zbora proizvajalcev se predsednik in podpred- 

sednik Zbora proizvajalcev volita posamič, zapisnikarji pa skupno. Kandidate 
lahko predlaga najmanj 10 poslancev. Za volitve veljajo določbe 58. in 71. člena 
poslovnika Zbora proizvajalcev. 

Prosim za predlog za izvolitev predsednika, podpredsednika in treh zapis- 
nikarjev Zbora proizvajalcev. (K besedi se prijavi ljudski poslanec Rudolf 
Ganziti.) 

Rudolf Ganziti: V imenu ljudskih poslancev Ivana Kovača, Mirka 
Remca, Viktorja Grče, Pepce Jež, Jožeta Kneza, Staneta Kavčiča, Ernesta 
Tramška, Marije Vild, Henrika Cigoja in v svojem imenu predlagam, da se za 
funkcionarje Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS izvolijo: za pred- 
sednika Lojze Ocepok, za podpredsednika Miha Berčič, za zapisnikarje Janez 
Videnič, Mara Fras in Franc Perše. (Ploskanje.) 

Predsedujoči Ivan Novak: Ima kdo Se kak drug predlog? (Ne 
javi se nihče.) Ce ne, dajem predlog, da se za predsednika Zbora proizvajalcev 
izvoli tovariš Lojze Ocepek, na glasovanje. 

Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je za predsednika Zbora proizvajalcev soglasno izvoljen 
ljudski poslanec Lojze Ocepek. 

Dajem predlog, da se za podpredsednika Zbora proizvajalcev izvoli tovariš 
Miha Berčič, na glasovanje. 

Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.)  Hvala!  Je  kdo  proti?  (Nihče.)  Se je  kdo  vzdržal  glasovanja?  (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je za podpredsednika Zbora proizvajalcev soglasno izvoljen 
ljudski poslanec Miha Berčič. 

Dajem na glasovanje predlog za izvolitev treh zapisnikarjev Zbora proizva- 
jalcev. Predlagani so bili ljudski poslanci Janez Videnič, Mara Fras in France 
Perše. 

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

Ugotavljam, da so za zapisnikarje Zbora proizvajalcev soglasno izvoljeni 
ljudski poslanci Janez Videnič, Mara Fras in Franc Perše. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan oziroma, ker se po izvolitvi pred- 
sednika, podpredsednika in zapisnikarjev zbora konča prvi sestanek, ga zaklju- 
čujem in obveščam ljudske poslance, da bo prva skupna seja obeh zborov takoj 
v dvorani v prvem nadstropju. Prosim tovariše ljudske poslance, da se te 
seje udeleže. 

Seja je bila zaključena ob 9.35 uri. 



1. seja 

(11. aprila 1958) 

Predsedoval:   Lojze  Ocepek,  predsednik 
Zbora proizvajalcev 

Zapisnikar:     Janez   Videnič 

Začetek seje ob 12.35 uri. 

Predsednik Lojze Ocepek: Pričenjam 1. redno sejo Zbora 
proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, ki jo je sklical predsednik Ljudske 
skupščine LRS. 

Pred prehodom na dnevni red mi dovolite, da se vam zahvalim za zaupanje, 
ki ste nam ga izkazali z izvolitvijo. Mislim, da se vsi strinjamo in se pridru- 
žujemo izvajanjem in mislim, ki jih je izrekel predsednik skupščine tovariš 
Miha Marinko. Ce bodo člani Zbora proizvajalcev delali s takšno zavestjo, kot 
jo je nakazal tovariš predsednik, potem smo lahko vsi skupaj prepričani, da bo 
Zbor proizvajalcev v tej mandatni dobi s svojim konstruktivnim delom lahko 
prispeval k uspehu skupščine za skupno dobro in v interesu našega socialistič- 
nega razvoja. Na tej osnovi bomo lahko opravičili zaupanje, ki so nam ga 
izkazali volivci ob izvolitvi. 

Zapisnik današnje seje bo vodil tovariš Janez Videnič. 
Prosim zapisnikarja prvega sestanka tovariša Hermana Slamiča, da prečita 

zapisnik 2. seje. (Zapisnikar Herman Slamič prečita zapisnik 2. seje prvega 
sestanka.) 

Ima kdo od poslancev kakšno pripombo k prečitanem zapisniku? (Ne javi 
se nihče.) Ce nihče, potem prosim predsednika in tajnika verifikacijskega 
odbora, da podpišeta zapisnik. (Predsednik Ivan Novak in zapisnikar Herman 
Slamič podpišeta zapisnik.) 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni ted: 
1.  Izvolitev stalnih odborov Zbora proizvajalcev. 
Ima mogoče kdo od tovarišev poslancev kakšno pripombo k predlaganemu 

dnevnemu redu. (Ne javi se nihče.) Ce ne, dajem dnevni red na glasovanje. Kdor 
je za predlagani dnevni red, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. in edino točko dnevnega reda, to je na izvolitev stalnih 
odborov Zbora proizvajalcev. Po poslovniku ima Zbor proizvajalcev tele stalne 
odbore: odbor za gospodarstvo, odbor za gospodarske organizacije, odbor za 
vprašanja dela in socialnega zavarovanja, odbor za proračun, zakonodajni 
odbor, mandatno-imunitetni odbor in odbor za predloge in pritožbe. 

Kandidate za člane posameznega odbora more predlagati najmanj deset 
poslancev. 
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Vsak predlagatelj mora najprej povedati število članov, kolikor naj jih 
odbor šteje, in poimensko navesti predlagane člane odbora na skupni listi. 

Prosim za predlog za izvolitev članov odbora za gospodarstvo. Ima kdo 
kakšen predlog? (K besedi se prijavi ljudski poslanec Ivan Novak.) 

Ivan Novak: V gospodarski odbor predlagam 17 članov. V imenu 
ljudskih poslancev Ivana Krofla, Tineta Ravnikarja, Viktorja Grče, Pavleta 
Zerovnika, Rudija Ganzitija, Francke Bevk, Slavka Kobala, Stanislava Dolenca, 
Jožeta Bračuna in v svojem imenu predlagam v gospodarski odbor naslednje 
ljudske poslance: Jožeta Gerbca, Hermana Slamiča, Staneta Feleta, Ivana 
Avsca, Tončko Banovec, Henrika Cigoja, Jožeta Jermana, inž. Desanko Kozič, 
Ivana Kneza, Jožeta Kneza, Štefana Pavšiča, Janeza Petroviča, inž. Borisa 
Pipana, Antona Seljaka, Jožeta Ulčarja, Ivana Vičiča, Marijo Vild. 

Predsednik Lojze Ocepek: Ima kdo od tovarišev poslancev še 
kakšen drug predlog? (Ne javi se nihče.) Ce ne, potem dajem predlog ljudskega 
poslanca Ivana Novaka na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je odbor za gospodarstvo soglasno 
izvoljen. 

Prosim za predlog za izvolitev članov odbora za gospodarske organizacije, 
ki naj bi štel 11 članov. (K besedi se prijavi ljudski poslanec Anton Pire.) 

Anton Pire: V imenu 10 poslancev, in sicer inž. Desanke Kozič, 
Hermana Slamiča, Ivana Kneza, Franca Mencingerja, Milke Jovan, Andreja 
Babnika, Mare Fras, Staneta Rebernika, Stanislava Dolenca in v svojem imenu 
Predlagam, naj bi odbor za gospodarske organizacije štel 11 članov. V ta odbor 
Pa predlagam ljudske poslance: Ivana Gorjupa, Antona Hafnerja, Nado Božič, 
Viktorja Grčo, Franca Jeraja, Marka Klemcnčiča, Ivana Kovača, Toneta Mar- 
Hnška, Milana Ogrisa, Valentina Ravnika in Ernesta Tramška. 

Predsednik Lojze Ocepek: Ima še kdo kak drug predlog? (No 
lavi se nihče.) Ce ne, potem dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za ta 
Predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo 
Proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je odbor 
za gospodarske organizacije soglasno izvoljen. 

Prosim za predlog za izvolitev članov odbora za proračun, ki mora šteti 
najmanj 7 članov. (K besedi se prijavi ljudski poslanec Ivan Kovač.) 

Ivan Kovač: V imenu naslednjih ljudskih poslancev, in sicer Mirka 
Hovščka, Tončke Banovec, Toneta Hafnerja, Jožeta Berganta, Toneta Martinšku, 
Ivana Zmaherja, Jožeta Segule, Antona Sihurja, Janeza Lesjaka in v svojem 
'nienu predlagam naj bi odbor štel 7 članov. V odbor pa naj se izvolijo naslednji 
Poslanci: Mirko Remec, Anton Pire, Ivanka Kukovec, Ivan Krofi, Franc Men- 
cinger, Stane Rebernik in Peter Tomazin. 

Predsednik Lojze Ocepek: Ali obstaja še kak drug predlog? 
(Ne javi se nihče.) Ce ne, potem dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za 
ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo 
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proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je odbor 
za proračun soglasno izvoljen in da so bili v ta odbor izvoljeni naslednji ljudski 
poslanci: Mirko Remec, Anton Pire, Ivanka Kukovec, Ivan Krofi, Franc Men- 
cinger, Stane Rebernik in Peter Tomazin. 

Prosim za predlog za izvolitev zakonodajnega odbora, ki naj šteje najmanj 
7 članov. (K besedi se prijavi ljudski poslanec Anton Sihur.) 

Anton Sihur: V imenu ljudskih poslancev: Jožeta Kneza, Antona 
Pirca, Štefana Antaliča, Staneta Škofa, Staneta Feleta, Pepce Jež, Ivana Kneza, 
Mirka Rovščka, inž. Desanke Kozič in v svojem imenu predlagam 7 članski 
zakonodajni odbor, v katerega naj se izvolijo ljudski poslanci: Andrej Babnik, 
inž. Jože Drnovšek, Janko Lukan, Elica Dolenc, Bojan Leskovar, Janez Lesjak 
in Franc Naglic. 

Predsednik Lojze Ocepek: Ima še kdo kak drug predlog? (Ne 
javi se nihče.) Ce ne, potem dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je zanj, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti! (Nihče.) 
Se jo kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so v zakonodajni odbor soglasno izvoljeni naslednji ljudski 
poslanci: Andrej Babnik, inž. Jože Drnovšek, Janko Lukan, Elica Dolenc, Bojan 
Leskovar, Janez Lesjak in Franc Naglic. 

Prosim za predlog za odbor za vprašanja dela in socialnega zavarovanja, 
ki mora šteti najmanj 11 članov. (K besedi se prijavi ljudski poslanec Janko 
Lukan.) 

Janko Lukan: V imenu ljudskih poslancev Bojana Leskovarja, Tončke 
Banovec, Jožeta Ulčarja, Ivanke Kukovec, Ivana Avsca, Mirka Lorgerja, Hen- 
rika Cigoja, Franca Naglica, Elice Dolenc in v svojem imenu predlagam v odbor 
za vprašanje dela in socialnega zavarovanja 13 članov, in sicer: Jožeta Berganta, 
Staneta Dolenca, Staneta Kuntu, Štefana Antaliča, Angelco Boštjančič, Sta- 
nislava Brovinskija, Karla Grma, Slavka Kobala, Dano Košak, Miro Posega, 
Jožeta Scgulo, Pavla Zerovnika in Ivana Zmaherja. 

Predsednik Lojze Ocepek: Ima kdo od tovarišev poslancev kak 
drug predlog? (Ne javi se nihče.) Ce ne, potem dajem ta predlog na glasovanje. 
Kdor je zanj, prosim naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odbor za vprašanja dela in socialnega zavarovanja 
soglasno izvoljen in so v ta odbor bili izvoljeni Jože Bergant, Stane Dolenc, 
Stane Kuntu, Štefan Anlalič, Angela Boštjančič, Stanislav Brovinski, Karel 
Grm, Slavko Kobal, Dana Ko5ak, Miro Posega, Jože Segula, Pavel Zerovnik 
in Ivan Zmaher. 

Prosim za predlog za mandatno-imunitetni odbor. (K besedi se prijavi 
ljudski poslanec Mirko Remec.) 

Mirko Remec: V imenu ljudskih poslancev Antona Martinška, Jožeta 
Kneza, Tončke Banovec, Franca Mencingerja, Staneta Kuntu, Štefana Pavšiča, 
Stanislava Dolenca, Ivane Videnič, Ivana Avsca in v svojem imenu predlagam, 
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da šteje mandatno-imunitetni odbor 5 članov. V ta odbor pa predlagam 
naslednje ljudske poslance: Staneta Skofa, Pepeo Jež, Milko Jovan, Petra 
Plevela in Antona Sihurja. 

Predsednik Lojze Ocepek: Ima morda še kdo kak drug predlog? 
(Ne javi se nihče.) Ce ne, potem dajem tudi predlog za izvolitev mandatno- 
ununitetnega odbora na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so v mandatno-imunitetni odbor soglasno izvoljeni Stane 
Skofi Pepca Jež, Milka Jovan, Peter Plevel in Anton Sihur. 

Prosim še za predlog za odbor za predloge in pritožbe, ki mora imeti 
najmanj 5 članov. (K besedi se prijavi ljudski poslanec Pepca Jež.) 

Pepca Jež: V imenu ljudskih poslancev Bojana Leskovarja, Ivana 
Lukana, Ivana Kneza, Antona Seljaka, Jožeta Jermana, Jožeta Gerbca, Mira 
Posega, Janeza Petroviča, Staneta Rebernika in v svojem imenu predlagam, 
da bi štel odbor 7 članov in naj bi ga sestavljali naslednji ljudski poslanci: 
Rudolf Ganziti, Franc Fale, Francka Bevk, Jože Bračun, Slava Faletič, Mirko 
Lorgor in Viktor Pintarič. 

Predsednik Lojze Ocepek: Ali obstaja še kak drug predlog? 
(No javi se nihče.) Ce ne, potem dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za 
ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi odbor za predloge in pritožbe soglasno izvoljen in 
50 v ta odbor izvoljeni ljudski poslanci Rudolf Ganziti, Franc Fale, Francka 
Bevk, Jože Bračun, Slava Faletič, Mirko Lorger in Viktor Pintarič. 

Tovariši ljudski poslanci, ugotavljam, da je Zbor proizvajalcev s tem izvolil 
Vse svoje stalne odbore in prosim, da se novoizvoljeni odbori takoj konstituirajo. 

Da bi se odbori lahko sestali k svoji prvi seji in se konstituirali, odrejam 
kratek odmor. Odbore prosim, da mi podatke o konstituiranju takoj sporoče, 
за bi jih mogli objaviti. 

(Soja jo bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 13.05 uri.) 

Predsednik Lojze Ocepek: Nadaljujemo s sejo. Zboru proizva- 
jalcev sporočam, da so se odbori Zbora proizvajalcev konstituirali takole; 

Odbor za gospodarstvo je za predsednika izvolil tovariša Jožeta Gerbca, 
га podpredsednika Hermana Slamiča in za tajnika Staneta Feleta. 

Odbor za gospodarske organizacije se je konstituiral takole: za predsednika 
J(' izvolil Ivana Gorjupa, za podpredsednika Antona Hafnerja, za tajnika pa 
Nado Božič. 

Odbor za vprašanja dela in socialnega zavarovanja se je konstituiral takole: 
23 predsednika je izvolil Jožeta Berganta, za podpredsednika Stanislava Do- 
^nca, za tajnika Staneta Kuntu. 
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Odbor za proračun je za predsednika izvolil Mirka Remca, za podpred- 
sednika Antona Pirea, za tajnika Ivanko Kukovec. 

Zakonodajni odbor je za predsednika izvolil Andreja Babnika, za podpred- 
sednika inž. Jožeta Drnovška, za tajnika Janka Lukana. 

Mandatno-imunitetni odbor je za predsednika izvolil Staneta Škofa in za 
tajnika Pepco Jež. 

Odbor za predloge in pritožbe je za predsednika izvolil Rudolfa Ganzitija 
in za tajnika Franca Paleta. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem prvo sejo Zbora proizva- 
jalcev Ljudske skupščine LRS. Naslednja seja bo sklicana pismeno. 

Seja je bila zaključena ob 13.10 uri. 



2. seja 

(30. maja 1958) 

Predsedoval:   Miha Berčič, podpredsednik 
Zbora proizvajalcev 

Zapisnikar;     Mara   Fras 

Začetek seje ob 17.40 uri. 

Podpredsednik Miha Berčič: Pričenjam 2. sejo Zbora proizva- 
jalcev Ljudske skupščine LRS, ki jo je po 60. členu ustavnega zakona sklical 
predsednik Ljudske skupščine LRS. 

Zapisnik današnje seje bo vodila tovarišica Mara Fras. 
Svojo odsotnost so opravičili ljudski poslanci Janez Lesjak, Lojze Ocepek, 

Ivan Avsec, Dana Košak in Viktor Pintarič. Predlagam, da jim zbor opraviči 
odsotnost. (Poslanci se strinjajo.) 

Prosim zapisnikarja Janeza Videniča, da prečita zapisnik 1. seje. (Zapis- 
nikar Janez Videnič prebere zapisnik 1. seje.) Ima kdo od tovarišev poslancev 
kakšno pripombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb menim, da je 
zapisnik odobren in da se lahko podpiše. (Podpredsednik in zapisnikar podpišeta 
zapisnik.) 

Zbor proizvajalcev je prejel od predsednika Ljudske skupščine LRS v 
obravnavo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o agrarni 
oformi in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji; na skupni seji obeh 
'•borov smo sprejeli odlok o določitvi števila zastopnikov Ljudske skupščine 
•'HS, Izvršnega sveta in družbenih organizacij na občnih zborih in v upravnih 
odborih gospodarskih zbornic in moramo sedaj v Zboru proizvajalcev zastop- 
nike Se določiti; razen tega je naš zbor prejel tudi resolucijo Zbora proizva- 
jalcev Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana, glede katere moramo tudi 
Savseti svoje slaliSCc. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo ta-le dnevni red: 
1. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 

nitvah zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji; 
2. doliu'iirv zastopnikov Zbora proizvajalcev na občnih zborih in v uprav- 

nih odborih gospodarskih zbornic; 
8. obravnava in sklepanje o resoluciji Zbora proizvajalcev Okrajnega 

Uudskega odbora Ljubljana. 
Tak je predlog dnevnega reda. Ima morda kdo izmed ljudskih poslancev 

Kakšen .spicminjevalni ali dopolnilni predlog k dnevnemu redu? (Ne javi 86 
nihiV.)   K,]-  takega  predloga  ni, menim,  da se zbor s predlaganim  dnevnim 
fedom .strinja. 

Preden preidemo tU dnevni red, bi vprašal tovariše ljudske poslance, ali 
*ele  slavili kakšno vprašanje  Izvršnemu svetu oziroma ali žele od  državnih 
■^■kletarjev ali drugih vodilnih uslužbencev kakšna pojasnila o delu njihovih 

s 
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uradov in zavodov in o opravljanju zadev iz njihove pristojnosti? (Ne javi se 
nihče.) 

Ce takih vprašanj ni, potem prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je 
na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji. 

Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec 
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Ivan Knez prebere odborovo po- 
ročilo. — Glej priloge.) 

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec 
zakonodajnega odbora ljudski poslanec inž. Jože Drnovšek prebere od- 
borovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da obrazložitev k predlogu 
zakona. 

Jože Ingolič: Tovarišice in tovariši! Dovolite, da se glede obrazlo- 
žitve predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o agrarni reformi 
in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji sklicujem na obrazložitev, ki Je 
zakonu že priložena. V imenu Izvršnega sveta hkrati izjavljam, da Izvršni svet 
sprejema amandma, ki ga je sprejel gospodarski odbor s tem, da se v prvem 
odstavku 26 c člena doda za besedami »Ljudski republiki Sloveniji« beseda 
»praviloma«. Prvi odstavek bi se po predlogu  Izvršnega sveta glasil  takole: 

»Zemlja, dodeljena po zakonu o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski 
republiki Sloveniji se praviloma sme odtujiti le, če se še nadalje uporablja za 
namene v kmetijstvu.« 

Izvršni svet meni, da je ta popravek potreben zato, ker se lahko zgodi, 
do morda zemlje, ki so jo agrarni interesenti dobili, v kakšnem primeru t№ 
bo mogoče uporabljati za kmetijske namene. 

Obenem predlagam, da bi se 1. člen predlaganega zakona glasil takole: 
»Dodeljena zemlja se za dobo 15 let od dne dejanske dodelitve oziroma od 
dneva izdaje začasnega potrdila o dodelitvi.. .«, ne pa kot se ji' glasilo prvotno 
besedilo: »Dodeljena zemlja se za dobo 15-let od dne dejanski1 dodelitve, to je 
od dneva ...« itd. 

Izvršni svet predlaga, da se besede »to je« zamenja /. besedo »oziroma«, 
tako da se glede na različno prakso v Sloveniji, kakor se je agrarna zemlja 
dodeljevala, in pa na čas, v katerem so bila izdana začasna potrdila, ta člen 
lahko smiselno uporablja. 

Končno predlaga Izvršni svet, da se 4. točka 26 b člena glasi takole: 
»4. oddaja zemljišča v zakup s poprejšnjo pritrditvijo upravnega organa 

občinskega ljudskega odbora, ki je pristojen za zadeve s področja premoženj- 
sko-pravnih razmerij, če naseljenska družina nima zadosti delovne sile za 
obdelovanje.« Pred tem se je ta točka glasila: »Oddaja zemljišča v zakup s 
poprejšnjo pritrditvijo za kmetijstvo pristojnega sveta občinskega ljudskega 
odbora. Ker pa je / HI. členom zakona o spivninuhah in dopolnitvah zakona 
o pristojnosti občinskih in okrajnih ljudskih odborov za te zadeve sedaj pri- 
stojen — to so naši pravniki izgleda prezrli — občinski upravni organ, zaradi 
tega Izvršni svet predlaga, da -se 1. točka 26 b člena glasi tako kot sem jo 
pivčilal. 

Podpredsednik Miha BerčiČ: Prosim poročevalca odbora za 
gospodarstvo, da se izjavi k amandmajem oziroma k stališču Izvršnega sveta. 



2. seja 67 

Ivan Knez: Tovariši, menim, da je predlog, ki ga daje Izvršni svet 
sprejemljiv, ter predlagam, da bi sprejeli ta predlog zakona z amandmaji, ki 
jih predlaga Izvršni svet. 

Podpredsednik Miha Berčič: Prosil bi še poročevalca zakono- 
dajnega odbora, da se izjavi o amandmajih. 

Inž. Jože Drnovšek: Glede na to, da takrat, ko je zasedal zako- 
nodajni odbor Zbora proizvajalcev, še ni bil znan predlog Izvršnega sveta, 
predlagam, da bi prekinili sejo, da bi se zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev 
lahko sestal na kratek posvet in bi potem lahko dal svojo privolitev k pred- 
laganim spremembam. 

Podpredsednik Miha Berčič: Tovariši ljudski poslanci. Ker 
poročevalec zakonodajnega odbora v odnosu do amandmajev Izvršnega sveta 
predlaga, da se zakonodajni odbor poprej sestane, prekinjam sejo za deset 
minut. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.05 uri in se je nadaljevala ob 17.20 uri.) 

Podpredsednik Miha Berčič: Tovariši ljudski poslanci. Na- 
daljujemo sejo. Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da se izjavi glede 
amandmajev Izvršnega sveta. 

Inž. Jože Drnovšek: Zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev je na 
sedanjem posvetovanju proučil mnenje Izvršnega sveta in se s predlaganimi 
amandmaji strinja. 

Podpredsednik Miha Berčič: Tovariši ljudski poslanci, s tem 
BO stališča odborov in Izvršnega svela vsklajena. 

Pričenjam razpravo o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o agrarni reformi in koloni/aciji v Ljudski republiki Sloveniji. Kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za ta zakon, skupaj s predlaganimi spremembami, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) 
Se ji' kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
0 agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji ... (K besedi 
so priglasi predstavnik Izvršnega sveta tovariš Jože Ingolič.) 

Jože Ingolič: Tovariši, dodatno obveščam Zbor proizvajalcev, da |e 
'■'■vršni svet sprejel še en amandma, in sicer na predlog ljudskega poslanca 
Republiškega zbora tovarišice Marije Levar, po kalnem naj se 26. člen glasi 
takole: 

"Dodeljena zemlja si' za dobo 1Г) let od dne dejanske dodelitve ali na- 
selitvi« oziroma od dneva izdaje začasnega potrdila o dodelitvi...« To se pravi, 
da je Izvršni svet dodatno sprejel amandma, po katerem se za besedami »de- 
janske dodelitve« dodasta Se besedi »ali naselitve«. Predlagam, da Zbor pro- 
izvajalcev tudi to .spremembo v besedilu zakonskega predloga sprejme. 

Podpredsednik Miha Berčič: Tovariši ljudski poslanci! Ima 
^do kakšno vprašanje ali pripombo h kasneje predlaganemu amandmaju Izvrš- 
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nega sveta? (Ne javi se nihče.) Ce ni predlogov, potem predlagam, da se 
kasneje stavljeni amandma Izvršnega sveta vključi v predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski 
republiki Sloveniji. 

Predlagam, da o tem kasneje predlaganem amandmaju še glasujemo. Kdor 
je zanj, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta dodatni amandma soglasno sprejet. Ugotoviti 
bomo morali še, ali je ta predlog zakona sprejet v enakem besedilu tudi v 
Republiškem zboru. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na določitev zastopnikov Zbora 
proizvajalcev na občnih zborih in v  upravnih odborih gospodarskih zbornic. 

Prosim poročevalca odbora za gospodarske organizacije, da da poročilo. 
(Poročevalec odbora za gospodarske organizacije ljudski poslanec Nada 
Božič  prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Tovariši ljudski poslanci, slišali ste poročilo odbora za gospodarske organi- 
zacije. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ni pripomb 
in predlogov, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za 
prečitani predlog sklepa, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da 
je predlog sklepa o določitvi zastopnikov Zbora proizvajalcev Ljudske -skup- 
ščine  LRS  v  organih   republiških  gospodarskih   organizacij  soglasno  sprejet. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
0 resoluciji Zbora proizvajalcev OLO Ljubljana. 

O tej resoluciji sta že razpravljala odbor za gospodarstvo in odbor za 
gospodarske organizacije našega zbora, ki sta me obvestila, da dajeta enotno 
in skupno poročilo k tej točki dnevnega reda. 

Prosim poročevalca obeh odborov, da da poročilo. (Poročevidec odbora 
za gospodarstvo in odbora za gospodarske organizacije ljudski poslance 
Anton   Hafner   preberi' odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Tovariši ljudski poslanci, slišali ste poročilo obeh odborov. Pričenjam raz- 
pravo, in sicer tako k resoluciji, katero ste dobili, kakor tudi k poročilu obeh 

■odborov našega zbora. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ni pripomb in 
predlogov, zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa, ki ga predlagata 
odbor za gospodarstvo in odbor za gospodarske organizacije, na glasovanji. 
Kdor je za ta predlog sklepa, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta tako sklep kot resolucija soglasno sprejeta. V komisijo 
pa 80 v našem zboru i/voljeni ljudski poslanci Toneka Banovec, Stane Dolenc. 
Stane Pele, Viktor Grča, Anton Seljak in Jože Ulčar. 

S tem ji-, tovariši ljudski poslanci, dnevni  red današnje seje  izčrpan. 

Poslance obveščam, da   |e bi]  lakon 0 ipremembah  in dopolnitvah  HtkODI 
o agrarni  reformi  in  kolonizaciji v  Ljudski  republiki  Sloveniji sprejet  v  Ue 
publiškem zboru v enakem besedilu kot v Zboru proizvajalcev in ga bom zato 
poslal predsedniku Ljudske skupščine LRS, da ga razglasi in objavi. 

S tem zaključujem li. sejo Zbora proizvajalcev. Prihodnja seja bo sklicana 
pismeno. 

Seja  je  bila  zaključena ob   18.40  uri. 



3. seja 

(30. junija 1958) 

Predsedoval:   Lojze   Ocepek,   predsednik 
Zbora proizvajalcev 

Zapisnikar:      Franc   Perše 

Začetek seje ob 10.15 uri. 

Predsednik Lojze Ocepek: Tovariši Jjudski poslanci! Pričenjam 
3. sejo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, ki jo je sklical predsednik 
Ljudske skupščine LRS. 

Zapisnik današnje seje bo vodil zapisnikar Franc Perše. 
Svojo odsotnost sta opravičila za današnjo sejo ljudska poslanca Franc 

Mencinger in Stane Škof. Prosim, da jima zbor opraviči odsotnost. (Poslanci se 
strinjajo.) Menim, da je imenovanima odsotnost opravičena. 

Prosim zapisnikarja zadnje seje tovarišico Maro Fras, da prečita zapisnik 
2. seje. (Zapisnikar Mara Fras prebere zapisnik 2. seje Zbora proizvajalcev.) 
Ima kdo od tovarišev ljudskih poslancev kakšno pripombo k zapisniku? (Ne 
javi se nihče.) Ce ne, menim, da je zapisnik odobren in da se lahko podpiše. 
(Predsednik in zapisnikar podpišeta zapisnik.) 

Zbor proizvajalcev je prejel od predsednika Ljudske skupščine LRS pred- 
log zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sladkovodnem ribištvu, 
Predlog zakona o urbanističnih projektih in predlog resolucije o usmerjanju 
stanovanjski- izgradnje, ki jo je predložil Izvršni svet Ljudske skupščine LRS; 
dalje predlog za potrditev statuta Strokovnega združenja podjetij za distri- 
bucijo električne energije Slovenije; razen tega smo na zadnji seji našega 
zbora ustanovili komisijo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS za pro- 
učitev vprašanj v zveza z resolucijo Zbora proizvajalcev OLO Ljubljana z dne 
Ki. maja 195!! z nalogo, <ia nam o svojem delu na seji poroča. Sklepati bomo 
DUoraU ludi o letnem odmoru. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 

1. Obravnava  in sklepanje o predlogu  zakona o urbanističnih  projektih; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o potrditvi statuta Strokov- 

nega združenja podjetij za distribucijo električne energije v LRS; 
8. obravnava in sklepanje o predlogu resolucije o usmerjanju stanovanjske 

'zgradnje; 
4. obravnava in sklepanje o poročilu komisije Zbora proizvajalcev Ljud- 

•ke skupščine LRS, ustanovljene za proučitev vprašanj v zvezi z resolucijo 
Zbora proizvajalcev OLO Ljubljana z dne 16. maja 1958; 

5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
n'lvah zakona o sladkovodnem ribištvu; 

6. sklepanje o letnem odmoru. 
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Tovariši ljudski poslanci! V prvotnem predlogu dnevnega reda, ki ste ga 
prejeli, je bilo predvideno poročilo o delu gospodarskih odborov, ki sta pre- 
gledala razne gospodarske organizacije, vendar predlagamo, da ta točka dnev- 
nega reda odpade glede na to, da gospodarska odbora še nista zaključila svoje 
delo in pripravila poročilo, kar bo prišlo na dnevni red na eni izmed pri- 
hodnjih sej. 

Ima morda kdo od tovarišev poslancev kakšno pripombo ali kakšno do- 
polnitev k dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) Ce ne, potem menim, da je 
dnevni red sprejet. 

Pred prehodom na dnevni red vprašam ljudske poslance, ali žele staviti 
kako vprašanje Izvršnemu svetu oziroma ali žele od državnih sekretarjev ali 
drugih vodilnih uslužbencev kakšna pojasnila o delu njihovih organov, uradov 
in zavodov in o opravljanju zadev iz njihovih pristojnosti. (Ne javi se nihče.) 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o urbanističnih projektih. 

Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec 
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Tončka Banovec prebere od- 
borovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec 
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Janko Lukan prebere odborovo 
poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da obrazložitev. 

Matija Maležič: Tovariši in tovarišice! Nagel industrijski razvoj in 
S tem povečan dotok prebivjilstva v mesta je odločilno vplival na urbanizacijo 
naših mest in naselij. Čeprav se je z vlaganjem ogromnih družbenih sretlstev 
v investicijske objekte in objekte družbenega standarda gradbena dejavnost pri 
nas silno razmahnila, nismo dovolj sistematično reševali urbanističnih vpra- 
šanj, ki so v tesni povezavi z gradnjami. Zlasti nismo razmišljali o tem, kakšne 
posledice ima pospešena industrijska izgradnja za nadaljnjo urbanizacijo na- 
selij v zvezi a potrebnimi stanovanji ter komunalnimi in komunikacijskimi 
ureditvami. Zato se nam nekaj let nazaj pojavljajo slabosti, med njimi stihijski 
razvoj zidave izven naseljenih mest, na ornih površinah, brez povezave s ko- 
munalnimi napravami in komunikacijami ter velika gospodarska Skoda zaradi 
nepravilnih lokacij objektov, v prvi vrsti v zvezi z naknadnim urejanjem cest, 
poti in drugih komunalnih naprav. Kol primer naj omenim, da je ob novi 
betonski cesti skozi Domžale, ki smo jo po trasi izločili iz naselja, že čez nekaj 
let zraslo toliko hiš, da se praktično nahajamo s to novo cesto v isti situaciji 
kot pred njeno rekonstrukcijo. Cesta pa je veljala družbo veliko sredstev. 

Kar zadeva gradnje zunaj naselij, je zakon o uporabi zemljišč za grad- 
bene namene predpisal ljudskim odborom, da morajo določiti zemljišča, ki se 
smejo uporabljati za gradnjo, da morajo določiti tako imenovane gradbene 
okoliše. To nalogo so ljudski odbori zadovoljivo izpolnili in so določeni grad- 
beni okoliši /a vsa večja naselja. S tem se je gradnja usmerjala v sam gradbeni 
okoliš, medtem ko je zidava zunaj gradbenega okoliša samo izjemoma dovo- 
hena. Z izvajanjem tega zakona smo uspeli obvarovati številna kmetijska 
zemljišča, da se niso uporabila za gradbeni namen, preprečili smo številne 
;;iadnje Izoliranih stavb in gradnje na velikih poljedelskih površinah. Zakon 
o uporabi zemljišč za gradbene namene je bil torej v Ljudski republiki Slove- 
niji zelo koristen. 
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Po zakonu o uporabi zemljišč za gradbene namene je bilo v letu 1957 
izdanih dovoljenj za gradnjo stanovaniskih hiš zasebnikov zunaj gradbenega 
okoliša 29%, v letu 1958 do junija 23%. Pričakovati je treba, da bo že letos, 
zlasti pa v naslednjih letih še več graditev v gradbenih okoliših, zunaj grad- 
benega okoliša pa zares samo posebno utemeljene gradnje. Ta usmeritev gradenj 
v gradbene okoliše pa bi pomenila le pol uspeha, če ne bi vzporedno skrbeli 
tudi za to, kako naj se zida v samem gradbenem okolišu. Zdaj namreč zazna- 
mujemo stihijski razvoj graditve v .samem gradbenem okolišu, in sicer zato, 
ker za gradbeni okoliš nimamo še izdelanih urbanističnih elaboratov oziroma, 
ker nimamo ustreznih predpisov za zidavo znotraj gradbenega okoliša. Treba 
je torej napraviti korak naprej in za urbanistično ureditev območja enega ali 
več gradbenih okolišev predpisati izdelavo urbanističnih elaboratov. Stanje 
urbanistične dokumentacije je pri nas zelo skromno. Kolikor so elaborati 
izdelani, večinoma presepajo realne programske osnove in se zato težko 
uoorabiio na terenu. Značilno je, da prav tista naselja, pri katerih se danes 
vrši preko 60% stanovaniske izeradnje iz družbenih sredstev, nimajo potrebnih 
urbanističnih načrtov. Po temeljni uredbi o generalnem urbanističnem planu 
morajo občine in okraji izdelati generalni urbanistični plan za svoje območje. 
Ceorav generalni urbanistični plan v izvršilnih predpisih ni natančno opre- 
delion, je znano, da t?re za regionalni npčrt, za obsežni elaborat, katerega 
Izdelava traia po več let in angažira ogromno število strokovnjakov in je tudi 
tako drac. da ga občme ne bi zmogle. Dnevno pa se kaže potreba po rešitvi 
Vsaj temeljnih vprašani, ki so pomembna za urbanistično ureditev naselja. 
Ce upoštevamo, da občine nimajo dovolj urbanističnega kadra, da ne razpo- 
lagajo z zadostnimi proračunskimi sredstvi in da nimajo mnogo časa za 
urbanistično projektiranje, ne da bi zavirali normalnega toka gradenj, nam 
Qe preostane drugo, kakor da predpišemo izdelavo takih elaboratov, ki bodo 
vendarle d;ili temeljno rešitev poglavitnih vprašanj, na podlagi lega pa rešitev 
'istih vprašanj, ki so pereča za gradnjo, zlasti stanovanjsko gradnjo na večjih 
kompleksih. Urbanistični projekt po osnutku tega zakona jo torej manj kot 
Beneralnl urbantetiSni plan. ima pa vse programske sestavine, ki zadoščajo 
za usmerjanje gradnje v gradbenem okolišu. 

Važno vprašanje osnutka zakona je vsekakor vprašanje, kdo naj pripravi 
Urbanistični projekt. Osnutek poudarja, da je vprašanje programa v edini 
priatoinostl občine, mrdtem ko Je ureditveni načrt vprašanje projektiranja, 
to |e strokovno tehnične1 obdelave procramske zamisli in volje občine, ki ga 
obč:M.i izdela -s .svojim upravnim strokovnim kadrom ali pa da v izdelavo 
Pniiektivni orgnnizaciii. Pri tem ugotavljamo, da bi bilo pred nekaj leti zelo 
tveffPno prepustiti občini pripravo programa, da pašo zaradi izvedbe komunalne 
Ureditve občine danes |e sposobne fco delo opraviti. To tembolj, ker sta stano- 
vanjsko vprašanje in urbanizem stvar, ki zanimata široko javnost. 

Drugo vprašanje, ki ga poudariamo, je to, da občine same določajo 
Prioriteto krajev, za katere naj se izdelajo urbanistični projekti, ker za zdaj 
ne bi mogli  Izdelati  Urbanističnih projektov za vse gradbene okoliše. 

Nadaljnja vprašanja se tičejo raznolikih potreb strukture razvoja po.sa- 
"leznih naselij. Glede na te raznolikosti na terenu ni mogoče zakonu dati 
■ploinega recepta za vse sestavne dele urbanističnega projekta, pač pa je to 
Prapuičeno tiavodUu sekretariata za urbanizem in drugim predpisom. Važno 
Ifti ''.i /.ikonski osnutak bo upošteva in da daje možnost prilagoditve terenskim 
ni/meram. Značilnost za zakonski osnutek je tudi v tem, da se ne omejuje samo 
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na gradbeni okoliS, temveč da programsko obdela tudi tisto območje, ki vpliva 
na razvoj naselja, da programsko obdela tudi tako imenovano vplivno območje. 

Predloženi zakonski osnutek oziroma zakon nalaga ljudskim odborom 
veliko odgovornost in veliko dela pri izdelavi urbanističnih projektov. Brž ko 
bodo pa projekti izdelani, se bo delo ljudskih odborov na področju urbanizma 
bistveno olajšalo. Zato predlagam skupščini, da ta zakon sprejme. 

Glede amandmaja gospodarskega odbora, po katerem naj bi se 22. člen 
spremenil tako, da bi besedilo »v enem letu« nadomestili z besedilom »v šestih 
mesecih«, izjavljam, da se Izvršni svet s tem amandmajem strinja. 

Predsednik Lojze Ocepek: Ker je doseženo soglasje med odbori 
in se Izvršni svet s tem amandmajem strinja, je amandma postal sestavni del 
zakonskega predloga. 

Pričenjam razpravo o predlogu zakona. Kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. 
Kdor je za ta predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor proizvajalcev sprejel predlog zakona o urbanističnih 
projektih. Ugotoviti bomo morali še, če ga je v enakem besedilu sprejel tudi 
Republiški zbor. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu sklepa o potrditvi statuta Strokovnega združenja podjetij za 
distribucijo električne energije v LRS. 

Prosim poročevalca odbora za gospodarske organizacije, da da poročilo. 
(Poročevalec odbora za gospodarske organizacije ljudski poslanec Viktor 
Grča   prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Slišali ste poročilo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, dajem 
predlog sklepa o potrditvi pravil Strokovnega združenja podjetij za distribucijo 
električni- energije v Sloveniji, na glasovanje. Kdor je za potrditev teh pravil, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (NilnV.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Zbor proizvajalcev 
soglasno sprejel sklep o potrditvi pravil Strokovnega združenja podjetij za 
distribucijo električne energije v Sloveniji. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o  |)rr(ll(};;u   resolucije  o   usmerjanju  stanovanjske   izgradnje. 

Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec 
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec II eni-i k C igo j prebere odborovo 
poročilo. — Glej priloge.) 

Tovariši ljudski poslanci, ker obstaja predlog, da bi na skupni seji opravili 
obravnavo o resoluciji in ker o resolucijah lahko oba zbora tudi odločata na 
skupni seji, predlagam, da vse to opravimo na skupni seji. Se- zbor strinja s tem 
predlogom? (Poslanci se strinjajo.) O predlogu resolucije bomo razpravljali 
borej na skupni seji. 

Prehajamo  na  4.  točko  dnevnega   reda,   pri   kateri   bomo  obravnavali   in 
sklepali o poročilu komisije /bora proizvajalcev  Ljudske skupščine l.KS usta 
novljene za proučitev vprašanj  v zvezi z resolucijo Zbora proizvajalcev Ol.O 
Ljubljana z dne 16. maja 1958. 

Prosim poročevalca le komisije, da da poročilo. (Poročevalec komisije 
ljudski poslanec   Viktor   Grča   prebere poročilo. — Glej priloge.) 
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Slišali ste poročilo komisije in predlog priporočila, ki ju dajem v obrav- 
navo. Prosim, kdo želi besedo? (K besedi se prijavi ljudski poslanec Milan 
Ogris.) 

Milan Ogris: V poročilu smo slišali o delu komisije, ki ga je opravila. 
Ena stvar meni ni jasna. V poročilu je namreč navedeno, da gre tu za 
združitev Inštituta za elektrozveze s Telekomunikacijami, po drugi strani pa 
je navedeno, da gre tu za združitev z Industrijo za elektrozveze. Ali je inštitut 
in industrija za elektrozveze ena in ista organizacija? 

Predsednik Lojze Ocepek: To je ena in ista organizacija. (K 
besedi se prijavi ljudski poslanec Ivanka Kukovec.) 

Ivanka Kukovec: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Hotela bi 
dati nekaj svojih misli k problemu združitve teh dveh podjetij, ker poznam 
ta problem. 

V letu 1951 se je gospodarska politika naše države vodila tako, da so se 
proizvodna podjetja in ustanove pričele gospodarsko različno tretirati. Iz 
takratnega Inštituta elektrozvez kot proračunske ustanove z zveznim finan- 
siranjem .se ji' izločila proizvodnja, ki naj bi delala naprej na podlagi gospo- 
darskega računa. Poznejše gospodarske razmere so narekovale inštitutu v 
celoti, da je prešel na gospodarsko samostojnost. 

Telekomunikacije so se v šestletni dobi razvoja zelo razvile, predvsem v 
proizvodnji radijskih sprejemnikov, ki je bila za dano obdobje najbolj smi- 
selna. Proizvodnja in proizvodnost je iz leta v leto rasla. Proizvodnja je rasla 
predvaem pri ladijskih .sprejemnikih. Razvoj Telekomunikacij je bil tak, da 
Ui tovarna skoraj ni preživljala karakteristične otroške dobe, kakršno so 
preživljale vse mlade industrije v Ljudski republiki Jugoslaviji, ker je bilo 
delo celotnega kolektiva usmerjeno samo v to, da doseže čim večjo realizacijo. 
Pri vsem tem pa je ostalo zanemarjeno vprašanje, kako slediti tistemu na- 
predku, ki je prav za to panogo v svetu značilen. Trg je bil tak, da reševanje 
tega vprašanja ni bilo neogibno potrebno. Leta 1953 smo z Inštitutom za 
elektrozveze .sklenili pogodbo o tehnični pomoči, kajti mi nismo imeli v razvoju 
kadrov možnosti lastnega razvoja. Ob pogodbi o tehnični pomoči je bila 1. 
januarja 195'Л sklenjena tudi pogodba o načinu plačevanja. Sistem plačevanja 
i(' bi] tak, da je bil .s pogodba določen odstotek od fakturne vrednosti s pogodbo 
Predvidenih artiklov. Pogodba je narejena za dobo petih let oziroma na 
•imitirano količino predvidenih artiklov. Tako je plačano na račun tehnične 
pomoči skupno 34 milijonov. 

V letu l!),r)l je prešel radijski in VS laboratorij na Pržanj, se pravi v nas 
sestav, medtem ko je razvoj uporov, kondenzatorjev, poleneiometrov in drugih 
elementov še nadalje ostal pri inštitutu, ki je bil dolžan le-te dajati našemu 
prijetju. Takrat -se je ugotovilo, da je bila ta pomoč prav skromna, saj se 
Inštitut že ni več ukvarjal /. upori, pri kondenzatorjih pa je zaradi spremenjenih 
ekonomskih inštrumentov bil prisiljen misliti na lastno proizvodnjo, kar je 
bilo predvsem delo nekaterih ljudi, ki jim pa ni bilo do tega, da И tudi mi 
razvijemo v pogledu kondenzatorjev, .saj eo jih potrebovali zase zaradi 
""■dvideiie  lastne proizvodnje. To je bila  piva  napaka. 

Ker naše podjetje s kvaliteto elementov ni prišlo naprej, se je rodila leta 
'95(5 idej;,   fuzije.   Delale so  razne komisije, ki pa niso pri  tem delu prišli- 
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do nobenih vidnejših rezultatov. Spomladi leta 1957 se je vprašanje tehnične 
pomoči ponovno ostrejše načelo. Naše podjetje je izjavilo, da se bo za napredek 
elementov samo pobrigalo in to čeprav s pomočjo inozemstva, če inštitut te 
pomoči ne more dati. Rezultat tega je bil, da se je začelo ponovno delati na 
fuziji. Postavljena je bila precej močna komisija izmed članov obeh podjetij, 
ki pa je po dvomesečnem delu prišla pred delavski svet s koncepcijo fuzioni- 
ranja in organizacijsko shemo. Na tej koncepciji je ta komisija padla. Sledila 
je skupna partijska konferenca, ki je vprašanje in potrebo napredka panoge 
razsvetlila ter dala pismena priporočila obema osnovnima organizacijama ter 
organoma samoupravljanja, kako naj delata. Ob tej priložnosti je bilo poudar- 
jeno, da je nujno izdelati ekonomsko obrazložitev oziroma analizo o začetku 
in skupnem poslovanju obeh podjetij, ker se le s tem lahko prepričljivo pride 
pred kolektiv, ki končno odloča o tem, ali se podjetji fuzionirata ali ne. Po 
tej konferenci je bila ponovno postavljena skupna komisija, ki naj bi na podlagi 
priporočil organizacije Zveze komunistov pripravila pameten nač;n fuzioniranja. 
Vendar zaradi neenakih gledanj na stvar v komisiji ni prišlo do skupnih 
zaključkov, ker je en član komisije in predsednik delavskega sveta dokazal, 
da je za izvršitev tega dela potrebno najmanj pol leta. Pri tej razlagi se 
je delo komisije zopet razbilo, tako da je delavski svet komisijo razpustil in 
odločil, da se fuzija izvrši po redni poti, to je s skupnim delom obeh uprav, 
knr je po mojem mišljeniu bilo napak, saj so se uprave združevale preveč 
lahkomiselno in preuranjeno. Na podlagi tega sklepa je po upravni liniji 
formiran operativni štab, ki naj fuzijo organizacijsko postopoma izvede. To je 
bilo v novembru 1957. leta. 

Ker je za obračunavanje enemu in drugemu podjetju najprikladneiši 
termin konec leta, je operativni Štab predlagal delavskemu svetu, rla se fuzijo 
izvrši s 1. januarjem 1958. V tem smislu je tudi sklican .skupni delavski svet, 
ki je ta termin potrdil ter na tem skupnem zasedanju izvolil upravni odbor, 
ki naj pripravi skupni plan za leto 1958. Ker pa fuzija dejansko še ni izvršena, 
naj bi ta skupni plan predstavljala plana obeh podjetij, ki sta bila že Izdelana. 
Tako je bilo tudi storjeno, vendar je še naprej vsako podjetje poslovalo na svoj 
do sedaj utečeni način. Organizacijski štab je izdelal ludi shemo novega pod- 
jetja, ki je bila z raznimi popravki na enem od zasedanj v mesecu januariu 
tudi sprejeta. Dejstvo je, da je bil ta način fuzioniranja tehnično, ekonomsko in 
politično premalo pripravljen, ker ni bila pripravljena ekonomska analiza, ki 
je bila zahtevana tudi od skupne partijske organizacije. Tehnika fuzioniranja 
je bila še na začetku, politično pa predvsem kolektiv Telekomunikacij ni bil 
pripravljen, saj so zaradi te neinformiranosti člani kolektiva upravičeno 
mislili, da gre pri celi stvari le za izigravanje. To je bila druga napaka. 

V takem stanju splošne nepripravljenosti hi bilo bolj smotrno iti na 
pametno koordinacijo programa in na široko kooperacijo v razvoju in proiz- 
vodnji, skozi katero bi se tekom mesecev člani kolektivov bliže spoznali in 
postali drug do drugega zaupljivejši, čemur bi pozneje sledila fuzija. To je 
bila predvsem naloga političnih organizacij v obeh podjetjih, ki je pa niso 
izvršile, s čimer .so dokazale, da situaciji niso bile kos. Dogodki, ki so temu 
sledili v mesecu marcu, so bili deloma vzrok omenjene nezrelosti in nepri- 
pravljenosti, deloma pa tudi posledica taktičnih napak vodstva in če hočete 
tudi posledica osebnih odnosov med posameznimi vodilnimi ljudmi. Take 
pomanjkljivosti je na obeh straneh ugotovila tudi komisija, postavljena o<i 
Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana. Gotovo je, da spričo takega notranjega 
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stanja, ko so se širile razne parole, tudi referendum ni mogel prikazati povsem 
objektivnega stanja. Vendar, ker je bil referendum veljaven, se je smatralo 
stanje tako kot je za realno, četudi ekonomsko ni bilo opravičljivo. Na zadnjem 
skupnem zasedanju delavskega sveta je to stanje akceptirano in pred razidom 
delavskega sveta podan skupen sklep, da je nujno in koristno nadaljnje in še 
poglobljeno sodelovanje, vendar je vse to šele v teku, ker se nikakor ne more 
priti na neko zdravo kompromisno bazo, kar seveda ne more biti v korist 
niti enemu niti drugemu podjetju, pač pa edino v škodo. Gre za rešitev 
priključitve obrata Sežane. Naš kolektiv sicer lahko shaja brez njega, vendar 
pa skupaj s tem obratom skupnosti več dajemo, ker gre tu za podvojitev 
kapacitet. Nujno bi zato bilo sklepati o takojšnji združitvi obrata s Telekomu- 
nikacijami. Ne bi se namreč strinjala z opustitvijo proizvodnje radijskih 
sprejemnikov. 

Iz vsega tega sledi, da je bila vloga delavskega samoupravljanja na eni 
strani preveč tehnokratska, na drugi strani pa je bilo vse delo preveč usmerjeno 
v reševanje dnevnih tekočih nalog, kar je bilo ravno zgrešeno. Sedaj so pred 
nami nove planske naloge v letošnjem letu in v lotu 1959, ki se morajo nujno 
in pravilno izpolniti, kar naj  nam bo osnovna skrb. 

Predsednik Lojze Ocepek: Zeli že kdo besedo? (K besedi se 
prijavi ljudski poslanec Stane Felc.) 

Stane Fele: Komisija, ki je delala na tem vprašanju, je imela nekoliko 
težavno nalogo zaradi tega, kvv ji kratko odmerjen čas ni dopuščal, da bi 
proučila določeno stvari in jih podprla z določenimi argumenti. Navsezadnje 
bi rezultat, ki ga je dosegla komisija in ki ga navaja v tem poročilu pravzaprav 
najbolj ustrezal neki pospešeni rešitvi, kajti menili smo, da je ta rešitev nujna. 
Zaradi tega bi tudi odlaganje tega predmeta na poznejši čas postalo lahko 
Škodljivo za celotno gospodarstvo, ker se ta škoda doloma že opaža. 

Vendar bi pripomnil še neke stvari k temu poročilu. Mislim, da je iz 
njega jasno razvidno, da so bilo ugotovljeno tri možnosti za rešitev, in sicei 
Prva, da .so reši obstojočo slanje, to je, da se obrat Sežana nujno priključi k 
Telekomunikacijam, druga možnost, da so vso skupaj ponovno združi, če za to 
Obstajajp doloienl pollitl&ii pogoji, ker gospodarski, kot smo ugotovili, obsta- 
jajo. Tretja pa jo možnost tesne kooperacijo, o kateri pa smo izrazili nekatere 
dvome, predvsem zaradi lega, ker smo ugotovili, da bi bil obračun med 
obratom Sežana in Telekomunikacijami, čo bi se obrat Sežana nahaial v 
•sl<l()pu drugega podjetja, težaven, ker bi so tu vodno pojavljalo vpni.šanjo, kako 
bo z delitvijo dohodka, kako naj so obračunava tista proizvodnja, ali kot usluga 
ali kot finalni proizvod, ker je obrat Sežana pravzaprav finalist. To pomeni, da 
«mo o kooperaciji, v taki obliki kakršna je danes izražali rosne dvome. 

Drugn stvar, ki jo poročilo navaja, je tudi vprašanje organizacije, kakršno 
"aj hj imelo to združeno podjetje. O tem pa jo bila komisija mnenja, da je 
•slvar zelo komplicirana in nejasna. Zaradi tega tudi nismo te stvari podrobneje 
obdelali in, kot sem že rekel, nismo mogli tega podpreti z nekimi določnimi 
argumenti. Vendar jo mnenje posameznih članov komisije takšno, da je ta 
oblika precej zamotana, ker je to neke vrste decentralizirana oblika organi- 
zatije, ki naj bi nudila čim večjo samostojnost posameznim obratom, čeprav 
Ohetaja tudi noko vrste glavna direkcija, ki pa to samostojnost ravno preprečuje. 
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Tu gre pravzaprav za dve obliki organizacije, na eni strani centralizirane, po 
drugi strani pa decentralizirane, pri čemer je po našem mnenju in tudi po 
izjavah posameznikov iz tega podjetja pri tej organizaciji precej nejasnosti v 
nalogah posameznikov, ko cela vrsta odgovornih ljudi nima pravice direktnega 
ukazovanja. Ta oblika je bila tu tako široko demokratično zasnovana, da bi 
se morda obnesla kje drugje, ne pa v proizvodnem podjetju. Tako se recimo 
zgodi, — povedal bom primer — da ima direktor nekega obrata pravico, če 
mu tehnični direktor naroči, da izvede neko stvar po tehnični liniji, razmišljati 
ali je ta naloga pametna ali ne in ima potem še pravico, vprašati razvojnega 
oziroma generalnega direktorja o tej stvari. O taki demokraciji v organizaciji 
smo zato izrazili svoje dvome. Menili smo, da je v organizaciji, če je decentra- 
lizirana, možna samo absolutna samostojnost obratov, ki delajo na posameznih 
področjih, oziroma obratov, ki delajo samo na podlagi nekega dogovora v 
celotnem sklopu, ali pa mora biti, če je ta organizacija centralizirana taka, da 
je potem iz centrale mogoče dirigirati vse posamezne obrate. Dve liniji hkrati 
pa tu nista možni. Ta stvar nas je nekako pripeljala do zaključka, da je verjetno 
ravno ta kompliciranost organizacije bila ena od vzrokov, da so se Telekomu- 
nikacije bale delati v takšnem sklopu, vendar tega ne moremo podpreti z nobe- 
nimi argumenti in je to samo naša domneva. 

Naslednja stvar, ki sem jo še mislil povedati pa je tale. Naloga naše 
komisije je bila, da prouči možnosti kooperacije v celotni elektroinduslriji. 
Kot pa sem že rekel nam stvari v tem kratkem času ni uspelo podrobneje in 
točneje proučiti. Vendar smo ugotovili, da so posamezne kooperacije, kot to 
navajamo v poročilu, v teh industrijskih panogah možne, če se seveda premoste 
določene težave, ki predstavljajo danes še problem za kooperacijo v celotni 
industriji, to je predvsem vprašanje obračunavanja, vprašanje discipline v 
kooperaciji itd. To sem torej hotel pripomniti k poročilu. 

Predsednik Lojze Ocepek: Besedo ima ljudski poslanec Štefan 
Pavšič. 

Štefan Pavšič: V našem družbenem planu je predvideno, da je treba 
na razvijanju kooperacije mnogo več delati, kot .smo to delali do .sedaj, posebno 
zaradi lega, ker je kooperacija izredno važna zaradi večje proizvodnji' blaga, 
boljšega izkoriščanja kapacitet, zmanjšanja novih investicij, pocenitve objektov, 
predvsem pa zaradi znižanja uvoza in povečanja izvoza. Na bazi .situacije, o 
kateri smo danes razpravljali glede združitve Elektrozvez in Telekomunikacij 
pa bi poudaril naslednje. 

Pri kooperaciji morajo obstajati trije osnovni faktorji, prvič, družbena 
zainteresiranost ljudi, to je delavskih svetov in uprav v podjetjih, drugič, 
ekonomska podlaga in tretjič, organizacijska oblika, i;li-dc katere je moj pred- 
govornik na koncu nekatere stvari zelo dobro očrtal. Vse te tri osnovne stvari 
morajo obstajati za možnost kooperacije, 

Tovariši in tovarišice, iz tega poročila pa je razvidno, da v tem piiimiu 
niti ena izmed teh treh stvari ne obstoja. Zato imam občutek, da do le koope 
racije po vseh izgledih, ki jih navaja komisija, še ne bo prišlo v bližnji bodoč- 
nosti, Čeprav bi bilo za našo družbo koristno, da se ta podjetja povežejo v neko 
kooperacijsko obliko. Komisija pravi, kot je predgovornik omenil, da ni bilo 
dovolj časa, da bi si- izdelala ekonomska analiza in proučilo organizacijsko 
vprašanje. Mislim pa, da je kljub temu to potrebno napraviti, posebno zaradi 
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tega, ker je iz celotne razprave razvidno, da uprava daje premalo pomoči 
organom samoupravljanja, da bi se seznanili z vsemi tistimi vprašanji, za 
katera je nujno, da jih delavski sveti in upravni odbori poznajo. To je še zlasti 
važno zaradi tega, ker je Inštitut za elektrozveze neke vrste mentor, če se tako 
izrazim, za določeno proizvodnjo. Kakor hitro neko podjetje, posebno pa pod- 
jetje za izdelavo radijskih sprejemnikov in podobnih stvari, nima lastnega 
kadra, ki bi proučeval in dalje razvijal telekomunikacije z uvajanjem novitet 
ter z izpopolnjevanjem sedanjih radijskih aparatov in podobno, izgubi tako 
podjetje vse možnosti za svoj nadaljnji razvoj. 

Zaradi tega bi kljub temu, da je naša komisija že veliko storila, predlagal, 
da Izvršni svet preko svojih zavodov izdela določeno ekonomsko analizo, ki 
naj bo povezana tako z ekonomiko kot z organizacijo in naj jo predloži kot 
obliko v okviru katere naj bi se potem izvedla nadaljnja organizacija. Mislim, 
da bi na ta način mnogo hitreje prišlo do stvarne kooperacije med temi podjetji 
'n bi ne bil naš zaključek, da se podjetja elektroindustrije prepuste sama sebi, 
temveč jim damo na ta način določeno pomoč. 

Predsednik Lojze Ocepek: Besedo ima ljudski poslanec tovariš 
Stane Kavčič. 

Stane Kavčič: Tovariši, k poročilu, ki ga je dala komisija, bi imel 
nekaj pripomb. S predlogi, ki so dani, se absolutno strinjam, hotel pa bi vendar 
ob tej priložnosti opozoriti še na nekatere druge probleme, zato ker se mi zdi, 
da je problem, ki smo si ga postavili na dnevni red, in sicer s proučevanjem 
konkretnega spora na tem elektroindustrijskem področju, mnogo širši in mnogo 
globlji, kot bi se lahko površnemu opazovalcu zdelo, če bi prečital samo tole 
Poročilo in dana priporočila. 

Predvsem mislim, da je tu stvar postavljena morda nekoliko preveč eno- 
Btransko, kajti če bomo na probleme kooperacije in sodelovanja gledali prven- 
■slveno samo z operativno strokovnega aspekta, potem se mi zdi, da ne bomo 
napredovali v zadovoljujočem tempu. Mi se namreč v bistvu nahajamo v nekem 
Protislovju. V čem obstoja to protislovje? To protislovje obstoja po mojem 
v tt'm, da se naši kolektivi razvijajo v smislu čim večje samostojnosti in indivi- 
''nalnosti, predvsem pa v demokratičnem in ekonomskem smislu. Vsi obrati 
'n vsi kolektivi strme po logiki razvoja družbenega upravljanja, po logiki 
razvoja in porasta družbene socialistične zavesti k čim večji notranji samostoj- 
nosti. Nihče pravzaprav ne pusti ali pa ne želi, da bi mu kdorkoli ukazoval. 
Nesporno je, da ji' ta element ukazovanja tako pritem konkretnem vprašanju 
■n sporu in še pri mnogih drugih igral in igra izredno važno vlogo. 

lialje, pri vseh teh stvareh se takoj postavi konkretna ekonomska računica. 
0 'daj pogledate, kako podjetja gledajo na sodelovanje, potem boste videli, da 

Kleclajo predvsem iz .svojih ekonomskih pOZldj. Pravijo, šli bomo /raven, ker 
nam to trenutno ekonomsko bolje kaže. Cim pa jim ekonomsko bolje kaže, 
da ostanejo sama, potem nastanejo tu takoj centrifugalne sile. Tako mimo tega 
^enokratlčno socialist lenega momenta, ki se kaže v tem, da hoče biti vsako 
Podjetje čim bolj samostojno in v nekem smislu, človek bi rekel, svobodno, ker 
v l('m, da gleda prvenstveno s svojih ekonomskih pozicij in koristi, mimo teh 
Momentov, ee hoiVmo razpravljati o kooperaciji, ne moremo. Ta dva momenta, 
Pravzaprav po logiki razvoja nujno potiskata našo kolektive k čimvečji samo- 
■tojnosti in k čimvečji decentralizaciji. 
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Tovariš Fele je po mojem zelo dobro rekel, če na hitro formuliram njegovo 
misel: »Tu so tendence centralizacije in decentralizacije«. Ta demokratičen, 
političen in ekonomski moment trenutno pritiska na decentralizacijo. Z druge 
strani pa nesporno pritiskajo tudi zahteve po modernem razvoju in po čim- 
boljšem izkoriščanju kapacitet. Skratka, zahteve v borbi za večjo produktivnost, 
pa terjajo neko določeno centralizacijo, neko določeno sodelovanje. Tu nastaja 
navidezno protislovje. Kako rešiti to protislovje? Po mojem mnenju to ni 
nerešljivo, toda jasno se moramo zavedati pod kakšnimi pogoji ga je možno 
reševati. Mi lahko napredujemo v smislu strokovnega, operativnega in koordi- 
niranega sodelovanja samo takrat in samo pod pogojem, da bodo stvari politično 
in ekonomsko postavljene tako, da se ne bo čutil tisti, ki bo sodeloval, kakorkoli 
politično ogroženega. Brž ko bodo kolektivi in delavski sveti, skratka organi 
upravljanja tudi v najmanjši meri sumili, da jih lahko določena kooperacija 
v njihovih demokratičnih pravicah omejuje, toliko časa mi ne bomo napre- 
dovali. Kaj hočem povedati s tem? Hočem povedati to, da bo naše prizadevanje 
za kooperacijo, ki je nujno potrebna in ki jo prinaša in mora prinašati tudi 
zahteva po boljšem strokovnem delu, čimvečji produktivnosti dela, uspešno le, 
če ji bomo zagotovili hkrati tudi polno demokratično svobodo in vse praviti' 
samoupravljanja podjetij. Ta moment se mi zdi v teh sklepih premalo po- 
udarjen. Samo na taki platformi gremo lahko v kooperacijo. Cim pa bo stvar 
postavljena tako, da je vprašanje, če ne bo ena direkcija na vrhu že lahko 
diktirala ali pa eno vodstvo takega poslovnega združenja sedlo na neke demo- 
kratične samoupravne pravice tega podjetja, potem pa seveda toga sodelovanja 
tukaj ne bo. Zdi se mi, da moramo ta politični moment videti, ker obstojata 
v sedanjem stadiju dve prepreki za večjo kooperacijo in večje sodelovanje 
naših podjetij. Prva je politična, to je strah pred birokratizmom, strah pred 
omejevanjem samoupravnih demokratičnih pravic, druga pa primitivno stro- 
kovnjakarsko gledanje na vprašanji' kimperacijc' 

Da bom nazorno ilustriral fl kakšno miselnostjo imamo pri nas 5e opravka, 
naj opišem naslednji primer. Nedavno sem bil v nekaterih podjetjih. Povsod 
so mi /, največjim ponosom kazali, kaj vse so sami napravili, čes ta stroj smo 
sami naredili, pa to in ono smo sami napravili itd. Pri tem so vsi kar sijali 
od sreče s tistim inženirjem vred. V resnici pa se je za jokati, ko vidiš, kako 
smo strokovno še nizko, ker .se morajo sami ukvarjati s takimi graj/.larijami' , 
ki so strokovno slabe, ekonomsko slabe itd., itd. Namesto, da bi se sramovali, 
da smo še tako slabo razviti, da morajo sami delati laki' si roje, se pa s tem 
še bahajo. Dokler bo vladala taka miselnost tudi med našim strokovnim kadrom, 
med našimi tehniki in inženirji, je jasna stvar, da potem (imuačnc^a gledanja 
tudi med delavci ne more biti. Zdi se mi, da bi ob tem konkretni ni primeru 
bilo treba o leh problemih mnogo bolj razmisliti, zlasti pa bi morali o tem 
razmišljati puliUčni delavci, kako ustvariti tako atmosfero in seveda tudi 
prakso, v kateri ne bo medsebojnega sumničenja in strahu. Mi lahko obračamo 
primci Tcli'komunikaoij sem in tja, kakorkoli hočemo in delamo .strokovne 
ekspertizi', analize in podobno, vendar sem tovariši, trdno prepričan, da ie bi 
se v teh dveh podjetjih našel sposoben politični kolektiv, grupa sposobnih, 
piidv.sem pa politično pametnih ljudi, ki bi imeli posluh za demokratična 
dogajanja v teh kolektivih, potem bi danes vsi ti, o katerih tu diskutiramo, 
da so se zdaj razbili, lepo sodelovali in bi ne bilo nobenih problemov. Seveda, 
znova pondai j,- m, če bi stvari znali politično prav ra/.lolmačiti, če bi imeli 
posluh za tiste demokratirne težnje, ki se v teh kolektivih pojavljajo. 
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Zaključujem z mislijo, da kakorkoli je kooperacija v svoji operativni 
izvedbi v bistvu strokoven problem, pa je platforma, na kateri je možno doseči 
neke rezultate in napredovati v smislu razvoja kooperacije, vendar izrazit 
političen problem. Ce ne bomo ustvarili potrebnega političnega vzdušja, ki 
bo prepričalo naše delavce in naše organe delavskega samoupravljanja, da se 
jim ni treba bati, da bi jim kdo ukazoval in jih omejeval v njihovih demokra- 
tičnih pravicah, če tega kot prvi predpogoj ne bomo dosegli in če s tega vidika 
ne bomo odločno udarili po določenih birokratskih tendencah, ki se pa skrivajo 
včasih pod firmo kooperacije in medsebojnega sodelovanja, potem tudi v 
neposrednem strokovnem kooperativnem smislu ne bomo imeli nobenih re- 
zultatov. 

Končno se mi ob tej diskusiji porajajo tudi nekatere misli v zvezi s proiz- 
vodnjo radijskih aparatov. Tovariši, v teh stvareh nisem strokovnjak, reči 
pa moram, da sem nekoliko začuden nad nekaterimi trditvami. Nekatera 
vprašanja se mi vsiljujejo, za katera pa ne najdem pravilnega odgovora. Tu 
pravijo, da so napovedali perspektivo zniževanja proizvodnje radijskih spre- 
jemnikov, skratka, da smo v slepi ulici in da grozi nevarnost hiperprodukcije. 
Meni pa se, tovariši, zastavlja naslednje vprašanje. Prvič, Jugoslavija je, kot 
vemo, kar zadeva radijske sprejemnike glede na posameznega prebivalca, na 
žalost med najbolj zaostalimi državami v Evropi in imamo verjetno program, 
da bomo tudi glede tega napredovali. Drugič, vse do sedaj sem živel v prepri- 
čanju, da je slovenska elektroindustrija ena od najboljših, predvsem po kvaliteti 
in po ekonomskem računu. To se pravi, živel sem v nekem prepričanju in 
mogoče v iluzijah, da je slovenska elektroindustrija, — če zdaj o njej govorimo, 
ker nastopa pod tem imenom — brez dvoma sposobna konkurirati vsaki 
eventualni hiperprodukciji v Jugoslaviji. To se pravi z drugimi besedami, meni 
bi bilo logično, če smo že res v taki hiperprodukciji radijskih aparatov, glede 
katere pa seveda močno dvomim, da bi kaka druga podjetja v Jugoslaviji 
prej postavila ta vprašanja, ne pa, da se ravno v Sloveniji najprej postavi 
lo vprašanje. Na ti dve vprašanji, pa si spričo teh številk in take perspektive 
preprosto ne najdem odgovora. In če dovolite, nekoliko dvomim, če so te 
fttevilke in taka orientacija predvsem strokovnjakov, ki 80 te stvari izračuna- 
vuli, pravilne, kajti zdi se mi, da bi bilo treba najmanj petkrat premisliti in 
obrniti stvari sem in tja, preden bi se eventualno človek odločil za zniževanje 
proizvodnjo radijskih sprejemnikov. 

Ponovno mislim, da ni bila naloga niti komisije niti našega zbora, da vse 
te probleme postavi na dnevni red, zaključi in da neka definitivna napotila. 
Vendar mislim, da je bila naša naloga predvsem ta problem postaviti v javnost, 
(> njem diskutirati z raznih aspektov in jaz sem, tovariši, predvsem s politično- 
družbenega aspekta skušal dati nekaj svojih misli in pripomb k problemu, ki 
je na dnevnem redu. 

Predsednik liojze Ocepok: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Morda bd še želel kaj pripomniti tovariš Fele ali morda tovariš Kotnik. 
(Ne javi se nihče.) Ce se nihče ne javlja k besedi, potem bi predlagal, da 
komisija poročilo in priporočilo a temi dopolnitvami, o katerih se je razprav- 
'jalo, zlasti pa z dopolnitvami, ki jih je predlagal tovariš Stane Kavčič, da je 
treba te stvari obravnavati tudi z družbeno-političnega stališča, še dopolni 
in obdela in bi potem v taki obliki to priporočilo šlo gospodarskim organiza- 
cijam  s  področja   flcklroindustrije,  seveda,  če se  zbor s   tem  strinja.   Neke 



80 Zbor proizvajalcev 

dokončne formulacije pa mi sedaj ne moremo dati. Se strinjate s tem? (Poslanci 
se strinjajo.) 

Potem dajem poročilo in priporočilo s tem, da ga komisija dopolni v smislu 
diskusije, na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (K besedi se priglasi ljudski poslanec 
Štefan Pavšič.) 

Štefan Pavšič: Treba je glasovati tudi o mojem predlogu, da pripo- 
ročimo IzvrSnemu svetu, da po svojem odboru za gospodarstvo uredi, da bi 
ustrezen republiški zavod za organizacijo dela napravil temeljito analizo 
ekonomskega položaja, kot je to storil že pri mnogih podjetjih, ki jim je dal 
mnoga napotila, da se danes boljše razvijajo. To je že pokazala tudi praksa na 
Stejerskem. Predlagam, da naš zbor tako priporočilo sprejme. 

Predsednik Lojze Ocepek: Mislim, da gre za sklep, da komisija 
v smislu diskusije te stvari dopolni skupaj s predlogom, ki si ga dal, da 
Izvršni svet preko svojih zavodov napravi v teh podjetjih še ekonomsko 
analizo. Mislim, da je s tem stvar v redu. S to še bolj konkretno dopolnitvijo 
bi predlog priporočila dal na glasovanje. (K besedi se priglasi ljudski poslanec 
Stane Kavčič.) 

Stane Kavčič (govori iz klopi): Dobro, samo zdi se mi, da gre tu sedaj 
za vprašanje procedure. Jaz, tovariši, nisem predlagal nobenih konkretnih 
sprememb. Ce ima zbor za potrebno, da jih predlaga, je to njegova stvar. Dal 
sem samo nekaj svojih misli, kot prispevek k razpravi, sicer pa sem rekel, da 
se strinjam s predlagano resolucijo. Ce pa zbor sprejme predlog predsednika, 
da se konkretno priporočilo komisije dopolni in razširi, potem se tu postavlja 
vprašanje procedure, ali dajemo komisiji svobodno roko, da to napravi sama in 
to objavi kot stališče zbora ali pa je potrebno, da se komisija še enkrat pojavi 
tu pred nami in da še enkrat glasujemo o priporočilu. 

Predsednik Lojze Ocepek: Predlagal bi nekoliko spremenjen 
prvotni predlog, da bi sprejeli poročilo s priporočili, ki jih komisija predlaga, 
s tem, da priložimo tudi vsebino le diskusije, ne da bi pooblaščali komisijo, 
da to priporočilo sama dopolnjuje. Na ta način bi Zbor proizvajalcev sprejel 
poročilo in priporočilo, hkrati pa bi poslali gospodarskim organizacijam s 
področja elektroindustrije tudi vsbbino diskusiji- k temu priporočilu. Ce se 
s tem strinjale, potem ne bomo v nasprotju z našim poslovnikom. (Poslanci se 
strinjajo.) 

Zato dajem ta predlog na glasovanji1. Kdor je za ta predlog naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) To pa, kar je predlaga! tovariš Pavšič, bi bil 
potem poseben sklep, da zbor priporoča Izvršnemu svetu, da preko svojih 
/avodov napravi tudi potrebne ekonomske analize o teh podjetjih. Kdor je za 
takšen predlog, naj prosim, dvigne roko. (K besedi M prijavi ljudski poslanee 
Stane Kavrič.) 

Stane Kavčič (govori i/, klopi): Opozoril bi tovariša predsednika na 
konkreten predlog. Stvar je treba formulirati, kajti mi nismo na politični 
konferenci, ampak v parlamentu in se moramo držati poslovnika. Treba je torej 
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sklepati  o  konkretnem  predlogu,  ki  ga  je treba  točno  formulirati  in  reči, 
predlagamo to in to in o tem sklepati. 

Predsednik Lojze Ocepek: Priporočilo in poročilo je sprejeto 
s tem, da pošljemo tudi diskusijo. 

Stane Kavčič (govori iz klopi): Ne, to je druga stvar. Gre za 
konkreten predlog, ki ga je dal tovariš Pavšič. Predlog tovariša Pavšiča, če 
bi bil sprejet, bi predstavljal konkretno obveznost za Izvršni svet. Vprašanje 
je, ali mi tak predlog sprejmemo ali ne. Ce pa ga sprejmemo, tedaj ga moramo 
sprejeti po proceduralnem postopku, se pravi kot pismen amandma k temu 
priporočilu. 

Štefan Pavšič (govori iz klopi): Ce se smatra to za amandma, ga 
seveda lahko napišem. Toda ne vem, da bi po poslovniku bilo treba v takem 
primeru predlog pismeno formulirati. 

Predsednik Lojze Ocepek: 122. člen poslovnika pravi, da mora 
vsak poslance ali Izvršni svet predlagati amandma pismeno. Pismenega amand- 
maja pa ni bilo. 

Štefan Pavšič (govori iz klopi): To ni zakon, tak postopek velja 
samo za spreminjevalni predlog k zakonu. 

Predsednik Lojze Ocepek: Po 138. členu poslovnika velja ta 
postopek tudi pri obravnavanju in sprejemanju predlogov, deklaracij, resolucij, 
priporočil in odlokov. V vseh teh primerih je treba vložiti pismene amandmaje. 

Štefan Pavšič (govori iz klopi): Tovariš predsednik, to velja samo 
Pri sprejemanju zakonov. 

Predsednik Lojze Ocepek: Ne, to velja tudi za resolucije in 
Priporočila. Ker torej po poslovniku predpisanega pismenega amandmaja ni 
bilo, pomeni, da o tem tvojem predlogu ne moremo glasovati. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sladkovodnem 
ribištvu. 

Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec 
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Ivan Avsec prebere odborovo 
Poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec 
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Janko Lukan prebere odborovo 
Poročilo. — Glej priloge.) Prosim poročevalca Izvršnega sveta, da da obrazlo- 
"Stev k pudlogu zakona. 

Jože^ Ingolič:   Z zakonom o sladkovodnem  ribištvu iz leta  1954 je 
bila « strani naše skupščine zakonito urejena in z našimi družbenimi principi 
vsklajena   med   drugimi   Imli   la   panoga   narodnega   gospodarstva.   Osnovna 
načela glede'upravljanja z vodami in njihovega ribiškega gospodarskega izko- 

e 
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riščanja, ki jih je vseboval d&sedanji zakon o sladkovodnem ribištvu, vsebuje 
tudi predloženi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sladko- 
vodnem ribištvu, ki ga predlaga ljudski skupščini Izvršni svet. Omenjeni 
predlog se razlikuje od dosedanjega zakona o sladkovodnem ribištvu v na- 
slednjem: 

1. Po prejšnjem pravnem stanju so upravljali s splošnim ljudskim premo- 
ženjem in s tem tudi z ribami kot njegovim delom okrajni ljudski odbori. 
Z razvojem komunalnega sistema in s prenosom pristojnosti z okrajev na 
občine, pa je prešlo to upravljanje na občinske ljudske odbore; 

2. Ribiško gospodarjenje je bilo doslej organizirano po principih terito- 
rialne razdelitve v okviru okrajnih ribiških okol^ev. Uspešno ribiško gosoo- 
darstvo pa se da voditi samo po zaključenih območjih z bistveno ena^mi 
naravnimi pogoji in enakimi ribiškimi značilnostmi. Temu, po mnenju Ribiške 
zveze Slovenije in drugih strokovnih organov, najbolj ustrezajo ribiški rajoni, 
ki jih uvaja predloženi zakonski predlog. Po tem predlogu obsegajo rajoni po 
oblastvenem organu določena porečja, ne glede na politično teritorialno razde- 
litev kot so posamezna porečja, več manjših porečij ali pa gospodarsko zaokro- 
ženi del večjega porečja. Ta se razdele na manjše komunam približane rib'ške 
okoliše. Zato zakon uvaja ribiške rajone, na območju katerih se ustanavljajo 
rajonske zveze družin, v rajonih pa ribiške okoliše, kjer gospodarijo ribiške 
družine kot osnovne ribiške organizacije. 

Taka ribiška organizacija in takšna razdelitev voda omogočata neposred- 
nejše gospodarjenje in varstvo voda. Orpanizacijska povezanost družin v 
zvezah omogoča primerno usmerjanje in nadzorovanje dela družin in so v tej 
zvezi razumljivo v zakonu podrobneje navedene naloge posameznih ribiških 
organizacij. 

Na drugi strani pa taka organizacijska ureditev v večji meri kot dosedanja 
zagotavlja bistveno nalogo sladkovodnega ribištva, to je večje gospodarsko 
izkoriščanje voda z intenzivnim poribljavanjem, gospodarskim ribolovom in 
gojitvijo rib za tr/.i.šcV. Ribiška eveza Sloveniji', zlasti pa rajonske zviv.e se 
bodo lahko posvetile omenjenim ribiškim gospodarskim nalogam, posebno z 
razvijanjem ribogojstva in z večjim zalaganjem tržišča z ribami. Tem ciljini 
služi tudi novo /akousko pooblastilo, da lahko ustanavljajo ribiške organizacije 
v skladu z zakonitimi predpisi gospodarska podjetja in zavode za pospeševanje 
ribištva in za gojitev rib. 

3. Temeljni namen ribiškega gospodarjenja je dvig ribjega staleža, čemur 
služi nnčrtna ribiška dejavnost, posebno pa učinkovito poribljavanje. Zaradi 
tega poudarja izpopolnjeno besedilo zakona, da uravnavajo ribiške organizacije 
svoje delo z. letnimi gospodarskimi načrti in z obveznimi minimalnimi načrti 
za vlaganje ribjega naraščaja, ki jih predpiše Ribiška zveza Slovenije s pritr- 
ditvijo sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo LRS. 

4. Pole;; dosedanjega republiškega ribiškega sklada je na novo predviden 
še poseben ribiški .sklad z;i pospeševanje ribištva pri rajonskih zvezah družin, 
ki naj materialno zai;otovi ribiško pospeševalno delo v ribiških območjih zvez. 
Prav tako je v predlogu zakona urejeno Cormiranje in črpanje skladov, hkrati 
pa je predvideno, da se ribiški skladi upravljajo po posebnih organih, kar je 
v skladu z našimi družbenimi principi. 

Predlog spremenjenega in izpopolnjenega besedila zakona o .sladkovodnem 
ribištvu je torej v.sklajen z razvojem našega komunalnega .sistema, hkrati 
pa   daje   sladkovodnemu   ribištvu   tudi   tisti   gospodarski   poudarek   kot   mu 
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pripada kot panogi narodnega gospodarstva. Zato prosim, da ga sprejmete. 
Hkrati izjavljam, da Izvršni svet sprejema vse amandmaje, ki so jih dali 
skupščinski odbori. 

4 

Predsednik Lojze Ocepek: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in dajem predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sladkovodnem ribištvu na 
glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je Zbor proizvajalcev soglasno sprejel predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o sladkovodnem ribištvu. Kasneje bomo 
morali še ugotoviti, če je tudi Republiški zbor sprejel ta zakon v enakem 
besedilu. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na sklepanje o letnem 
odmoru. 

Po 1. členu poslovnika ima Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine LRS 
letni odmor v poletnih mesecih. Letni odmor traja največ tri mesece. Na 
podlagi te določbe predlagam Zboru proizvajalcev, da sprejme naslednji sklep: 

»Na podlagi 1. člena poslovnika Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine 
LRS je Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine LRS sprejel sklep o letnem 
odmoru. Letni odmor Zbora proizvajalcev Ljudske skuščine LRS traja od 
l. julija do 31. avgusta 1958.« 

Pripominjam, da je čas letnega odmora v&klajen z letnim odmorom 
Republiškega zboira. 

Dajem ta predlog sklepa v razprava. Kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce nihče, potem dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za ta 
Predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je bil sprejet 
sklep, da letni odmor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS traja od 
1   julija do 31. avgusta 1958. 

Ker ima Republiški zbor precej obsežen dnevni red in še ni končal z 
(ielom, zato še ne moremo ugotoviti skladnosti besedil zakonov, ki smo jih 
sprejeli. Zato predlagam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.55 uri in se je nadaljevala popoldne ob 
16.45 uri.). 

Predsednik Lojze Ocepek: Tovariši ljudski poslanci, nadalju- 
1вШо s sejo. Ljudske poslance obveščam, da je Republiški zbor sprejel zakon 
0 spremembah in dopolnitvah zakona o sladkovodnem ribištvu in predlog 
zakona o urbanističnih projektih v enakem besedilu kol Zbor proizvajalcev, 
^to ju bom poslal predsedniku skupščine za objavo. Pri predlogu resolucije« 
0 usmerjanju stanovanjske izgradnje pa je odbor za gospodarstvo Republiškega 
zbora predlagal enake amandmaje kot odbor za gospodarstvo našega zbora. 
To se pravi, da so besedila vsklajena. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Glede na sklep, ki je bil sprejel 
Pri '*■ lofki dnevnega reda, prosim tovariše ljudske poslance, da se udeležijo 
skupne seje, ki bo napovedana po zvočniku. 

Seja je bila zaključena ob 16.50 uri. 





SKUPNA SEJA 
REPUBLIŠKEGA ZBORA in  ZBORA  PROIZVAJALCEV 

1. seja 

(11. aprila 1958) 

Predsedoval:   Miha  Marinko,  predsednik 
Ljudske skupščine LRS 

Tajnik: dr.   Miha  Potočnik 

Začetek seje ob 9.40 uri. 

Predsednik Miha Marinko: Tovariši ljudski poslanci! Pričenjam 
prvo skupno sejo Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev kakor to določa 
Poslovnik in predlagam za to sejo po poslovniku predvideni dnevni red: 

1. Izvolitev predsednika, dveh podpredsednikov in tajnika Ljudske skup- 
^ine Ljudske republike Slovenije; 

2. izvolitev predsednika in članov Izvršnega sveta in 
3. izvolitev odborov in komistij Ljudske skupščine 'Ljudske republike 

Slovenije. 
Ima kdo od tovarišev kakšno pripombo k predlaganemu dnevnemu redu? 

(Ne javi se nihče.) Ker nihče, dajem predlagani dnevni red na glasovanje. Kdor 
j'' Za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlagani 
dnevni red sprejel. 

Zapisnik današnje seje bo vodil dosedanji tajnik dr. Miha Potočnik. 
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev predsednika, dveh 

Podpredsednikov in tajnika ljudske skupščine. 
Funkcionarji ljudske skupščine se volijo posamič, vsak posebej. Glasuje se, 

^' skupščina drugače ne sklene, javno. Vprašam skupščino, kakšen je v tem 
Pogledu predlog? (Glasovi iz vrst poslancev: Javno.) 

Prosim predlogov za izvolitev predsednika, podpredsednikov in tajnika 
'judske skupščine. (K besedi se prijavi ljudski poslanec Albert Jakopič.) 

Albert Jakopič: Tovari.šicc in tovariši ljudski poslanci. V imenu 
tovarišev Franca Leskoška, Mirka Zlalnarja, Milje Ribičiča, Alfonza Grmeka, 
»'ranca Perovška, Eda Zorka, inž. Vilme Pirkovič, Staneta Brečka, inž Viktorja 
kotnika, Ivana Novaka, Ivana Horvata, Mirka Remca, Angele BoštjančiČ, 
Jožeta Berganta, Marije Vild, Staneta Škofa, Andreja Babnika, Rudija Ganzi- 
1'ја. Angele Ocepek in v svojem imenu predlagam za predsednika ljudske 
skupščine našega dosedanjega predsednika tovariša Miho Marinka. (Dolgotrajno 
ln navdušeno ploskanje.) 

Predsednik Miha Marinko: Je še kakšen drug predlog? (Plo- 
•kanje.)   Ker  ni  drugega  predloga,  dajem   ta   predlog na  glasovanje.  Kdor  Јв 
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za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog 
soglasno sprejet. (Navdušeno ploskanje.) 

Albert Jakopič: Za podpredsednika Ljudske skupščine LRS pred- 
lagam tovariša dr. Heli Modica in tovariša Staneta Kavčiča. (Ploskanje.) 

Predsednik Miha Marinko: Je morda še kak drug predlog? 
(Ne javi se nihče.) Ker ne, dajem predlog, da se za podpredsednika izvoli tovariš 
dr. Heli Modic, na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. 

Dajem na glasovanje predlog, da se za podpredsednika izvoli še tovariš 
Stane Kavčič. Kdor je za, prosim da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, 
da ji' predlog soglasno sprejet. (Ploskanje.) 

Albert Jakopič: Za tajnika ljudske skupščine predlagam tovariša 
dr. Miho Potočnika. (Ploskanje.) 

Miha Marinko: Je morda še kak drug predlog? (Ne javi se nihče.) 
Ker ne, dajem predlog, da se za tajnika ljudske skupščine izvoli tovariS dr. 
Miha Potočnik, na glasovanje. Kdor je za, prosim da dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejel. 

Prosim tovariša podpredsednika, da zavzameta svoje mesto. (Podpred- 
sednika dr. Heli Modic in Stane Kavčič zasedeta mesti v predsedstvu.) 

Tovariši in tovaiišice ljudski poslanci! Dovolite mi, da kar vmes, ob prilož- 
nosti,-ko je nova skupščina IV. sklica izvolila predsedstvo, spregovorim nekaj 
bese;!. 

IVcilv.sem se toplo zahvaljujem za zaupanje, ki mi ga s tem i/.k, i/.ujete. Ta 
vaša enodušnost je zame velika počastitev, toda ta velja v enaki meri eelot- 
nemu našemu političnemu vodstvu naše republike, katerega član sem, kakor 
je hkrati izraz zaupanja v dejansko vodstvo naSe socialistične jugoslovanske 
skupnosti. 

Toda počastitev, pri/nanje in zaupanji', ki se daje /. izvolitvijo, je v raz- 
merah naše socialistiriif (icmokraeije najtesneje povezano z veliko odgovor- 
nostjo, obveznostmi in nalogami. Te naloge pa bomo tem uspešneje opravljali, 
kolikor bomo mi vsi, cela naša skupščina, /nali združevati naše praktične 
napore v rilin.stveni politični enotnosti in socialistični zavesti. Le na ta način 
bomo sposobni, zadovoljiti upravičena pričakovanja, ki so bila jasno izražena 
v preteklih volilnih razpravah s strani naših volivcev. 

Prepričan sem, da imamo mi vsi kol celota in posamezniki voljo in pri- 
pravljenost prispevali k uresničenju vseh tistih pričakovanj volivcev, ki so 
v naših pogojih uresničljivi, ki realno vodijo k socialističnemu napredku in 
blagostanju za delovne ljudi, a to je vzpodbujali, sprostiti in usmerjati vse 
ustvarjalne sile naše socialistične družbe ter se borili, da se odstranijo Se 
razne ovire, ki so temu napoti. 



1. seja 87 

Tovariši in tovarišice! Upam, da ne bo odveč, če ob tej priložnosti, ko sta 
skupaj oba zbora, spomnim na nekatere značilnosti zadnjih volitev in na 
nekatere naloge, ki iz njih izvirajo. 

Naši politični forumi so povsem upravičeno in utemeljeno ugotovili, da 
so bile te volitve veliko živahnejše, z ogromno in aktivno udeležbo množic 
in boljšimi rezultati glasovanja od vseh prejšnjih volitev. Pomenijo nesporno 
potrditev naše socialistične poti. Pokazale so politično enotnost naših narodov, 
predvsem pa je pokazala živahna udeležba 100 000 ljudi v konkretnih razpravah, 
da je prešel naš komunalni sistem v zavest najširših delovnih množic, ki ga 
sprejemajo za svojega in se zato tudi z vso osebno prizadetostjo zanimajo, 
kako se v komuni gospodari. Praktične razprave o najrazličnejših vprašanjih, 
ki se tičejo neposrednih interesov vsakega posameznika, so potekale v vzdušju 
poznavanja in upoštevanja naše celotne jugoslovanske socialistične proble- 
matike, ob upoštevanju velikih rezultatov, ki smo jih dosegli v relativno 
kratkem obdobju z velikimi napori in požrtvovalnostjo naših delovnih ljudi. 
Naši vodeči politični ljudje so prikazovali velike uspehe na področju našega 
gospodarstva, na p>odročju razvoja demokratičnega družbenega upravljanja, 
kakor neposredne naloge in naše nadaljnje realne perspektive. 

Zlasti je bila dragocena politično-vzgojna stran široke predvolilne razgiba- 
nosti. Razvile so jo naše zavestne politične sile, ki bodo tudi vnaprej mnogo 
pomagale, da se bodo čim širše množice še bolj neposredno udejstvovale v vsem 
družbenem življenju, tako pri reševanju naših splošnih nalog kakor vprašanj 
neposrednih življenjskih koristi vsakega posameznika in koristi naše sociali- 
stično skupnosti, ki so v najtesnejši medsebojni odvisnosti. 

Volilne priprave in razprave so potekale v znamenju realističnega prika- 
zovanja naših možnosti za reševanje konkretnih problemov, ki se živo tičejo 
vsakega delovnega posameznika, vendar brez kakršnih koli nerealnih obljub 
ali demagogije. Močan prispevek k nadaljnji utrditvi politične enotnosti naših 
narodov in poglabljanju socialistične zavesti najširših množic širom Jugoslavije 
je pomenila medrepubliška izmenjava vodilnih političnih ljudi, ki so v času 
predvolilne aktivnosti obravnavali predvsem rezultate razvoja edinstvenega 
komunalnega sistema z vidika vse naše jugoslovanske skupnosti. Lahko rečemo, 
da smo tako močno oslabili, da ne rečem popolnoma odstranili težnje k ozkemu 
egoističnomu lokalizmu, ki so se marsikje porajale. Tak način izmenjave 
izkušenj preko ljudskih predstavnikov naj bi se uveljavil v praktičnem poli- 
tičnem delu med našimi okraji in okraji bratskih republik v interesu medse- 
bojnega spoznavanja in sodelovanja tudi v bodoče. Tako je dobil naš politični 
aktiv vse do občine, podjetij in osnovnih organizacij, čvrsto hrbtenico, ki mu 
je omogočila, da se je lotil z veliko prizadevnostjo podrobnih razprav z najšir- 
šimi množicami našega volilnega telesa in tako z redkimi izjemami odločilno 
Prispeval k tako sijajnemu volilnemu rezultatu, za kar mu gre dolžno priznanje. 
S tem se je tudi izdatno usposobil za nadaljnje naloge v življenju in delovanju 
naŠoga demokratičnega sistema delavskega in družbenega upravljanja. 

Posebna odlika preteklih volitev je v izrecnem uveljavljanju našega delav- 
skega razreda, kar potrjujejo sami volilni rezultati v naših industrijskih centrih. 
Podrobnejša analiza in pregled po občinah namreč kaže, da so dale industrijske 
občine povprečno za 2 do 3% boljše volilne rezultate. 

Tudi za naše pretežno kmetijske občine in kmetijske predele lahko v celoti 
"gotovimo v primerjavi s prejšnjimi volitvami — razen nekaterih izjem, kjer 
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so pa tudi drugi razlogi — vidno izboljšanje volilne udeležbe kmetijskih 
proizvajalcev. Ker se naša politična dejavnost ni posluževala obljub in dema- 
goških sredstev, marveč je tudi kmetijskim proizvajalcem odpirala pot realne 
perspektive, pot napredka kmetijske proizvodnje, ker je tudi med kmetijskimi 
proizvajalci zaživela zavest njihovih komunalnih skupnosti, interes za napredek 
občine, zato se tudi na teh področjih niso postavljala v toliki meri vprašanja 
davka, taks in sličnih, v prejšnjih časih dokaj običajnih vprašanj. Celo v 
krajih, kjer je znano, da smo imeli slabe, šibkejše politične organizacije, smo 
dosegli razmeroma boljše rezultate. Podrobnejši vpogled v volilne rezultate v 
posameznih občinah pa nam tudi kaže, da je razmeroma večje število neve- 
ljavnih glasov v nekaterih občinah, rezultat slabe udeležbe samo nekaterih 
delov te občine, za kar pa so vzroki bolj lokalnega značaja, ki mu ne gre pripi- 
sovati nekega splošnega politično negativnega pomena. 

V dveh treh primerih slabše volilne udeležbe so bili vzrok temu nespo- 
razumi in nezadostna demokratičnost pri izbiri kandidata, ne pa politični razlogi 
nasprotovanja našemu socialističnemu družbenemu sistemu. Na splošno so 
volitve pokazale vso prednost našega demokratičnega volilnega sistema, v 
katerem je težišče demokratičnosti v sami izbiri kandidatov, ki se je vršila v 
prvem delu volilnih priprav. 

Pri tem pa se iz analize volilnih rezultatov vidi tudi naslednje. Četudi smo 
imeli v Sloveniji največ dvojnih kandidatur, so na splošno volilni rezultati 
pokazali, da te niso bile povod za večjo volilno udeležbo. Udeležba je bila 
odvisna od demokratične izbire kandidata na zborih volivcev in kandidacijskih 
konferencah, zlasti pa od pravočasne in principialne razprave o naši celotni in 
gospodarski politiki, s poudarkom na razvoj demokratičnosti našega sistema 
delavskega in družbenega upravljanja. V bodoče bo koristno, da se zakoniti 
rok za izbiro kandidatov podaljša, da bi se ta v večji meri vršila že na osnovi 
razvite splošno gospodarsko-politične razprave. Na splošno so volilni rezultati 
verna slika razpoloženja naših množic, ugotovljena z vso tankovestno objektiv- 
nostjo naših volilnih komisij. To priča tudi samo poročilo verifikacijskega 
odbora, ki ugotavlja, da ni bilo nikjer dvomov niti kakih pritožb glede pra- 
vilnosti izvedenih volitev. 

To objektivnost in realnost volilnih rezultatov izpričuje tudi sama vidnost 
nekaterih naših slabših točk. V volilnih pripravah sicer nismo obljubljali nič 
neuresničljivega. Z dokajšnjo jasnostjo in objektivnostjo so bili prikazani 
doseženi uspehi in okoliščine, ki so jih omogočile. Z jasno kritičnostjo so bile 
obravnavane tudi pomanjkljivosti, napake in nezdravi pojavi v našem druž- 
benem življenju, za kar je dalo pobudo samo znano pismo Izvršnega komiteja 
Zveze komunistov Jugoslavije. Poleg tega je stopila v veljavo vrsta novih 
zakonskih predpisov, ki izpopolnjujejo naš gospodarski in družbeni sistem, 
povečujejo kompetence delavskih svetov in družbenih organov upravljanja v 
komuni. Vse to so odgovorno naloge, ki stoje tudi pred našo skupščino. To so 
osnove za velika pričakovanja volivcev, to so naše obveznosti, ki jih moramo 
uresničiti. 

Dovolite mi, tovariši in tovarišice ljudski poslanci še nekaj besed o sestavu 
in nalogah naše nove ljudske skupščine. V našem Republiškem zboru je od 
129 poslancev 54% novih poslancev. Dalje je en poslanec italijanske in en 
poslanec madžarske narodnosti. V zboru proizvajalcev pa imamo l'i'/r oziroma 
skoraj 74% novih poslancev. To brez dvoma predstavlja močno prenovitev naše 
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skupščine in odpira pot mlajšim v skupščinsko življenje, kjer bodo dobili 
nadaljnje izkušnje in širši horizont. 

Volitve so bile izredno živahne zaradi porasta zavesti širokih množic, ki se 
zavedajo svojih pravic in dolžnosti. Dale so močan impuls za ustvarjalno 
dejavnost v zadrugah, komunah itd. Zato bo morala skupščina prilagoditi svoje 
delo novim pogojem razvitejšega družbenega sistema, morala bo mnogo nepo- 
sredneje pomagati pri uresničenju vseh teh pričakovanj, ki so izšla iz kritičnega 
obravnavanja naših slabosti, pomanjkljivosti in nepravilnosti. Dosti bolj nepo- 
sredno bo morala spremljati življenje raznih organov družbenega upravljanja. 

Naloga skupščinskih organov bo, da dajo vso podporo delavskim svetom 
Ш organom družbenega upravljanja, da se naš demokratični družbeni sistem 
dosledno in zakonito uveljavi. Skupščina oziroma njeni organi, skupščinski 
odbori, bodo morali bolj nadzorovati izvajanje zakonskih predpisov naše splošne 
gospodarske politike. V ta namen bodo potrebne tudi razne občasne komisije za 
Pregled izvajanja naše proračunske politike v posameznih ljudskih odborih. 
Tudi razprava o zaključnih računih nekaterih podjetij bo vzgojno vplivala na 
dosledno izvajanje naše gospodarske politike in dejavnosti na drugih področjih. 
S takim pregledom posameznih podjetij in posameznih komun bodo brez dvoma 
dobre izkušnje postale last drugih, slabe pa opozorilo. 

Z vso doslednostjo bo treba uveljaviti sistem javnega polaganja računov 
v vseh gospodarskih, finančnih kakor ostalih zadevah, da bo tako imel volivec 
Priložnost spoznati in kritično obravnavati vso našo družbeno dejavnost, s tem 
Pa tudi pomagati pri odpravljanju raznih slabosti, nepravilnosti, samovoljnosti 
•n podobno. 

Izredno važen je način izvajanja poslanskih nalog samih poslancev. Ne gre 
loliko za več ali manj demagoško romanje, v kar se včasih sprevrže to, čemur 
Pravimo »stik poslanca z volivci«. Ne gre toliko za nabiranje raznih upravičenih 
^ neupravičenih pritožb in želja posameznih volivcev, marveč gre v čim večji 
^neri za pomoč poslancev samoupravnim organom, da bi ti čimboljše delali. 
Cim več moramo delati na tem, da volivci sproščeno sodelujejo, da se zanimajo 
га upravljanje podjetij, za gospodarjenje v občini in za reševanje posameznih 
Problemov v okviru in v skladu z našimi splošnimi zmogljivostmi. 

Ljudski poslanec naj deluje v smeri ustvarjanja atmosfere sproščenosti, 
zlasti pri obravnavanju vseh neposrednih zadev, ki življenjsko interesirajo 
Volivce na lastnem terenu, da se tako obvladajo in onemogočijo birokratski 
Pojavi ter prepreči vsako zastraševalno omejevanje kritike. Seveda mora 
Poslanec tudi odkrito povedati, katere stvari in težnje so neuresničljive oziroma 
katero zadeve in težnje so v nasprotju z našo politiko socialistične graditve, 
skratka, delati je treba na utrditvi sistema, ki preprečuje samovoljo, sistema, 
ki nudi zaščito pred krivicami. Cim več bo tega dela in čim bolj se bo ta sistem 
ulrjeval, tem manj bo nepotrebnega posredovanja poslanca med organom 
uPravljanja in prizadetim državljanom. Predvsem pa je važno, da bodo tako 
Poslanci kot skupščinski odbori in drugi organi nosilci raznih pobud v smeri 
fim večjega uveljavljanja organov neposrednega družbenega upravljanja. Skup- 
ž<Hna ђ0 moraia gibčno prilagajati svoje oblike dela razvijajočemu se sistemu 
našo neposredne socialistične demokracije. 

To so velike in odgovorne naloge, ki bodo zahtevale od vseh nas zelo 
Volikih naporov. Zato želim pri njihovem izpolnjevanju tako našemu predstav- 
niškemu telesu kakor vsakemu izmed vas čim več uspeha. (Ploskanje.) 
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Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na izvolitev predsednika in 
članov Izvršnega sveta. Predsednika Izvršnega sveta je treba voliti posebej, 
poimensko in najprej, nato pa še ostale člane Izvršnega sveta. Kandidatno listo, 
na kateri naj bo posebej označen kandidat za predsednika lahko predlaga naj- 
manj 20 poslancev enega in drugega doma. Izvršni svet šteje po ustavnem 
zakonu najmanj 11 članov. Za člana Izvršnega sveta je po ustavnem zakonu 
lahko izvoljen samo poslanec Republiškega zbora. 

Prosim predlog za izvolitev predsednika in članov Izvršnega sveta Ljudske 
skupščine Ljudske republike Slovenije. (K besedi se prijavi ljudski poslanec 
Franc Popit.) 

Franc Popit: Poslanci Riko Jerman, Albert Jakopič, Tine Remškar, 
dr. Sonja Kukovec, dr. Heli Modic, Humbert Gačnik, Drago Seliger, inž. Pavle 
Zaucer, Milan Apih, Edo Zorko, Ivan Horvat, Franc Pirkovič, Rudi Cačinovič, 
Franc Kimovec, Karel Sterban, Cvetka Vodopivec, Albin Jensterle, Anton 
Petemelj, Davorin Ferligoj in jaz predlagamo za predsednika Izvršnega sveta 
tovariša Borisa Kraigherja. (Dolgotrajno ploskanje.) 

Za člane Izvršnega sveta pa predlagamo tovariše: Viktorja Avblja, Julija 
Beltrama, Toneta Boleta, Toneta Fajfarja, Milka Goršiča, Jožeta Ingoliča, 
Borisa Kocijančiča, Mirana Košmelja, inž. Viktorja Kotnika, Ado Krivic, Vlada 
Majhna, Matijo Maležiča, Mitjo Ribičiča, Janka Rudolfa, Nika Siliha, Vido 
Tomšičevo, Janeza Vipotnika in Petra Zorka. (Ploskanje.) 

Predsednik Miha Marinko: Obstoja še kak drug predlog glede 
predsednika? (Ne javi se nihče.) Ker ne, dajem predlog, da se za predsednika 
Izvršnega sveta izvoli tovariš Boris Kraigher, na glasovanje. Kdor je za ta 
predlog, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog, 
da se za predsednika Izvršnega sveta izvoli tovariš Boris Kraigher, sprejet 
soglasno. (Ploskanje.) 

Obstaja kakšen izpreminjevalni predlog glede sestava članov Izvršnega 
sveta? (Ne javi se nihče.) Ker ne, potem dajem predlog tovariša Popita in 
ostalih predlagateljev na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Izvršni svet kot celota izvoljen soglasno. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na izvolitev skupnih skupščin- 
skih odborov in komisij. 

Na predlog desetih poslancev enega in drugega doma se izvolijo člani 
naslednjih odborov oziroma komisij: administrativni odbor, ki šteje 5 članov, 
odbor za volitve, ki šteje 5 članov, komisija za razlago zakonov, ki šteje 9 članov 
in komisija za ljudske odbore, ki šteje 7 članov. 

Prosim za predlog za petčlanski administrativni odbor. (K besedi se prijavi 
ljudski poslanec Lojze Ocepek.) 

Lojze Ocepek: Tovariši poslanci! V imenu ljudskih poslancev Slavka 
Ježa, Branka Babica, Lojzeta Piškurja, Vlada Majhna, Ivana Horvata, Franca 
Kreseta, Staneta Nunčiča, Mirana Košmelja, Ivana Vičiča in v svojem imenu 
predlagam v administrativni odbor naslednje ljudske poslance: Ivana Novaka, 
Jožeta Kladivarja, Jakoba Žena, Rudolfa Ganzitija in Mirka Remca. 
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Predsednik Miha Marinko: Obstaja še kak dodatni ali pa spre- 
tninjevalni predlog? (Ne javi se nihče.) Ker ne, dajem ta predlog na glasovanje. 
Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da so bili 
za člane administrativnega odbora izvoljeni predlagani tovariši. 

Prosim za predlog za izvolitev petih članov odbora za volitve. (K besedi 
se prijavi ljudski poslanec Mira Svetina.) 

Mira Svetina: V imenu ljudskih poslancev Ladota Božiča, Albina 
Jensterla, Poldeta Mačka, Lojzke Stropnik, Viktorja Zupančiča, Ivana Krofla, 
Ivana Kneza, Jožeta Bračuna, Aleksandra Pirherja in v svojem imenu pred- 
lagam, da se za člane odbora za volitve izvolijo tovariši: Tine Remškar, Andrej 
Babnik, Ivan Alt, inž. Vilma Pirkovič in Ivan Žmaher. 

Predsednik Miha Marinko: Obstaja še kak drug predlog? (Ne 
javi se nihče.) Ker ne, dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za, prosim, 
da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je tudi ta predlog 
soglasno sprejet. 

Prosim za predlog za izvolitev devetčlanske komisije za razlago zakonov. 
(K besedi se prijavi ljudski poslanec Milan Apih.) 

Milan Apih: V imenu naslednjih desetih ljudskih poslancev, in sicer 
Julija Beltrama, Mare Dermastia, Mirana Košmelja, inž. Vilme Pirkovič, inž. 
Pavla Zaucerja, Hermana Slamiča, Antona Sihurja, Štefana Antoliča, Mice 
Marinko in v svojem imenu predlagam za člane komisije za razlago zakonov 
Ljudske skupščine LRS naslednje tovariše: Lojzeta Piškurja, Karla Lutra, dr. 
Marijana Dermastio, Ivana Gorjupa, Alberta Jakopiča, Ivana Kovača, Cirila 
Kneza, Pavla Mraka in dr. Miho Potočnika. 

Predsednik Miha Marinko: Obstaja še kak drug predlog? (No 
javi se nihče.) Ker ne, dajem predlog za sestav komisije za razlago zakonov na 
glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, 
da je ta predlog soglasno sprejet. 

Prosim še za predlog za izvolitev sedemčlanske komisije za ljudske odbore. 
CK besedi se prijavi ljudski poslanec Jakob Zen.) 

Jakob Zen: V imenu naslednjih ljudskih poslancev — Toneta Kro- 
Puška, Cvete Vodopivec, Pepce Jež, Karla Sterbana, Ivana Potrča, inž. Jožeta 
Drnovška, Ivana Novaka, Antona Pirca, dr. Helija Modica in v svojem imenu 
Predlagam, da se za člane komisije za ljudske odbore Ljudske skupščine LRS 
izvolijo: Tomo Brejc, Anton Peternelj, Milan Apih, Davorin Ferligoj, Ivan 
Horvat, Mirko Rovšček, Marija Zupanič. 

Predsednik Miha Marinko: Obstaja še kak drug predlog? (Ne 
lavi se nihče.) Ker ne, dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za, prosim, 
da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) 
SL

' je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je tudi predlog za 
izvolitev komisije za ljudske odbore soglasno sprejet. 
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Prosim, da se odbori oziroma komisije takoj sestanejo in konstituirajo ter 
mi sporoče, kako so se konstituirali. Odrejam kratek odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.15 uri in se nadaljevala ob 10.30 uri.) 

Predsednik Miha Marinko: Nadaljujemo sejo. Posamezni odbori 
in komisije so mi sporočili, da so se konstituirali takole: 

Administrativni odbor je izvolil za predsednika tovariša Ivana Novaka in 
za tajnika tovariša Jožeta Kladivarja. 

Odbor za volitve je izvolil za predsednika tovariša Tineta Remškarja in 
za tajnika tovariša Andreja Babnika. 

Komisija za razlago zakonov je izvolila za predsednika Lojzeta Piškurja in 
za tajnika Karla Lutra. 

Komisija za ljudske odbore je izvolila za predsednika tovariša Tomo Brejca 
in za tajnika Antona Peternelja. 

S tem je dnevni red 1. skupne seje izčrpan, zato sejo zaključujem. Obenem 
sklicujem prvi redni ločeni seji obeh zborov ob 12.30 uri. 

Seja je bila zaključena ob 10.32 uri. 



2. seja 

(30. maja 1958) 

Predsedoval:   Miha  Marinko,  predsednik 
Ljudske skupščine LRS 

Tajnik: dr. Miha Potočnik 

Začetek seje ob 10.10 uri. 

Predsednik Miha Marinko: Tovariši ljudski poslanci! Začenjam 
"2. skupno sejo obeh zborov Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili ljudski poslanci Milan Apih, Franc Belšak, 
Franc Bera, Tone Bole, Jože Globačnik, Boris Kocijančič, Viktor Kotnik, inž. 
Ivo Klemenčič, Tine Lah, Anton Petemelj, inž. Vilma Pirkovič, Mitja Ribičič, 
Mira Svetina, Franc Treven in Vinka Simonič iz Republiškega zbora in ljudski 
poslanec Janez Lesjak iz Zbora proizvajalcev. 

Prosim tovariša tajnika, da prečita zapisnik 1. skupne seje. (Tajnik dr. 
Miha Potočnik prebere zapisnik 1. skupne seje.) Ima kdo kakšno pripombo 
k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ker ne, menim, da je zapisnik odobren in da 
se lahko podpiše. (Predsednik in tajnik podpišeta zapisnik.) 

Izvršni svet je že pred časom predložil svoje poročilo za leto 1957, ki je 
bilo ljudskim poslancem razposlano že pred prvim sestankom naše skupščine. 
Tega poročila v skupščini še nismo obravnavali. Razen tega je Izvršni svet 
dostavil še predlog odloka o določitvi števila zastopnikov družbene skupnosti 
v organih republiških gospodarskih zbornic, glede katerega hkrati predlaga, 
da ga skupščina obravnava po hitrem in nujnem postopku glede na to, da 
nekateri odbori niso mogli tega predloga obravnavati. Po 40. členu zakona o 
gospodarskem združevanju je predpisano, da se predlog obravnava in tudi 
sProjme na skupni seji obeh zborov. 

Zato predlagam za današnjo sejo tale dnevni red: 
1. Obravnava o poročilu Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS za 

leto 1957; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o določitvi števila zastopnikov 

družbene skupnosti v organih republiških gospodarskih zbornic. 
Ima morda kdo kakšen dopolnilni predlog k predlaganem dnevnem redu? 

(No javi se nihče.) Ker ne, menim, da je predlagani dnevni red sprejet. 
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na obravnavo poročila Izvrš- 

neg sveta Ljudske skupščine LRS za leto 1957. 
Prosim predsednika Izvršnega sveta tovariša Borisa Kraigherja, da da 

svoj ekspoze. 

Boris Kraigher: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! K poročilu, 
ki ste ga vsi prejeli, se mi zdi potrebno, da v diskusiji spregovorimo o neka- 
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terih problemih, da se ozremo tudi na trenutno pereca vprašanja našega gospo- 
darskega in družbenega življenja in da na osnovi poročila o delu Izvršnega 
sveta v letu 1957 določimo tudi osnovne smernice za naše delo v prihodnjih 
mesecih in za leto 1958. Zato mi dovolite, da v tem svojem poročilu ne bom 
govoril o vprašanjih, ki jih je obdelalo poročilo samo, ampak predvsem o 
perečih, aktualnih vprašanjih našega gospodarskega in družbenega življenja 
danes. 

Volilni uspehi pri zadnjih volitvah v republiško in v zvezno skupščino 
v Sloveniji predstavljajo za nas popolnoma odrejeno in jasno obveznost. Volivci 
so na teh volitvah odločno izrazili svojo zahtevo po nadaljevanju naše dose- 
danje politike, zahtevo, da gremo še bolj odločno kot doslej v smeri izvajanja, 
predvsem na področju gospodarstva, politike največje skrbi za delovnega 
človeka, politike hitrega in odločnega reševanja problemov delovnega človeka 
in v zvezi s tem politike največje štednje. V zvezi s tem je ena izmed osnovnih 
zahtev, ki so jo postavili volivci, da napravimo vse, kar je v naši moči za 
ustalitev gospodarstva, za ustalitev tržišča in za nadaljnje utrjevanje in razvi- 
janje predvsem komunalnega sistema. V tem času smo v zadnjih tednih in 
mesecih tudi že odločnejše ukrepali proti nihanju cen, za večjo štednjo v 
trošenju družbenih sredstev, za odpravljanje pretiravanj v zvezi z nekaterimi 
neodgovornimi pojavi pri delitvi plač in dajanju premij v nekaterih gospo- 
darskih organizacijah itd. Storili smo ukrepe za zagotovitev cenejše stanovanj- 
ske izgradnje oziroma za zagotovitev izgradnje čim večjega števila primernih 
stanovanj za delovnega človeka iz sredstev, ki nam jih danes v ta namen 
dopušča naša gospodarska moč. V tej smeri smo v zadnjih mesecih oziroma 
ob koncu leta 1957 in v prvih mesecih leta 1958 napravili vrsto ukrepov, ki so 
že tudi dali določene uspehe. To je v glavnem bilo tudi tisto, kar je naše volivce 
tako zainteresiralo za zadnje volitve in kar volivci od naše skupščine predvsem 
pričakujejo tudi v bodoče. V tej smeri smo torej prevzeli osnovne in odgovorne 
obveznosti. 

Podatki o gibanju gospodarstva v prvih mesecih letošnjega leta pa opozar- 
jajo na neka nova vprašanja, ki jih bomo morali na vsak način hitro in odločno 
reševali, če bomo hoteli ohraniti rezultate in uspehe naporov, ki smo jih 
dosegli v preteklem razdobju, in če bomo hoteli zagotoviti v tej smeri nove in 
nadaljnje uspehe. Kljub izredno velikim uspehom in rezultatom našega dela 
v preteklih letih in mesecih, kljub velikim uspehom na poti ustalitve in načrt- 
nega, vztrajnega izboljševanja življenjskih pogojev našega delovnega človeka 
se z vsem tem seveda ne moremo zadovoljiti in tudi ne smemo zadovoljiti, 
ampak moramo pravočasno ugotavljati, kje so nevarnosti in kje moramo pri- 
čakovati eventualne težave pri nadaljnjem reševanju naših bodočih nalog. V 
tem pogledu kažejo analize gospodarskega razvoja v preteklih mesecih v 
Sloveniji na neke pojave, ki se pojavljajo v Sloveniji nekoliko izrazitejše kot 
sicer v celotnem jugoslovanskem gospodarstvu, ki pa predstavljajo določen pro- 
blem tudi za celotno jugoslovansko gospodarstvo. Pri nas se postavljajo izrazi- 
tejše, saj je Slovenja tisto področje Jugoslavije, kjer se razvija največji 
odstotek gospodarske dejavnosti na področju socialističnega gospodarstva in 
kjer imamo daleč največji delež v blagovni proizvodnji, to je v proizvodnji za 
tržišče. Zaradi tega se vsi odnosi v našem gospodarstvu, v naši gospodarski 
dejavnosti pokažejo ravno v Sloveniji najhitreje in v najbolj drastičnih oblikah. 
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Podatki, ki jih kažejo analize gospodarskega razvoja v zadnjih mesecih v 
Sloveniji so zaradi tega brez dvoma zelo značilni tudi za razvoj v celotni 
Jugoslaviji. Ukrepi za reševanje teh problemov bodo seveda morali biti brez 
dvoma v skladu z ukrepi v jugoslovanskem merilu. 

Podatki o gospodarski dejavnosti v prvih mesecih letošnjega leta kažejo 
na nekaj pojavov, ki nas v prihodnjih mesecih lahko privedejo do novih težav. 
Gre predvsem za dejstvo, da je naša industrijska proizvodnja v nekaterih 
Panogah nekoliko zaostala za planom in da je izvoz industrijskega blaga močno 
zaostal za planom, medtem ko se je nasprotno uvoz reprodukcijskega materiala, 
predvsem pa opreme, povečal daleč preko plana. V teh prvih mesecih so se 
nesorazmerno dvignile plače in kupna moč delavcev in nameščencev, predvsem 
Pa denarni dohodki in s tem tudi kupna moč kmetijskega prebivalstva v pri- 
merjavi s povečanjem proizvodnje. Ta pojav nas mora predvsem skrbeti zato, 
ker kaže, da se ta kupna moč ne dviga v pravilnem odnosu do povečanja 
proizvodnosti dela, ampak se dviga hitreje, kar lahko privede do novih nihanj 
na tržišču, do novih nihanj cen in do nove negotovosti v našem gospodarskem 
razvoju. V primerjavi z dviganjem proizvodnje se je daleč preko plana povečala 
tudi zaposlenost delovne sile, zlasti v industriji. Denarni dohodki in s tem 
kupna moč prebivalstva v mestih in industrijskih centrih se je povečala v 
Prvih treh mesecih letošnjega leta v primerjavi z istim razdobjem lanskega 
leta v Sloveniji za okrog 28%, dočim pri individualnih kmetijskih proizvajalcih 
od odkupa kar za 46%. To kaže na določena nesorazmerja na področju razde- 
litve potrošnih sredstev v prid individualnih kmetijskih proizvajalcev. Pri tem 
Je treba sicer jasno upoštevati, da vlagajo kmetijski proizvajalci v današnjem 
našem sistemu in po današnjih naših inštrumentih, ki to stimulirajo, večji del 
svoje kupne moči kot v preteklosti v lasten reprodukcijski material, v lastna 
reprodukcijska sredstva, v obratna sredstva in v lastne investicije, s čimer je 
la vsak način treba korigirati velik razpon od 28 do 46 v primerjavi z mestnim 
Prebivalstvom, kjer v teh sredstvih investicije in potrebe ter reprodukcijska 
sredstva niso upoštevana. Vendar ti podatki kažejo na neke vzroke še vedno 
nezadostne ustaljenosti cen na našem tržišču; dočim lahko ugotovimo v prvih 
Mesecih letošnjega leta precejšnje ustaljenje cen industrijskega blaga, vidimo 
Pri conah kmetijskih proizvodov še vedno stalno tendenco dviganja. Prav tako 
kažejo podatki za prve mesece letošnjega leta, da bo verjetno tudi letos inve- 
sticijska potrošnja v Sloveniji šla preko predvidenega plana. Nekatere napovedi 
'n analize o razpoložljivih investicijskih sredstvih kažejo, da se bodo ta v 
Sloveniji povečala od z letošnjim planom planiranih 61 milijard celo na preko 
'0, nekateri podatki kažejo celo na razpoložljivih 75 milijard, vkljub vsem 
ukrepom, ki jih je Izvršni svet v zadnjih tednih podvzel proti prevelikemu 
Povečevanju investicijskih sredstev. 

Tudi tukaj moramo seveda podatke korigirati, zato ker razpoložljivih 
'nve.sticijskih sredstev tudi v letu 1958 ne bo mogoče v celoti potrošiti in bo 
^-'1 teh sredstev zato prenesen v leto 1959. Vendar cene gradbenih uslug in 
•nvesticijskega materiala in opreme kažejo ravno tako močno tendenco pove- 
čevanja, kar dokazuje, da je pritisk razpoložljivih investicijskih sredstev večji 
9^ razpoložljivih zmogljivosti. To nas lahko privede do novih težav v našem 
gospodarskem življenju in v nevarnost, da ne bomo mogli doseči z razpolož- 
'j'vlmi sredstvi, zlasti na področju tako imenovanih negospodarskih investicij, 
tistih rezultatov, ki smo jih s planom predvidevali. To more privesti do pre- 
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usmeritve investicijskih sredstev v škodo negospodarskih investicij, kar je 
posebej za Slovenijo, kot smo ugotavljali ob sprejemanju plana, nevarna 
tendenca. Takšna prerazpodelitev sredstev bi namreč privedla do novih težav 
na področju ustalitve in nadaljnjega zboljševanja življenjski pogojev delovnega 
človeka, to je težav, ki so povzročile ravno zaradi v nekem smislu pretirane 
investicijske dejavnosti na področju industrije v preteklih letih v Sloveniji 
največji pritisk na življenjsko raven našega industrijskega delavca. Zaradi 
izredno hitrega razvoja industrializacije je namreč zaostajanje stanovanjske, 
komunalne, zdravstvene in šolske izgradnje povzročilo v Sloveniji relativno 
večje probleme kot v drugih področjih Jugoslavije. 

To zaostajanje je postalo eden izmed osnovnih vzrokov relativno počasnega 
povečevanja proizvodnosti dela, kar pomeni resno nevarnost za hromitev našega 
celotnega gospodarskega razvoja in družbene perspektive. Zato ne bi smeli 
dovoliti prerazpodelitve sredstev v tej smeri in bi se morali ravno danes zelo 
resno pečati z vsemi temi problemi. Morali bomo pregledati, kaj lahko napra- 
vimo s posebnimi ukrepi na področju gospodarstva, na področju usmerjanja 
občinskih in okrajnih planov in da v skladu s splošno jugoslovansko politiko 
čim uspešnejše rešujemo težave, ki se pri nas kažejo, kot ugotavljamo, s posebno 
ostrino in v posebnih oblikah, vplivajo pa na celotno jugoslovansko gospodarsko 
politiko. Menim, da bo treba misliti predvsem na usmerjanje teh sredstev pri 
občinskih in okrajnih planih zaradi tega, ker podatki prav tako kažejo, da se 
investicijska sredstva povečujejo predvsem pri podjetjih, gospodarskih orga- 
nizacijah in pri občinah in okrajih, dočim se v republiki ne povečujejo. Bistveno 
pa se povečuje udeležba naših podjetij, naših gospodarskih organizacij pri 
sredstvih splošnega investicijskega fonda. 

Poleg ukrepov, ki jih je ob ugotavljanju teh pojavov v z.adnjem mesecu 
že sprejel Zvezni izvršni svet in zlasti poleg nekaterih ekonomskih ukrepov, 
ki jih bo moral Zvezni izvršni svet še sprejeti v prihodnjih mesecih, bi bilo 
potrebno, da v občinah in okrajih Ljudske republike Slovenije te probleme 
posebej proučimo. Posebej bi bilo treba pregledati, kaj moramo in kaj moremo 
v naših planih ukreniti in spremeniti, da bi v teh osnovnih vprašanjih gospo- 
darstva, ki zadevajo na neposredno vprašanje nadaljnjega izboljševanja živ- 
Ijrnjskih pogojev delovnega človeka, zlasti v mestih in industrijskih centrih, 
prispevali k boljšemu reševanju teh problemov tudi v jugoslovanskem merilu. 
Tu ne gre mislim za vprašanje neki' abstraktne discipline, neke discipline 
/;n;idi discipline, za vprašanje nekih moralnih obveznosti nasproti federaciji, 
ampak gre enostavno za pravilno gledanje na interese delovnega človeka v 
občini in okraju in za ustrezno reševanje njegovih problemov, ki se, če jih 
hočemo pravilno reševati, nujno vključujejo v dosledno reševanje teh pro- 
blemov v jugoslovanskem merilu. Gre torej za gospodarsko disciplino, ki je 
v neposrednem interesu delovnega človeka občine in okraja, gre za disciplino, 
ki je ne omejujejo samo zakoniti predpisi, ampak ki se usmerja na osnovi 
odrejene gospodarske politike v interesu delovnega človeka v občini in okraju. 
V tem pogledu se mi zdi, da je treba opozoriti predvsem na resnejšo skrb naših 
občin in okrajev za probleme dviganja industrijske proizvodnje in izvrševanja 
planiranih predpostavk na področju industrijske proizvodnje. Bilo bi prav, če 
bi se občine in okraji posve-tovali o teh vprašanjih skupno z gospodarskimi 
združenji, ustreznimi zbornicami itd. in iskali oblike, kako z lastnimi ukrepi 
omogočiti izvrševanje planirane proizvodnje in kako pomagati pri odpravljanju 
ovir na področju industrijske proizvodnje v jugoslovanskem merilu. 
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Kot druga naloga je na tem področju v ospredju vprašanje borbe za dvi- 
ganje izvoza in zmanjševanje uvoza tistih reprodukcijskih sredstev, ki jih je 

: kakorkoli mogoče pametno nadomestiti s proizvodi domače industrije. Tudi 
tukaj lahko občine in okraji neposredno dosežejo večje uspehe skupno z našimi 
gospodarskimi organizacijami, združenji in zbornicami, če se zadostno lotijo 
reševanja teh problemov. V zvezi z vsem tem je pomembno resno vprašanje 
borbe za dviganje proizvodnosti dela, za izboljšanje organizacije dela v pod- 
jetjih, za reševanje nekaterih vprašanj, ki so še nerešena v našem plačnem 
sistemu itd. 

Prevelik pritisk na zaposlovanje nove delovne sile v nekaterih industrijskih 
panogah je v zadnjih mesecih v Sloveniji spričo dejstva, da proizvodnost dela 
ne raste dovolj, zaskrbljujoč pojav in bilo bi prav, če bi ga občine in okraji 
analizirali in izvedli potrebne ukrepe za to, da ga kolikor je mogoče sami rešu- 
jejo ter opozarjajo tudi na ukrepe, ki naj bi jih v tem smislu podvzela tudi 
republika oziroma federacija. 

Ob dejstvu, da prihaja do neke neplanske razdelitve kupne moči, ki se 
^repi manj v mestih in industrijskih centrih kot na podeželju, bi bilo treba 
ukrepati predvsem na področju cen kmetijskih proizvodov, ki bi jih bilo mogoče 
Ustaliti na ekonomski stopnji z boljšo organizacijo odkupa, z boljšo organizacijo 
trgovinske mreže, z zboljšano opremo trgovine itd. Zlasti na tem področju bi 
niorale občine in okraji zavestno ukreniti več kot je bilo doslej napravljeno, 
saj nam analiza na primer investicijske potrošnje kaže, da še vedno vkljub 
vsem planskim obveznostim zaostajajo investicije na področju trgovine in obrti 
vkljub izredno povečanemu obsegu splošne investicijske stopnje v  Sloveniji. 

Vsi pojavi v našem gospodarskem razvoju zadnjih mesecev sicer ne kažejo, 
^a so nahajamo morda v neki kritični situaciji, da se nahajamo pred nekimi 
nerešljivimi problemi, kažejo pa z vso resnostjo na problem usmerjanja v naši 
gospodarski dejavnosti. Zdi se mi, da so za pravilno usmerjanje naše gospo- 
darsko dejavnosti potrebni poleg določenih ekonomskih in administrativnih 
ukrepov, ki jih mora in jih bo morala storiti federacija, predvsem ukrepi, ki 
n;'j nam omogočijo dovolj hitro spremljanje in analiziranje pojavov na področju 
gospodarstva zato, da bi se lahko republika, okraji in občine pravočasno 
usmerili k določenim intervencijam, ki jih ti organi lahko izvršijo v svojem 
()kviru. Mislim, da bo potrebno prav zaradi tvega problema usmerjanja naše 
gospodarske dejavnosti, da se v prihodnjih mesecih še resno lotimo vprašanja 
"'uani/acije upravnega aparata naših ljudskih odborov in republike, organi- 
jfccije in dela naših družbenih organov in da jim posvetimo posebno pozornost, 
"aš upravni aparat na področju gospodarstva moramo urediti tako, da bo 
sposoben pravočasno in dovolj jasno opozoriti na pojave in nevarnosti, ki se 
kažejo v našem gospodarskem razvoju. Samo tako bodo mogli naši družbeni 
0rgani, republiška skupščina, okrajni in občinski ljudski odbori pravilno in 
pravočasno poseči v naše gospodarsko življenje in z raznimi obveznimi predpisi 
*n ukrepi, kot tudi s primernimi priporočili, usmeriti naše gospodarske orga- 
nizacije k reševanju tistih problemov, ki v določenem trenutku lahko pomenijo 
največjo nevarnost za uspe.šno reševanje nalog, ki smo si jih zadali z našim 
Perspektivnim in z našimi tekočimi plani. 

Nepravilno je namreč mišljenje, da se gospodarska dejavnost lahko uspešno 
razvija sama od sebe, se pravi avtomatično na osnovi pravilnih predpisov in 
EKonomskih ukrepov federacije oziroma njenih organov. Občine in okraji se 
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ne morejo izživljati samo v neki ozki komunalni dejavnosti, ampak se morajo 
dejansko vključiti v celotno gospodarsko življenje svojega področja in vplivati 
na pravilno usmerjanje gospodarske dejavnosti svojega področja v skladu s 
splošno ekonomsko politiko Jugoslavije — ne samo v skladu z zakoni in pred- 
pisi. Popoln avtomatizem, ki bi takšno usmerjevalno vlogo občine lahko 
izključil, je nemogoč in tudi nepravilen. Brž ko pa ima občina tudi na področju 
gospodarstva svojo usmerjevalno vlogo — in to mora imeti — potem jo mora 
seveda v interesu prebivalstva občine sama izvrševati v skladu z našo celotno 
ekonomsko politiko in v skladu z reševanjem njenih osnovnih problemov. Zato 
tu ne gre samo za formalno izvajanje zakonov in predpisov federacije in 
republike, ampak gre za vključevanje občine kot činitelje usmerjanja gospo- 
darstva v naše celotno gospodarsko življenje. 

Na tem področju mislim, da bo naloga republike v prihodnjih mesecih, da 
usposobi svoj upravni gospodarski aparat za to, da bo sposoben dovolj hitro 
opozarjati na probleme in z raznimi posvetovanji, priporočili, pomagati okra- 
jem in občinam, da se bodo lahko vključile v naše gospodarsko življenje kot 
činitelj usmerjevanja. Mislim, da bi bilo potrebno, da bi v zvezi s tem vpra- 
šanjem čim več razpravljala o teh problemih usmerjanja gospodarske dejav- 
nosti tudi naša skupščina kot najavtoritativnejši organ, ki da lahko okrajem 
in občinam potrebna priporočila in nasvete za pravilno reševanje njihovih 
problemov. V tem smislu bi bila naloga Izvršnega sveta v prihodnjih mesecih, 
da predloži skupščini problematiko iz tega področja, da ji predlaga posveto- 
vanja in razprave s konkretnimi predlogi priporočil, v kolikor ne bi iniciativa 
za tako dejavnost prihajala direktno od skupščinskih organov oziroma od 
okrajnih in občinskih ljudskih odborov. 

V zvezi s tem bodo po nalogu Izvršnega sveta republiški upravni organi, 
pudvsem nekateri gospodarski sekretariati imeli s predstavniki okrajev, občin, 
raznih gospodarskih združenj, zbornic in drugih organizacij od časa do časa 
posvetovanja in razgovore, na osnovi katerih bodo skušali v skladu s celotno 
našo politiko, deloma neposredno vplivati na pravilno usmerjanje naše gospo- 
darske politike na posameznih področjih, deloma pa jim bo na ta način mo- 
goče zbrati potrebno dokumentacijo in potrebno problematiko za reševanje 
vprašanj, o katerih bi morali potem odločati ali Izvršni svet ali skupščina aH 
drugi ustrezni republiški organi oziroma na osnovi katerih bi bilo mogoče 
predlagati u.slriv.ne ukrepe organom federacije. 

Da bi bili republiški upravni organi sposobni izvrševati te naloge, pri- 
pravlja Izvršni svet na tem področju tudi določene spremembe. Med drugim 
imamo na današnjem zasedanju skupščine na dnevnem redu predlog za usta- 
novitev državnega sekretariata za blagovni promet. To je eden izmed ukrepov 
v tej .smcii. Pri tem ne gre za predloge na poti krepitve administracije V 
smislu obnavljanja starih resorov in vračanja na nek centralistični zvezni ali 
republiški aparat. Gre za krepitev teh organov kol strokovnih organov, ki naj 
omogočijo pravilnejše spremljanje pojavov v našem gospodarskem življenju, 
pravilnejše in hitrejše analiziranje teh pojavov ter predlaganji- ukrepov in 
ki naj istočasno tudi zagotove doslednejše Izvajanje Sprejetih predpisov. Knako 
kot državni sekretariat za blagovni promet, mislimo, da bo treba okrepiti 
tudi ostale republiške kakor tudi okrajne in občinske upravne organe na pod- 
ročju gospodarstva. Tukaj mislimo predvsem na organe na področju indu- 
strije, zlasti pa na organe na področju kmetijstva kakor tudi na nekaterih 
drugih gospodarskih področjih. 
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Zlasti na področju kmetijstva je naš upravni aparat tako v republiki kot 
v okrajih in občinah še slab in nezadosten. Na teh področjih je bilo v preteklih 
letih težišče na razvijanju njihovih samoupravnih organov, zbornic, glavne 
zadružne zveze, okrajnih zadružnih zvez, poslovnih zvez itd. 

Ko dajemo sedaj na dnevni red vprašanje krepitve upravnih organov, ne 
mislimo s tem na nobeno slabitev samoupravnih organov, ki smo jih v pre- 
teklih letih sistematično razvijali. Gre samo za nadaljnji korak, ki naj nam 
omogoči pravilno izvajanje gospodarske politike, pravilno spremljanje pojavov 
na tem področju in ki naj omogoči našim predstavniškim organom, republiški 
skupščini, okrajnim in občinskim ljudskim odborom, da se lahko resneje uve- 
ljavijo kot določen usmerjevalni činitelj v našem gospodarskem življenju. 
Poleg tega pa bo seveda njihova naloga tudi večja kontrola izvajanja sklepov 
in v zvezi z izvajanjem predpisov tudi neposredno upravno poseganje v živ- 
ljenje na posameznih po-dročjih gospodarstva. Gre tudi za neposrednejšo skrb 
in odgovornost upravnih organov za pravilno izvajanje plana investicijske 
politike na posameznih področjih gospodarstva. Se dalje pa ostaja seveda 
osnovna njihova naloga, pravilno usmerjati in razvijati inšpekcijsko službo in 
ji omogočiti, da se bo uveljavila kot važen faktor v našem gospodarskem 
življenju. Za izvajanje vseh teh nalog pa menim, da v naših upravnih organih 
ne gre in ne sme iti za neko številčno širjenje aparata, ampak gre predvsem 
za izboljšanje kvalitete tega aparata, za jasnejšo, preciznejšo delitev dela med 
posameznimi upravnimi organi in za eventualno preusmeritev nekaterih usluž- 
bencev v našem upravnem aparatu, predvsem na ta pereča področja dela 
upravnega aparata. 

V splošnem mislimo, da se naš upravni aparat zaradi teh ukrepov ne bo 
smel bistveno povečati. Po podatkih iz zadnjih let se je upravni aparat razme- 
roma močno razširil in to zlasti v občinah. Število uslužbencev in delavcev 
se je v celotni republiški upravi, skupno s proračunskimi zavodi, finančno sa- 
niostojnimi zavodi, uslužbenci notranjega resora, zavoda za socialno zavarova- 
"jc in sodišči ter skupno z ljudsko milico dvignilo od leta 1955 od 46 899 na 
52 545 v letu 1957. V sami upravi pa se je v tem času to število povedalo od 
И 280 na 13 290. 

V vseh organih v Ljudski republiki Sloveniji, brez proračunskih, finančno 
samostojnih zavodov in zgoraj omenjenih organov, se je v letih 1955 do 1957, 
бе vzamemo za leto 1955 indeks sto, število zaposlenih dvigalo takole: v re- 
PubliSki upravi na 105,4, v okrajni upravi na 104,6, v občinski upravi pa na 
142,2, skupaj v celoti in v povprečju v Sloveniji na 119,7. Ce upoštevamo še 
Proračunske in finančno samostojne zavode in vzamemo za leto 1954 indek.s 
sto, dobimo naslednje podatke za leto 1957: v republiški upravi 99,7, nasproti 
letu 1954, v okrajni 96,6, v občinski pa 208,8 — povprečno v celi republiki 
126,6. 

Ti podatki kažejo, da so se upravni organi, zlasti v občinah, v teh letih 
'nočno povečali. Pri tem je ie važneje opozoriti na dejstvo, da se v tem času 
ni bistveno izboljšala struktura uslužbencev glede na višjo, srednjo in nižjo 
Kvalifikacijo. Višje kvalificiranih uslužbencev v upravnih organih, proračunskih 
zavodih in finančno samostojnih zavodih je bilo v republiški upravi v 1956. letu 
32,7%, v letu 1957 pa 32,8%. V okrajni upravi 1956. leta 26%, v letu 1957 pa 
že manj 24,3%. V občinski pa v 1956. letu 12,8 in v letu 1957 manj 11,7%, 
V odnosu na višji1 kvalificiran kader se je torej struktura uslužbencev v repu- 
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bliskem merilu poslabšala v povprečju od 20,6 na 19,2%, odstotek nižje kvali- 
ficiranih uslužbencev pa se je v istem času dvignil od 33,8 na 35,7%. 

Te podatke navajam, ker kažejo, da se ob razmeroma močnem povečanju 
upravnega aparata njegova struktura ni izboljšala, ampak se je predvsem v 
občinah in deloma tudi v okrajih poslabšala, kar dokazuje, da za reševanje teh 
problemov na področju krepitve republiške uprave ni treba iti po poti nadalj- 
njega širjenja te uprave po kvantiteti. Nasprotno, vsako širjenje v tej smeri 

•moramo z vsemi sredstvi maksimalno zavirati. Prav bi pa bilo sistematično in 
načrtno skrbeti za kvalifikacijsko izboljšanje strukture uslužbencev državne 
uprave tako v republiški kot v okrajni in občinski upravi v tem smislu, da se 
poveča odstotek višje kvalificiranih in srednje kvalificiranih na račun nižje 
kvalificiranih uslužbencev. Na ta način bi bila mogoča tudi boljša organizacija 
in boljša delitev dela v republiških upravnih organih. Tako bi se lahko resneje 
lotili reševanja problemov, ki se v vse večji meri pojavljajo v zvezi z našim 
nadaljnjim razvojem, v zvezi z nalogami usmerjanja gospodarske dejavnosti in 
v- zvezi z nalogami pravilnega vključevanja upravnega aparata v celotni naš 
družbeni in komunalni sistem. 

V tej zvezi bi se dotaknil tudi vprašanja sprememb področja nekaterih 
občin in okrajev. Občine in okraji so se v zadnjih letih tako utrdili in raz- 
vili, da so v glavnem sposobni vršiti svoje naloge ter se resno lotiti vprašanja 
usmerjanja gospodarske dejavnosti na svojem področju. Vendar kažejo po- 
datki, da imamo nekaj občin, ki svoje življenjske sposobnosti niso v celoti 
dokazale in kjer bo težje prišla do izraza njihova usmerjevalna vloga. Zato 
bo verjetno potrebno v prihodnjih mesecih in letih na tem področju izvršili 
nekaj sprememb. Vendar poudarjam, da gre samo za izrazito individualne, 
posamezne primere v nekaterih občinah in na področju nekaterih okrajev. 
Ce smo predlagali današnjemu zasedanju skupščine ukinitev trboveljskega 
okraja, o čemer bo govora v posebni točki dnevnega reda današnjega zase- 
danja, smo pri tem mislili predvsem na pomoč krepitvi samostojnega delovanja 
občin, ker so te postale v razvoju našega komunalnega sistema njegove osnovni' 
enote. Občine so postale osnovni činitelj naše gospodarske usmerjevalne po- 
litike, osnovni činitelj, ki združuje svobodne proizvajalce in potrošnike dolo- 
čenega teritorija in osnovni činitelj, kjer se rešujejo tako rekoč vsa vprašanja, 
ki so važna za posameznika, za našo socialistično družbo, kakor tudi osnovna 
vprašanja, ki so važna za državo kot celoto. Zato je potrebno, da se te občine 
okrepijo in usposobijo za izvrševanje te funkcije, da bodo lahko v celoti reše- 
vale probleme, ki jih postavljajo tako delovni kolektivi njihovih področij kot 
tudi posamezniki. Da bi to nalogo občine lahko izvrševale, morajo biti okraji 

.urejeni na način, ki daje največ možnosti za pomoč posameznim občinam pri 
njihovem udejstvovanju in delovanju. Zato smo menili, da je formacija trbo- 
veljskega okraja neprimerna za razvoj občin tega področja in da bi bilo za 
občine in državljane tega področja bolje, če se vključijo v okraje z naravnej- 
šimi centri, v okraje, ki bodo v pomoč občinam, obenem pa lahko zagotovili 
največjo  samostojnost   delovanja   posameznih   občin.   Mislimo  celo,   da   bi   ne 

, bilo zdravo, če bi na osnovi tega primera prišlo do diskusij o razformiranju le 
drugi okrajev. 

Verjamemo, da so okraji v Sloveniji sedaj formirani tako, da lahko v 
celoti zagotavljajo tako pomoč občinam svojega področja, pa tudi samostojno 
delovanje teh občin in da razen v kakem izjemnem primeru, ki ga bo morda 
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nakazala praksa v daljnjih prihodnjih letih, ne bi smeli misliti na neke nove 
spremembe pri naših okrajih. Mislim pa, da je za izvrševanje teh nalog, zlasti 
na področju gospodarstva, kot sem že rekel, potrebno napraviti nekaj več 
sprememb v zvezi z občinami in v zvezi z obsegom teh občin. Seveda tudi tukaj, 
kot sem poudaril, ne mislim, na neko veliko reorganizacijo. Gre samo za to, 
da je na tem področju danes že postalo aktualno vprašanje združevanja ozi- 
roma spreminjanja mej nekaterih občin in da bo življenje v bližnji bodočnosti 
najbrž pokazalo še nekatere podobne primere. Eden od namenov takšnih 
eventualnih sprememb v zvezi s teritorialnim obsegom občin, naj bi bil tudi 
V krepitvi in utrditvi občinskega upravnega aparata, zlasti po njegovi kvaliteti, 
tako da se bo bolj usposobil za izvrševanje nalog, ki so v ospredju našega živ- 
ljenja. Posebej bi opozoril na podatke, o katerih sem prej govoril, ki kažejo na 
občutno povečanje upravnega aparata v občinah, v zvezi s še posebnim po- 
javom, ki se kaže v neenakomerni razdelitvi tega aparata med posameznimi 
občinami. Po naših podatkih ima na primer občina Ivančna gorica skoraj dva- 
krat toliko uslužbencev kot občina Medvode, čeprav je medvodska občina 
gospodarsko mnogo bolj razvita. 

Prav bi bilo, da bi se v zvezi s problemom uveljavljanja občin okrajni 
ljudski odbori resneje zainteresirali tudi za vprašanja določenega sorazmerja 
med upravnimi aparati posameznih občin. Izvršni svet je tudi pooblastil re- 
publiški sekretariat Izvršnega sveta za občo upravo, da izdela analizo te pro- 
blematike in tudi predlaga, kako čim uspešneje premagovati neenakomernost 
na tem področju. 

Ko govorimo — pri tem seveda nikakor ne mislimo na kakršno koli ome- 
jevanje samoupravnosti in samostojnih pravic občin, ki jih na tem področju 
imajo — o vprašanju občin in okrajev in njihovi usmerjevalni funkc'ji zlasti 
rta področju gospodarstva, mislim, da bo treba v bližnji bodočnosti tudi raz- 
•nižljati o povečanju števila občinskih in okrajnih odbornikov. Praksa je po- 
kazala, da imamo zlasti v Sloveniji večinoma po številu premajhne odbore in 
da imamo zato precejšnje težavo pri praktičnem reševanju problemov, delitve 
dola v teh odborih in pri pravilnem formiranju svetov in drugih organov ljud- 
skih odborov. Zaradi tega smo tudi stavili današnjemu zasedanju skupščine 
Predlog, ki se bo obravnaval v posebni točki dnevnega reda, s katerim spre- 
minjamo republiški zakon o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov 
tako, da dopuščamo povsod maksimalno zasedbo odborov, ki jo predvideva 
zadevni zvezni zakon. 

Ko govorimo o teh vprašanjih, mislim predvsem na naloge, ki so v zvezi 
s kakovostnim izboljšanjem delovanja naših ljudskih odborov, kakor tudi 
ustreznih republiških organov, republiške skupščine, republiškega Izvršnega 
•sV('ta in vseh njihovih upravnih organov. Za izvršitev te naloge in na osnovi 
Prakse zadnjega mandatnega obdobja republiških in zvezne skupščine, bo 
v prihodnjem razdobju v ospredju tudi naloga končnega pravnega formuliranja 
te prakse. S prehodom na komunalni sistem smo namreč praktično razveljavili 
naš zakon o ljudskih odborih. Na vsak način je dosedanja praksa že privedla 
do tega, da bo v prihodnjem času potrebno tudi to vprašanje regulirati z 
določenimi zakonskimi predpisi. 

V zvozi z reševanjem gospodarskih problemov, bi se na področju uprave 
Posebej dotaknil zlasti vprašanja inšpekcije in inšpekcijsko službo. Poleg 
strokovno izpopolnitve naših republiških, okrajnih in občinskih upravnih or- 
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ganov, bo treba v prihodnjem razdobju bistveno okrepiti celotno inšpekcijsko 
službo. Ta je sicer v osnovi pravilno vključena v naš celotni družbeni sistem, 
vendar ji bo treba z ureditvijo njenega položaja v naši upravi dati večji 
pomen, večjo avtoriteto, večjo samostojnost in znatno večjo vlogo, kot jo je 
imela doslej. To velja zlasti za področje gospodarstva, velja pa v podobni meri 
tudi za ostala področja, področja zdravstva, socialne zaščite, področje šolstva 
itd. Prav bo, če bi tudi temu vprašanju v bližnji bodočnosti posvetili posebno 
pozornost s tem, da bi o navedenem vprašanju skupščina morda posebej 
razpravljala na eni svojih prihodnjih sej. 

Ob perspektivnem planu kot tudi ob reševanju nalog naše tekoče gospo- 
darske politike smo posvetili posebno pozornost vprašanju razvoja kmetijske 
proizvodnje. Predvsem v preteklem letu, kot je razvidno iz poročila Izvršnega 
sveta za leto 1957, smo na tem področju sprejeli celo vrsto regulativnih pred- 
pisov, ki nam omogočajo uvajanje doslednejše socialistične politike na področju 
kmetijstva in na področju gozdarstva in ki omogočajo, da pričnemo resno 
reševati problem nesorazmerja med našo višje razvito industrijsko proizvodnjo 
in še vedno dokaj zaostalim kmetijstvom. Tega problema smo se v zadnjih 
letih načrtno lotili v jugoslovanskem merilu zaradi prav specifičnih pogojev 
na tem področju. V Sloveniji pa smo morali v preteklem letu sprejeti nekaj 
posebnih predpisov, ki urejajo specifične razmere pri nas. S tem v zvezi smo 
sprejeli zakon o racionalnem izkoriščanju kmetijskih zemljišč, zakon o koma- 
saciji kmetijskih zemljišč, zakon o varstvu voda ter zakon o gozdovih. 

Kakor smo poudarili pri ostalih gospodarskih vprašanjih tako tudi tukaj 
s samimi predpisi seveda ne bomo mogli avtomatično reševati konkretnih 
problemov, ki so pred nami. Ti predpisi nam samo dajejo možnost, odpirajo 
pot, da pričnemo odločneje reševati omenjena vprašanja, ki pomenijo v nekem 
smislu pripomoček za usmerjanje dejavnosti gospodarskih organizacij na tem 
področju ter za usmerjanje dejavnosti naših občinskih in okrajnih ljudskih 
odborov. 

Medtem ko po analizah o razvoju gospodarstva v prvih mesecih letošnjega 
leta lahko ugotovimo na področju industrije rahel zastoj v njenem razvoju 
oziroma, da je povprečje nekoliko nižje od planiranega dviga, na nekaterih 
področjih, kot sem omenil, pa celo močno izpod plana, pa nasprotno lahko 
ugotovimo, da je kmetijstvo na področju izvoza celo prekoračilo predvidevane 
rezultate. To kaže, da so bili naši plani na tem področju realni kljub nekaterim 
bojaznim, da je ravno na področju poljedelske proizvodnje plan prenapet in 
da ga ne bo mogoče realizirati. Ker pa imamo ravno na tem področju na 
razpolago največje rezerve zaradi njegove relativne zaostalosti, zaradi nesoraz- 
mernega odnosa do relativno razvite industrijsko proizvodnje, bo treba te 
rezerve maksimalno izkoriščati in napeti vse sile, da v resnici realiziramo 
planirano proizvodnjo in da jo po možnosti prekoračimo. 

Podatki prvih mesecev, na osnovi katerih ugotavljamo izredno hitro pove- 
čanje denarnih dohodkov in kupne moči kmetijskih prebivalcev, kažejo, da se 
skrivajo v tem razvoju nekatere nevarnosti za celotni razvoj našega gospo- 
darstva. Zaradi posebnih pogojev na našem neurejenem tržišču obstoje mož- 
nosti, da individualni proizvajalci to situacijo izkoriščajo v škodo skupnosti, 
v končni perspektivi pa v svojo lastno škodo. Na tem področju se ustvarjajo 
sredstva s pomočjo intervencije družbe, ki je s svojimi sredstvi v letu 1957 
in ki bo po perspektivah perspektivnega plana s svojimi sredstvi v prihodnjih 
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letih zelo široko podprla razvijanje kmetijske proizvodnje. Obstoji pa nevar- 
nost, da ta družbena sredstva ne bodo šla v korist razvijanja proizvodnih 
zmogljivosti na področju planske proizvodnje, ampak da jih ;bodo skušali 
individualni proizvajalci neupravičeno in za skupnost nerentabilno trošiti. To 
bi seveda njim samim povzročilo težave v nadaljnjem razvoju ter vodilo k 
nadaljnjemu zaostajanju na področju modernizacije in mehanizacije kmetijske 
proizvodnje. Zato tudi to vprašanje zahteva v prihodnjih mesecih široko 
aktivnost družbenih faktorjev, občinskih in okrajnih odborov, zadružnih orga- 
nizacij, kmetijskih organizacij itd. Kot smo že prej poudarili bi morali na 
tem področju zlasti razviti trgovino, ki bi tudi lahko prispevala k nadaljnjemu 
dviganju proizvodnosti dela na področju kmetijstva. Zato bo tudi o teh 
vprašanjih potrebno v nadaljnji fazi iskati predvsem oblik, kako pomagati 
našim organizacijam in družbenim organom na terenu pri reševanju teh 
Problemov in kako jih pametno usmerjati. Potrebno bo, da težišče dela repub- 
liških organov vse bolj prehaja na to področje dajanja pomoči in nasvetov in 
na nadaljnje izpopolnjevanje sistema, ki smo ga s predpisi v preteklih letih 
v osnovnih črtah že izoblikovali. 

Kot sem že v začetku poudaril, smo v zadnjih mesecih sprejeli nekaj 
Predpisov v smeri večje štednje pri uporabljanju družbenih sredstev na pod- 
'ofju stanovanjske, komunalne izgradnje in na področju celotne splošne potroš- 
nje. V zvezi s tem pripravlja Izvršni svet navodila in smernice za stanovanjsko 
12gradnjo. Republiški strokovni organi so že izdelali dovolj izčrpne in vse- 
slransko prediskutirane predloge. Vendar bomo na tem področju lahko dosegli 
Uspehe samo, če bomo tej akciji nudili zadostno politično pomoč in če jo bomo 
vodili v pametnih okvirih. Kot je na eni strani potrebno, da na področju 
stanovanjske izgradnje čim bolj štedimo s prostorom in začasno do skrajnosti 
omejujemo vsako luksuzno gradnjo, je seveda razumljivo, da samo na ta način 
ne bomo mogli doseči velikih uspehov. S samimi restrikcijami ne bomo prišli 
do rezultatov. Predvsem bo treba modernizirati stanovanjsko izgradnjo, ustva- 
riti pogoje, ki nam bodo omogočili, da pri tej izgradnji nadomestimo čim več 
obrtniških del z industrijsko proizvodnjo, da izgradnjo čim bolj mehaniziramo 
'n jo na ta način bistveno pocenimo. To nam bo potem tudi omogočilo, da lahko 
kasneje preidemo tudi na masovnejšo izgradnjo udobnejših stanovanj. 

V tej zvezi bi se posebej dotaknil vprašanja stanovanjskih skupnosti, 
v Zveznem izvršnem svetu pripravljajo ustrezne predpise, ki bodo dali osnovne 
okvire reguliranju tega vprašanja. Vendar je potrebno, da zlasti v mestih in 
•ndustrijskih centrih, posebej še v Sloveniji posvetimo posebno pozornost 
najširši mobilizaciji sredstev, s katerimi razpolagajo naše gospodarske orga- 
nizacije, to je sredstev skladov za splošno potrošnjo pri podjetjih, in sicer 
Za skupno reševanje vprašanj pri razvijanju te dejavnosti. Prav gotovo je za 
'"^upnost in posamezne delovne kolektive koristneje, če ti svoja sredstva upo- 
rabljajo v te namene, kot pa da grade, sicer tudi potrebne, vendar ne tako 
nujne počitniške domove in podobne stvari. S tem ne mislim nastopiti proti 
Vgradnji počitniških domov, vendar menim, da so se podjetja nekoliko preveč 
Usmerjala v to smer in da so premalo skrbela za svoj prispevek pri reševanju 
konkretnih problemov izboljšanja življenjskih pogojev delavcev in name- 
^encev tam kjer oni žive skozi vse leto in je njihovo glavno bivališče. 

Danes je že čas, da se odpovemo zastarelemu načinu preskrbovanja 
delavcev in nameščencev na primer z ozimnico. V okviru stanovanjskih skup- 



104 Skupna seja Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev 

nosti delavskih in industrijskih centrov bi morali ustvariti moderna skladišča, 
ki bi bila sposobna poceni in kvalitetno preskrbovati prebivalce svojega 
področja enakomerno skozi vse leto poleti in pozimi. Tudi tak način preskr- 
bovanja bi nam pocenil stanovanja, zmanjšal potrebni prostor v stanovanjih 
za prehranske zaloge, ki se danes v stanovanjih nerentabilno uporablja, za 
gotovo manjše izgube za družbo kot celoto in manjše izgube tudi za posamez- 
nika, pri uporabljanju prehranskih proizvodov. 

Dobra organizacija stanovanjskih skupnosti, predvsem pa sistematično 
delo na modernizaciji življenja delovnega človeka v okviru stanovanjskih 
skupnosti, bi lahko bistveno prispevala k dviganju proizvodnosti dela v naših 
industrijskih obratih, pa tudi k zmanjševanju izgub, kot sem že rekel, neke 
vrste kala pri uporabljanju življenjskih potrebščin. Zato vprašanje stanovanj- 
skih skupnosti, njihove organizacije, njihovega dela v smeri modernizacije 
življenjskih pogojev delovnega človeka, ni in ne more biti samo neke vrste 
socialno ali ozko komunalno vprašanje ali celo žensko vprašanje, kakor se 
pri nas danes marsikje na to gleda, ampak je to bistveno vprašanje dviganja 
življenjske ravni naših delovnih ljudi, dviganja proizvodnosti dela, odprav- 
ljanja izgub v delovnem času in materialu za našo celotno družbo. S takšno 
modernizacijo je mogoča intenzivnejša zaposlitev moške in ženske delovne 
sile tako v neposrednem delovnem procesu kot v raznih ustanovah in stro- 
kovnih službah, ker s tem bistveno prispevamo k povečevanju proizvodnosti 
dela in s tem k izboljševanju življenjskih pogojev delovnega človeka. Zato 
mislim, da bi o tem izredno važnem vprašanju morah razpravljati naši občinski 
in okrajni ljudski odbori, kakor tudi naše republiške organizacije, v primernem 
času pa tudi republiška skupščina, predvsem s stališča pravilnega usmerjanja 
te dejavnosti, ki ima zlasti namen povečevati proizvodnost dela v korist družbe 
kot celote in vsakega posameznika, ne pa tako, kot se danes ta stvar marsikje 
nepravilno obravnava, na način, ki v končni konsekvenci pomeni partikula- 
ristično izkoriščanje posameznih kolektivov ali področij na račun zaostalosti 
in nerazvitosti celotne družbe. Pravilno usmerjanje na področju razvijanja 
stanovanjskih skupnosti je neposreden primer istočasnega povezovanja koristi 
posameznika in koristi skupnosti. Ce vprašanje pravilno rešujemo, je najbolj 
očiten primer istočasnega povezovanja teh koristi. Da bi zagotovili reševanje 
teh problemov v navedeni smeri, bomo morali izdati še nekaj predpisov iii 
usposobiti naše republiške organe, da bodo sposobni nuditi delovnim kolektivor.-t 
in stanovanjski skupnosti potrebno pomoč. 

Zaskrbljujoče in docela v nasprotju z našim planom je zaostajanje proiz- 
vodnosti dela in v zvezi s tem prevelik pritisk na zaposlovanje nove deloviu1 

sile v nekaterih industrijskih panogah, kakor tudi prevelik tempo zaposlovanja 
nameščencev zopet predvsem v industriji. To je v direktnem nasprotju z orien- 
tacijo našega perspektivnega plana, kar je posebno pereče v Ljudski republiki 
Sloveniji kot industrijsko najrazvitejši republiki, kjer ravno takšen razvoj tudi 
s svoje strani prispeva k nevarni delitvi kupne moči med prebivalstvom mest 
in industrijskih centrov ter kmetijskim prebivalstvom. To dejstvo kaže na 
izrazito zaostajanje borbe za resno dviganje proizvodnosti dela v naših indu- 
strijskih podjetjih. Kaže tudi na nekatere pomanjkljivosti v naših predpisih, 
predvsem v predpisih o delitvi dohodka gospodarskih organizacij in v predpisih 
o delovnih odnosih. Verjetno bi to dejstvo, ki se po statističnih podatkih danes 
najbolj   drastično  kaže  predvsem  v   Sloveniji,   zahtevalo  nekatere   korekturo 
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v zveznih predpisih. Vendar menimo, da se je tudi brez tega potrebno takoj 
lotiti reševanja teh vprašanj v naših delovnih kolektivih. Treba se bo resno 
lotiti problemov boljše organizacije dela v podjetjih in komunah in pripraviti 
temeljite študije o tem, kako pravilno zaposliti prirodni prirastek delovne sile 
v Sloveniji. Naši dosedanji podatki namreč kažejo, da se je v zadnjih letih ves 
prirodni prirastek delovne sile tako iz kmetijstva kot iz ostalih dejavnosti v 
Sloveniji zaposloval v industriji. Tak nadaljnji razvoj bi seveda zahteval mnogo 
večje investicije za razvoj industrijskih zmogljivosti v naši republiki, če bi 
hoteli istočasno zagotoviti tudi zadosten tempo povečevanja proizvodnosti dela. 
V našem perspektivnem planu pa mi s tem ne računamo, ampak predvidevamo, 
prvič, da se del prirastka delovne sile zaposluje tudi v povečani kmetijski 
proizvodnji in drugič, da se del prirastka te delovne sile zaposluje v razvijanju 
novih industrijskih zmogljivosti v jugoslovanskem merilu in ne samo na 
področju Slovenije. In končno, kar je najbolj v skladu s perspektivami našega 
Plana, da se zaposluje na tistih področjih naše gospodarske dejavnosti, ki so 
v zadnjih letih, kot smo ugotovili ob analizah v zvezi s perspektivnim planom 
najbolj zaostajala, to je na področju trgovine, obrti, uslužnostnih dejavnosti; 
kjer bi se lahko zaposloval predvsem z boljšo organizacijo in sistematičnejšim 
delom na ustvarjanju in razvijanju stanovanjskih skupnosti in raznih servisnih 
služb, ki jih lahko organizirajo stanovanjske skupnosti. Velik del tega prirod- 
noga prirastka delovne sile bi na vsak način morali načrtno usmerjati preko 
Politike naših občinskih in okrajnih odborov v dejavnosti na teh področjih in 
lako osvobodili industrijo pritiska, ki otežuje resnejšo borbo in resnejšo skrb 
za dviganje proizvodnosti dola. Naš perspektivni plan zaradi tega ni računal 
na takšno investicije v industriji, ampak je velik del investicij v Ljudski 
ropubliki Sloveniji prenesel na družbeni standard in na tako imenovane nego- 
spodarsko investicije. Videli smo že, da je to nujna zahteva gospodarstva v 
Sloveniji, če hočemo zagotoviti nadaljnjo možnosti za dviganje proizvodnosti 
dola in s tem za izboljšanje življenjskih pogojev delovnih ljudi. Poleg tega 
srno žo ugotavljali, da jo za potrebe našega gospodarstva in skladnega izbolj- 
ševanja življenjskih pogojev delovnega človeka pri nas potrebno, da se v pri- 
hodnjih lotih bolj kot industrija razvijajo ostale gospodarske dejavnosti, o 
katerih sem že govoril. Le v kolikor bi se delovna sila v teh ostalih dejavnostih 
^'Poslovala v večji mori, bi bilo to v skladu z našim perspektivnim planom. 
Zaskrbljujočo je tudi dejstvo, da se relativno hitro povečuje število zaposlenih 
v določenih industrijskih panogah, predvsem v tekstilni industriji, industriji 
usnja, industriji gume, to je v panogah, pri katerih mi s perspektivnim planom 
nismo predvidevali bistvenejšega razvoja. V prihodnjih mesecih bo potrebno, 
^a tudi temu vprašanju zato posvetimo posebno pozornost, da analiziramo 
Vzroke toga razvoja in najdemo ukrepe, ki bi nam omogočili izvajanje per- 
spoktivnoga plana. 

V tej zvozi se mi zdi, da jo važno opozoriti tudi na problem kadrov in njih 
vzgojo v Sloveniji. Za dviganje proizvodnosti dela je namreč bistveno, da 
dvignemo kvalifikacijsko sestavo v vsoh naših gospodarskih organizacijah, 
v podjetjih, ustanovah in kot som že prej govoril v našem upravnem aparatu. 

Ko sem prej govoril o pojavih v zvozi z razširjanjem našega upravnega 
aParata, som ugotovil, da se ob širjenju toga aparata njegova sestava po kvali- 
fikaciji ni izboljšala, ampak zlasti v občinah celo poslabšala. Isto je v podjetjih, 
kjor dviganje proizvodnosti dela zahteva tudi višjo kvalifikacijo kadrov in pri 
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čemer prav tako ne dosegamo zadostnih rezultatov. Mislim, da je eden od 
vzrokov za tako stanje na področju kadrov tudi v organizaciji in razmerah 
na področju našega šolstva, predvsem strokovnega šolstva in višjega šolstva, 
posredno pa tudi na področju osnovnega šolstva. Šolska reforma, katero bomo 
končno v teku letošnjega leta začeli praktično izvajati, ko bomo v prihodnjih 
tednih v Zvezni ljudski skupščini sprejeli zakon o šolstvu in potem v prihodnjih 
mesecih, morda letih, tudi zakone in predpise o ostalih vrstah šol, nam odpira 
možnosti, da v prihodnjih mesecih sistematično rešujemo ravno ta problem in 
s tem prispevamo k boljšemu reševanju problema kadrov tako v našem 
gospodarstvu kot družbenem življenju na sploh. 

V prihodnjih tednih bo republiška skupščina potrjevala statute ljubljanske 
univerze in njenih fakultet. Čeprav s statuti ni mogoče rešiti vprašanj hitrej- 
šega oblikovanja visoko kvalificiranih kadrov, pa vendarle pomenijo enega 
izmed ukrepov pri reševanju tega problema. Zato mislim, da bo morala skup- 
ščina resno podpreti napore univerzitetnega sveta in fakultetnih svetov, ki so 
se v zvezi s statuti resno lotili vprašanja, kako bistveno pospešiti tempo študija 
in tempo vzgajanja naših najvišje kvalificiranih kadrov. Predvsem pa bo po 
sprejetju statuta treba zagotoviti, da naše fakultete sprejmejo takšne učne 
programe, ki bodo v resnici zagotavljali zadostno in primerno kvalifikacijo, 
hkrati pa povprečnemu študentu možnost, da v predpisanem roku obdela in 
obvlada ta učni program. Mislim, da se bomo morali na področju višjega 
šolstva, na področju fakultet in nekaterih visokih šol prilagoditi modernejšim 
metodam in tudi pri tem študiju uvesti neke stopnje. Pri nas je, na primer, 
načelen odpor proti ustanavljanju visokih šol za obratne inženirje. Strinjamo 
se s tem, da je vprašanje ustanavljanja novih šol problematično in da jih ne bi 
smeli lahkomiselno in na hitro roko ustanavljati. V kolikor gre torej za 
formiranje nekih novih visokih šol, se strinjam, da je to vprašanje, ki zasluži 
resnejše analize in proučevanja. Prepričan pa sem, da je vzgajanje obratnih 
inženirjev v tej ali drugi obliki za nas, za naše gospodarstvo, za reševanje 
problemov najvišje kvalificiranih kadrov v našem gospodarskem in družbenem 
življenju nujno potrebno. V vseh modernih državah imajo danes več stopenj 
inženirjev, kar je brez dvoma pri današnji visoki stopnji tehničnega razvoja 
nujno potrebno. Gre seveda za to, da obstoječa sredstva, ki jih imamo na 
področju visokega šolstva, najracionalneje izkoristimo za vzgajanje vseh vrst 
strokovnjakov, med njimi tudi za vzgajanje obratnih inženirjev. Obstoje pred- 
logi, ki predvidevajo v glavnem tri načine vzgajanja obratnih inženirjev, 
prvič formiranje nadaljnjega študija v dveh ali treh letnikih po končani tehniški 
srednji šoli in to v okviru tehniške srednje šole, drugič formiranje skrajšanih 
kurzov v okviru fakultet in tretjič, formiranje novih šol za obratne inženirje. 
To tretjo obliko so sprejeli v Ljudski republiki Hrvatski in v Ljudski republiki 
Bosni in Hercegovini. Pri nas pa je proti takemu načinu odpor in kakor sem 
že rekel, ne mislim, da je edino mogoče iti tudi pri nas po poti, kot so šli v 
omenjenih republikah. Da pa je treba iskati rešitve v eni od teh možnosti in 
to v najkrajšem času, je pa gotovo. Zato som prepričan, da je potrebno, da tudi 
naše fakultete in tehniške srednje šole o teh vprašanjih razmišljajo in izdelajo 
svoje konkretne predloge. 

V zvezi s statuti in s skrajšanjem študija na visokih šolah se je resno načel 
problem izboljšanja materialnih pogojev študija in to tako učnih pogojev, 
opreme učilnic, laboratorijev, seminarjev, inštitutov itd., kot tudi zagotovitve 
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boljših pogojev za študente v njihovih študentskih naseljih, menzah, domovih 
in podobno. Prepričan sem, da so te zahteve zelo utemeljene in upravičene 
•n da moramo v tej smeri še mnogo storiti, če hočemo v resnici izboljšati 
kvaliteto študija in študij bistveno skrajšati. Vendar pa sem tudi prepričan, 
da ni naša družba, da ni tako Jugoslavija kot Slovenija, za razvoj naših 
najvišjih učnih ustanov, za razvoj naših fakultet v 100 letih dala toliko 
sredstev, kolikor jih je dala v zadnjih trinajstih letih in da je zato predvsem 
v ospredju vprašanje boljšega in racionalnejšega izkoriščanja sredstev, ki so 
bila pri nas v ta namen že vložena. Poudarjam še enkrat, da to ne pomeni, 
da se ne strinjam s potrebo po novih in velikih vlaganjih na tem področju. 
Tu so potrebe in naš celotni razvoj jih nujno terja. Vendar moramo o tem 
razpravljati predvsem v naši skupščini, o tem morajo razpravljati predvsem 
naši okrajni in občinski ljudski odbori. Akcije, ki smo jih vodili pred 25 leti za 
univerzitetno knjižnico, za popolno medicinsko fakulteto, so danes anahro- 
nizem, nesmiselne ter lahko koristijo samo nasprotnikom našega sistema in 
nasprotnikom socializma. Te akcije so danes nepotrebne zato, ker kot sem 
rekel, danes naša družba vlaga v te institucije, kolikor je v njeni moči, ker je 
'o naše družbeno vprašanje in ne morda nacionalno vprašuje, kot je bilo 
v pogojih stare Jugoslavije, ko se je slovenski narod boril za pravico, da si 
lahko razvija in utrjuje svojo najvišjo znanstveno in vzgojno ustanovo. Danes 
ne gre za to, ali nam nekdo hoče ali noče dati sredstva za to ustanovo, danes 
Sre za to, kako bomo mi kot svoboden in samostojen narod svoja sredstva na 
tem področju najbolje in najkoristneje uporabili. Takšen način pri postavljanju 
zahtev v zvezi z razvijanjem naše univerze in fakultet je zato danes nujen 
anahronizem in lahko služi le razvijanju šovinističnih in nacionalističnih pre- 
napetosti. V resnici pa gre za to, da danes ne kot pred 25 leti postavljamo 
zahteve po razvoju naše najvišje znanstvene in vzgojne ustanove v Beogradu, 
anvpak da ta vprašanja postavljamo pri nas v republiki, kakor tudi na okrajih 
'n občinah. Mislim, da se moramo zavedati, da je razvoj te ustanove republiško 
vpraSanje, ki neposredno zanima ne samo republiške organe, ampak enako 
tudi občine in okraje. Zato se mi zdi pravilna zamisel, da se na primer v zvezi 
2 nadaljnjim razvijanjem študentskega naselja razpravlja o neposredni udeležbi 
okrajev pri reševanju tega vprašanja. To bi namreč omogočilo mobilizacijo 
večjih sredstev v ta namen in večjo skrb in odgovornost okrajev in občin za 
štipendiranje in usposabljanje najvišjih kadrov pri nas. Dalje bi bilo treba 
niisliti na ustanavljanje in razvijanje višjih strokovnih šol ne samo v Ljub- 
'jani, ampak tudi v nekaterih drugih, predvsem največjih industrijskih centrih 
Slovenije. Pri tem ne mislim na fakultete, mislim pa predvsem na možnost 
eventualnih Sol za obratne inženirje oziroma nadaljevalnjih kurzov pri teh- 
ničnih srednjih šolah in podobno. 

Zato, da bi zagotovili racionalnejši študij na naših fakultetah in hitrejše 
oblikovanje višjih strokovnih kadrov, mislim, da se bodo morale naše fakulteti' 
fesno lotiti tudi vprašanja organiziranja podiplomskega študija. Podiplomski 
študij naj prevzame funkcijo vzgajanja našega najvišjega specializiranega znan- 
stvenega kadra, seveda v skladu s konkretnimi problemi in možnostmi, kajti 
danes je osnovna naloga zagotoviti dovolj hitro usposabljanje potrebnega 
у'-чоко kvalificiranega kadra za naše operativne gospodarske in družbene 
Ustanove. 
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V zadnjih letih smo vložili razmeroma zelo veliko sredstev v nekatere 
inStitute. Mislim, da bo treba na vsak način najti pot, da se ta sredstva čim 
koristneje uporabijo za vzgajanje in razvijanje specializiranega, najvišje kva- 
lificiranega strokovnega kadra ter potrebnega in najvišje kvalificiranega znan- 
stvenega kadra. Vendar, da bi to dosegli, bo treba premagati neko zaprtost 
teh inštitutov in njih izoliranost od naše celotne organizacije, največjih znan- 
stvenih ustanov kot tudi našega gospodarskega in družbenega življenja. V tej 
smeri je Izvršni svet tudi podvzel nekaj konkretnih ukrepov. 

Na področju strokovnega šolstva bo treba zlasti proučiti celo vrsto kritičnih 
pripomb glede današnjih razmer v tem šolstvu, ki je zaenkrat premalo razvito, 
premalo specializirano in premalo povezano z reševanjem konkretnih problemov 
na področju potreb po kadrih. 

O teh vprašanjih ne mislim zavzemati stališča, vendar verjamem, da bo 
potrebno resno proučiti v prihodnjih mesecih ta vprašanja in jih začeti najbolj 
intenzivno in sistematično reševati v skladu s smernicami, ki jih daje naš 
novi zakon o šolstvu. Mislim, da bi bila potrebna tudi o teh vprašanjih, poleg 
dejavnosti pristojnih republiških svetov, obširnejša in dokumentirana razprava 
v republiški skupščini in ustreznih okrajnih ljudskih odborih v prihodnjih 
mesecih. 

Tudi na področju zdravstva smo predvsem v letu 1957 napravili v Sloveniji 
odločilni ukrep z zakonom o zasebni zdravstveni praksi. Iniciativo za ta zakon 
so dali organi zdravstva in predvsem naša medicinska fakulteta. Sedaj se 
pripravljajo dodatni, podrobnejši predpisi za izvajanje zakona, ki se je pokazal 
kot zelo nujen. Zaradi izredno hitrega razvoja naše zdravstvene službe v 
povojnih letih in izredno naglega razvoja medicinske znanosti v svetovnem 
merilu v zadnjih 20 letih so danes zdravstveni delavci pred takšnimi nalogami, 
ki jih lahko uspešno izvaja samo močan strokovno usposobljen zdravstveni 
kolektiv. Predvsem zato bi bila potrebna ureditev naše zdravstvene službe in 
ureditev pogojev zasebne prakse, tako da je zagotovljena kvaliteta storitev in 
zaščita pacientov. Vendar izvajanje te politike zahteva na področju zdravstva 
mnogo naporov in vsestranske akcijo vseh faktorjev, predvsem pa tudi okrajnih 
in občinskih ljudskih odborov. Tudi na tem področju avtomatizem ne more 
roditi rezultatov. Ko bo v prihodnjih mesecih svet za zdravstvo nadalje raz- 
pravljal o teh vprašanjih in predlagal tudi dodatne predpise, ki jih mora 
republika izdati za izvajanje sprejetega zakona, mislim, da bo prav, če bo 
skupščina ponovno razpravljala tudi o problematiki naše zdravstvene službe. 
V prihodnjih mesecih bo posebej važno vprašanje boljše organizacije pre- 
ventivne zdravstvene službe in prilagoditev te službe našemu komunalnemu 
sistemu in našim novim družbenim odnosom. Treba se bo tudi lotiti vprašanja 
sanitarne inšpekcije, ki predstavlja posebno vrsto inšpekcijske službe in 
zahteva posebno skrb ter posebno ureditev. Tudi o tem vprašanju bo moral 
Izvršni svet sklepati v prihodnjih mesecih in mislim, da bo potrebno, da o leni 
vprašanju, potem ko bo svet za zdravstvo pripravil problematiko, razpravlja 
republiška skupščina kakor tudi okrajni in občinski ljudski odbori. 

Tovariši in tovarišice! Dotaknil sem se nekaterih vprašanj, za katera 
mislim, da bi bilo predvsem važno, da o njih razpravlja naša skupščina in kjer 
se mi zdi, da se bo v najostrejši obliki postavilo vprašanje intenzivnega 
sodelovanja republiškega Izvršnega sveta in republiških organov z okraji in 
občinami. Na vsak način je še cela vrsta vprašanj, o katerih bi bilo treba več 
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razpravljati, kot so to vprašanja osnovnega šolstva, vprašanja socialne politike, 
nekatera vprašanja kulturnih institucij, vprašanja spomeniškega varstva, neka- 
tera vprašanja s področja urbanizma, vprašanja, ki jih bomo morali reševati 
s področja založništva, raznih kulturnih dejavnosti, s področja gledališč, s 
področja sodstva, s področja notranje uprave, javne varnosti itd. Vendar bi 
nas podrobnejše razpravljanje o teh vprašanjih na današnji seji zavedlo verjetno 
predaleč. V osnovnih črtah se vseh teh vprašanj dotika pismeno poročilo, ki 
ga je dal skupščini Izvršni svet. Prosim, da bi se tovariši poslanci v razpravi 
kritično dotaknili vseh teh vprašanj, o katerih sem govoril, to je vprašanj, ki 
so v zvezi s poročilom Izvršnega sveta. To so predvsem vprašanja o priprav- 
ljanju predlogov za organizacijo podrobnega razpravljanja o Tiajaktualnejših 
konkretnih problemih, tako v bodočem delu skupščine kot v obliki raznih 
posvetovanj in konferenc, ki naj bi jih v tem smislu na osnovi vaših predlogov 
v bodočih mesecih morda organiziral ali Izvršni svet ali določeni republiški 
organi za posamezna področja. 

Mislim, da lahko ugotovimo, da prihajamo v letu 1958 v čas, ko moramo 
iskati poleg raznih zakonitih predpisov tudi novih oblik, kako naj bi skupščina 
zagotovila izvajanje naše politike na posameznih področjih. Mnogo bi dosegli 
v tej smeri, kot sem že rekel, z organiziranjem sistematičnih razprav o posa- 
meznih konkretnih vprašanj v skupščini in v drugih republiških organih. 
Mislim, da prihajamo v čas, ko se bomo morali usmeriti predvsem na dajanje 
Priporočil, nasvetov, na dajanje konkretne pomoči organom družbenega uprav- 
ljanja na posameznih področjih našega javnega življenja in našim okrajnim 
in občinskim ljudskim odborom. Mislim, da je razprava ob vsakoletnem poročilu 
o delu Izvršnega sveta zelo primerna za to, da prispeva k izboljšanju dela vseh 
republiških organov v tej smeri. 

Prosim vas zato, da v zvezi z razpravo prispevate v tej smeri in da 
Potrdite delo Izvršnega sveta in osnovne smernice za njegovo delo v prihodnjih 
Mesecih, ki sem jihi skušal s tem podati. (Ploskanje.) 

Predsednik Miha Marinko: Odrejam odmor. Za razpravo o po- 
ročilu se prijavite pri tovarišu tajniku. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.20 in se je nadaljevala ob 11.55 uri.) 

Predsednik Miha Marinko: Nadaljujemo sejo. Prosim, kdo se 
Prvi prijavlja k razpravi? (K besedi se prijavi ljudski poslanec Jože Vonta.) 

Jože Vonta: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci. Poročilo Izvršnega 
•s'veta obravnava med drugim tudi določeno problematiko s področja industrije. 
v tej zvezi imam za umestno, da podam nekaj misli v zvezi s to problematiko 
па področju ljubljanskega okraja. 

Prav tako kakor v okviru lepublike so se v zvezi z izvrševanjem plana za 
^nsko leto tudi v merilu okraja pojavljali določeni problemi, ki so bili med 
cir4gim odraz delovanja gospodarskega sistema in gospodarskih uspehov. 

Industrija na področju okraja Ljubljana je v preteklem letu dosegla dokaj 
vidne rezultate v skoro vseh strokah. Na relativno visok nivo proizvodnje, ki 
Je bil lansko leto za 18,2'/ večji kot predlanskim, je vplivala vrsta objektivnih 
*п subjektivnih faktorjev kljub težavam, ki smo jih še imeli. Tu bi predvsem 
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omenil določene motnje v preskrbi s surovinami v posameznih industrijskih 
strokah, predvsem v kovinski, kjer je bila problematična oskrba trga s ploče- 
vino debelejših dimenzij. Nadalje so tudi v okrajnem merilu nekatera podjetja 
morala spričo težkih pogojev bodisi delno ali pa v večjem obsegu preusmeriti 
proizvodnjo in razširiti asortima. Se vedno so se pojavljale nekatere pomanj- 
kljivosti in težave glede slabosti organizacije dela v tehnološkem smislu, ki 
so včasih več ali manj ovirale normalen in ugodnejši razvoj poslovanja tistega 
podjetja. Prav nič manj ni oviralo nemoteno poslovanje posameznih podjetij 
nesolidno poslovanje bodisi kooperantov ali drugih podjetij glede izpolnjevanja 
dobavnih rokov, kvalitete proizvodov itd. Vse te in podobne nepravilnosti so 
nedvomno v neki meri vplivale na rezultate poslovanja, ki bi kljub uspehom 
bili lahko še boljši, če bi pravočasno odstranjevali ali pa vsaj omejevali 
omenjene napake. 

Vendar lahko ugotovimo, da je bila v letu 1957 vrsta objektivnih in sub- 
jektivnih faktorjev, ki pa so vendarle pripomogli k tako vidnemu uspehu 
industrije. 

V ilustracijo naj navedem samo nekaj primerov s področja posameznih 
industrijskih strok. Proizvodnja in predelava premoga je presegla predlanski 
nivo proizvodnje za 5%, proizvodnja surovega železa 27,8%, predelovalna 
industrija nekovinskih rudnin za 15,5%, kovinska industrija za 28,5%, elektro- 
industrija za 38,5%, kemična industrija za 24,8%, industrija gradbenega mate- 
riala za 14%, lesna industrija za 16,4%, papirna industrija za 7,9%, tekstilna 
industrija za 15,9% itd. Ce upoštevamo še to, da je pri 18,2% porastu indu- 
strijske proizvodnje porasla tudi delovna sila za 7,9%, nam to dokazuje, da .so 
bili doseženi lepi rezultati, za katere se kakor že rečeno moramo zahvaliti 
vrsti objektivnih in subjektivnih faktorjev, ki so predvsem posledica ekonom- 
skih zakonitosti dosedanjega razvoja, povečanja storilnosti dela, novih oziroma 
povečanih zmogljivosti, združenih z rekonstrukcijami in novo vloženimi inve- 
sticijami, redkejših prekinitev oziroma nemotene oskrbe z električno energijo 
ter nadaljnjega razvijanja kooperacije. 

Pri vsem tem ne smemo pozabiti najmočnejšega subjektivnega faktorja, 
našega delovnega človeka, ki se vedno bolj zaveda svojih pravic in dolžnosti, 
skratka svoje vloge v družbi. Intenzivnejša aktivizacija organov delavskega 
samoupravljanja in poglabljanje v vsebino njihovega dela sta prav tako pri- 
spevali svoj delež k navedenim uspehom. 

Omenil bi Se nekatere probleme, ki niso občasnega značaja in h katerim 
bomo morali pristopiti mnogo bolj energično. Eden takih problemov je neza- 
dostna izraba proizvodnih kapacitet, kar nedvomno vpliva na obse^ in renta- 
bilnost proizvodnje, tako v podjetju samem kot tudi v ostalih podjetjih. Ce 
upoštevamo, da marsikje upravičeno govorimo o nezadostnih kapacitetah, da 
pa premalo razmišljamo na drugi strani o neizkoriščanih kapacitetah, nam 
postaja jasno, da bomo morali pri obravnavanju novih investicij predvsem upo- 
števati ta moment. S pravilnim -angažiranjem prostih kapacitet bo odpadla 
marsikatera predvidena in na videz sicer nujna investicija. 

Nič manjši problem ni problem nadaljnjega in povečanega razvoja koope- 
racije. Kot rečeno; smo s takim načinom dela že pričeli, vendar še vedno ne 
v zadostnem obsegu. Da je temu tako, moramo iskali vzrok bolj v subjektivnih 
kot v objektivnih faktorjih. Danes premnoga podjetja še vse preveč težijo 
k avtarkiji, deloma zaradi nekih dejansko negativnih izkušenj, ki so jih imela 
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z nesolidnimi kooperanti, nič manj pa zaradi težnje po monopolizmu, velikem 
dohodku itd. Zato bo v bodoče ena naših osnovnih nalog delati z vso silo na 
razširjanju kooperacije in snovanju gospodarskih skupnosti, ker bomo s tem 
pomagali reševati že prej omenjeno vprašanje neizkoriščenih kapacitet in 
boljše sodelovanje med podjetji. 

Mnogo več pozornosti bomo morali seveda v okviru obstoječih možnosti 
posvetiti vprašanju rekonstrukcije nekaterih podjetij, ki nimajo samo skrajno 
zastarelega strojnega parka, ampak so že skoro v razpadu. Seveda se pred 
okrajni ljudski odbor v večini takih primerov postavlja vprašanje sredstev. 
Zato bo treba tudi prizadete gospodarske organizacije usmerjati v tem smislu. 
S  tem  pa  ne mislim  zmanjševati  poudarka  na  negospodarskih  investicijah. 

S tem v zvezi bi omenil še vedno močno orientacijo gospodarskih organi- 
zacij na gospodarske investicije in na razdeljevanje skladov v te namene. Zato 
so vsi pristojni forumi, tako oblastni kot politični, usmerili v letošnjem letu 
svojo akcijo v investiranja za družbeni standard. 

Posebno pozornost bomo morali v letošnjem letu posvetiti vprašanju 
osebnega dohodka. Spričo dokajšnjih novosti, ki jih vnaša v naše gospodarstvo, 
se poraja prav toliko problemov, ki izvirajo premnogokrat iz nezadostne pouče- 
nosti bodisi organov delavskega upravljanja ali pa upravnega aparata v 
podjetjih. S tem seveda ne mislim zanikati objektivnih problemov, kot je na 
primer dopolnilni proračunski prispevek in slično, poudariti pa hočem, da so 
nekaterih motenj zelo pogosto krive nepravilnosti v podjetjih. Ce bi podjetja 
imela primerno urejeno politiko nagrajevanja, ki mora bazirati na rezultatih 
povečanje delovne storilnosti, bi do marsikaterih problemov ne prišlo. V 
mnogih primerih povzroča motnje neurejen premijski sistem, nerealne norme, 
močna težnja po pretiranih individualnih zaslužkih itd., za kar pa se preče- 
stokrat vse preveč rado vali krivdo na obstoječe predpise v zvezi s formiranjem 
in delitvijo osebnega dohodka. 

Tega sevede ne gre posploševati, ker abstajajo na drugi strani dejansko 
problematična podjetja, predvsem v trgovini, kjer bomo morali konkretno 
situacijo posebej obravnavati. Vendar pa ne gre zaradi teh primerov zametavati 
načel. Omenil bi še to, da je situacija glede industrijske proizvodnje tudi v 
letošnjem letu dokaj ugodna, saj je bil nivo industrijske proizvodnje v prvem 
četrtletju letošnjega leta v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta presežen 
za 23%. 

V nadaljevanju diskusije bi se, tovarišice in tovariši, ustavil še pri dveh 
vprašanjih, ki sta sprožili določeno problematiko v industriji, verjetno pa tudi 
v drugih gospodarskih panogah. 

Prvo tako vprašanje je prepoved nadurnega dela. Z ustreznimi določili 
zakona o delovnih razmerjih je v letošnjem letu nadurno delo v gospodarstvu, 
Pa tudi drugje, načeloma prepovedano. Izjemoma se dovoljuje le v primerih, 
ki jih ta zakon taksativno navaja in to je največ 32 ur mesečno. Nesporno je 
dejstvo, da vsebuje tak predpis mnogo pozitivnega in da je zakonodajalec 
stremel za tem, da regulira določeno vprašanje v gospodarstvu. Nastaja pa 
vprašanje, če ni morda okvir teh določil preozek oziroma, če so z navedenimi 
izjemami v resnici obseženi vsi specifični pogoji, v katerih posamezne gospo- 
darske organizacije živijo in delajo. 

Nam vsem je znano, da je nadurno delo v preteklih letih vedno bolj 
izgubljalo svojo pravo vsebino  in  da se je posebno  lansko  leto  v mnogih 
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primerih izmaličilo že v posebno obliko nagrajevanja oziroma povečanja za- 
služkov nekaterih ljudi v industriji, ne da bi pri tem pokazali večje učinke pri 
delu. Popolnoma jasno je, da so bile take tendence za naše gospodarstvo vse 
prej kot koristne. Znano je tudi dejstvo, da imamo danes v naših industrijskih 
gospodarskih organizacijah še dokaj rezerv v obliki pomanjkljive organizacije 
dela, ki je prav tako terjala določene količine nadurnega dela in ne nazadnje 
prekomerno fizično izčrpanje delavca, ki ga je stalno nadurno delo nedvomno 
povzročilo. Vse to so momenti, katere omenjena določila o prepovedi nadurnega 
dela vsekakor pozitivno regulirajo. Kljub temu pa se nam porajajo, kakor-že 
rečeno, neki problemi objektivnega značaja v tistih gospodarskih organizacijah, 
verjetno pa tudi ustanovah, ki jih omenjene izjeme ne obsegajo, ne morejo pa 
izvršiti svojega dela v rednem delovnem času, bodisi zaradi nezadostnih kapa- 
citet ali drugih objektivnih razlogov. Take gospodarske organizacije so oprav- 
ljale in še opravljajo svoje delo v nadurnem času mimo zakonskih določil. 
Nujno se nam poraja vprašanje, kako bodo gledali na take primere organi za 
delo in revizijski organi. 

V zvezi z nadurnim delom pa se nam hkrati pojavlja še drug problem, 
ki je nekoliko kritičnejši od prvega. Ob analiziranju gospodarske problematike, 
konkretno v industriji, ugotavljamo, da se je obseg nadurnega dela znižal 
v prvem četrtletju letošnjega leta na območju našega okraja za okoli 45%. 
Hkrati pa ugotavljamo, da se je delovna sila povečala za 12%. Ob tej prilož- 
nosti pripominjam, da predvideva okrajni družbeni plan za letošnje leto 
povečanje delovne sile v industriji le za 5%. Iz navedenega se da ugotoviti, 
kar potrjuje tudi praksa, da so nekatere gospodarske organizacije našle izhod 
za dopolnitev zmanjšanega nadurnega dela v pretirani zaposlitvi nove delovne 
sile. S tem v zvezi se znova postavlja v ospredje problem rekrutiranja delovne 
sile iz vasi, ki nam na eni strani povzroča povečane potrebe po komunalni 
službi v industrijskih centrih, na drugi strani pa nam povzroča probleme v 
kmetijski proizvodnji. Nekatere organizacije pa so pričele reševati problem 
nadurnega dela z zgolj tehnično-operativnimi posegi — da se tako izrazim — 
s premetavanjem nadur iz meseca v mesec, samo da zadoste zakonitim pred- 
pisom, to je 32 ur mesečno, se pravi, v okviru dovoljenih izjem. Vse to so 
stvari, o katerih menim, da jih moramo razmisliti in izvesti iz njih nekatere 
zaključke. Prepričan sem, da je popolnoma pravilno, da se gospodarske orga- 
nizacije navajajo k izboljšanju organizacije dela in da se preprečuje gospo- 
darstvu škodljivo izkoriščanje nadurnega dela, vendar menim, da bi se moral 
poiskati nek način reguliranja takega problema tam, kjer so za to dani objek- 
tivni vzroki, bodisi preko posebnih pooblastil občinskim ljudskim odborom ali 
okrajnim ljudskim odborom. Na ta način bi mnogo bolj pravilno in življenjsko 
urejali to vprašanje, hkrati pa bi se lahko bolj energično borili proti vsem 
omenjenim negativnim pojavom. 

Drugo vprašanje so odpovedni roki za delavce v gospodarstvu, katere prav 
tako ureja novi zakon o delovnih razmerjih. Praksa je namreč pokazala, da so 
ti odpovedni roki tako za delavca kot za gospodarske organizacije predolgi, 
posebno pa za delavca z daljšim delovnim stažem. Pravilno je, da je zakono- 
dajalec hotel zaščititi delavca in gospodarsko organizacijo, vendar menim, da 
so predolgi roki čestokrat bolj ovira kot pa zaščita za oba. V primeru, da 
delavec iz teh ali onih razlogov odpove delovno razmerje, ima pa petmesečni 
odpovedni  rok, se nujno  poraja vprašanje,  katera  gospodarska  organizacija 



2. seja 113 

bo čakala nanj pet mesecev. Vsekakor bo vsakdo v prvi vrsti iskal človeka 
s krajšim odpovednim rokom, ker je, kot nam je znano, potreba po kvalificirani 
delovni sili še vedno velika. Glede na to bo gospodarska organizacija nujno 
prisiljena skleniti delovno razmerje z mlajšim, kvalifikacijsko slabšim člo- 
vekom, ki morda niti ne ustreza povsem njenim zahtevam. Hkrati pa se na ta 
način delavce z daljšim delovnim stažem preprosto prikuje na določeno gospo- 
darsko organizacijo ne glede na to, ali so na svojem delovnem mestu zadovoljni 
oziroma potrebni. Nasprotno pa ima gospodarska organizacija docela vezane 
roke v primeru, da delavec ne ustreza njenim zahtevam, ni pa storil ničesar, 
kar bi opravičilo krajši odpovedni rok ali odpustitev z dela. Upoštevajoč še 
možnosti pritožb na razne instance, ki so sicer njune, pa postavlja ta zakon 
gospodarsko organizacijo pred dejstvo, da ima praktično zelo omejene možnosti 
glede razdiranja delovnih razmerij, ki ji bodisi strokovno ali kako drugače ne 
ustrezajo. 

Stojim na stališču zaščite delovnega človeka, hkrati pa menim, da ni nič 
manj važna zaščita družbenih koristi, ki pa v omenjenih primerih pogostokrat 
ne more priti do polnega izraza. Zato menim, da bi morali v bodoče razmiš- 
ljati tudi o tem in na teh primerih analizirati konkretno situacijo, hkrati pa v 
zvezi s tem zavzeti določena stališča ter sprejeti ustrezne zaključke. 

Predsednik Miha Marinko: Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
ljudski poslanec Riko Jerman. 

Riko Jerman: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Poročilo Izvrš- 
nega sveta omenja tudi uveljavljanje in izpopolnitev komunalnega sistema. 
Povsem točne so ugotovitve, da je bil v letu 1957 storjen pomemben in uspešen 
nadaljnji korak v naši komunalni ureditvi, saj so bili v tem pogledu doseženi 
res lepi uspehi. Pri tem pa se ljudski odbori občin in okrajev srečujejo z neka- 
terimi težavami, predvsem pri vsebinskem izpopolnjevanju dela predstavni- 
ških organov in pri upravnem izvrševanju svojih nalog. Teh dveh problemov 
se želim v razpravi dotakniti bolj s stališča opažanj v enem samem okraju. 
Pri čemer pa mislim, da so nekatere teh težav značilne tudi za druge okraje 
naše republike. 

Razumljivo je, da je kadrovska zasedba, naloga, ki jo morajo sistematično 
•n vztrajno reševati občine in okraji sami. Toda spričo v komunalnem smislu 
neenako razvitih občin, nimajo glede tega nekatere od njih prav nobene 
Perspektive, da bi mogle v doglednem času rešiti ta problem. Trenutno režujejo 
te težave tako, da upravni aparat okraja ali močnejših sosednjih občin opravlja 
't' naloge za manjše, to je za v komunalnem smislu nerazvite občine. Takšna 
,('Mtcv pa je le začasen izhod iz težav, ki pa nosijo s seboj nekatere resne 
slabosti. Окгцј se zaradi tega ne more tako hitro, kakor bi to bilo sicer mogoče, 
Uveljaviti kot skupnost komun z vlogo, ka mu v našem komunalnem sistemu 
Pripada. Pojavljajo se nasprotja med upravnim aparatom okrajnega ljudskega 
odbora in njegovimi predstavniškimi organi. Slednji potrebujejo za svoje delo 
vodno več analiz in vedno več usmerjevalnih napotkov za občine, za zbornice, 
za druge ustanove itd., kar vse zahteva poglobljeno strokovno delo. Enaka 
nasprotja se pojavljajo tudi pri občinah. Delovanje svetov, zlasti pa zbora 
Proizvajalcev, še vedno ni tako sproščeno in se omejuje na reševanje nekaterih 

• 
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upravnih nalog zlasti zato, ker občine nimajo razvitih služb inšpekcij, plani- 
ranja in izvrševanja nalog, ki jim jih nakazujejo ta njihova predstavniška 
telesa. Trenutno stanje je takšno, da v neki meri sili okraje celo k povečevanju 
njihovega upravnega aparata, čeprav je to v očitnem nasprotju s principi našega 
komunalnega sistema. Ce se tega zavedamo, potem je edina pot, da težimo k 
formiranju takšnih komun, ki bodo sposobne ustvariti učinkovit upravni aparat. 
Te perspektive pa v komunalnem smislu nerazvite občine nimajo, ker bi tega 
danes tako glede razpoložljivega kadra kot tudi finančno ne zmogle. Mislim, 
da bi dolgo zadrževanje okrajnega upravnega aparata v tej povsem izjemni 
dvojni vlogi zelo zavlačevalo utrjevanje našega komunalnega sistema in to zato, 
ker to zavira okraje pri njihovem sistematičnem razvoju, za občine pa je to 
ovira, ki preprečuje, da bi zaživele tudi vsebinsko kot komune in ne le po 
pristojnosti v upravnem smislu. Dokler pa so znotraj okraja v gospodarskem 
in komunalnem smislu nerazvite občine, okrajni ljudski odbor te svoje dvojne 
naloge ne more opustiti. Zaradi tega menim, da bomo morali v bližnji bodoč- 
nosti pristopiti k združitvi nekaterih občin, seveda po temeljitem poprejšnjem 
preudarku in analizi, ker bomo le tako omogočili vsebinsko izpopolnitev dela 
predstavniških organov občin in okrajev. Le na ta način bo občinam omogočeno 
perspektivno zasnovanje gospodarske politike, zlasti na področju razvoja kme- 
tijstva in tudi na drugih področjih njihovega dela. 

Značilno se mi zdi tudi dejstvo, da se krajevni odbori v malih občinah 
nikakor ne morejo razviti, ker se prav te občine same izživljajo v reševanju 
tistih drobnih zadev, ki jih sicer krajevni odbori v razvitejših občinah zelo 
uspešno sami rešujejo. Manjše število občin s polno zasedbo kvalitetnejših 
kadrov pa končno pomeni tudi realno pocenitev državne uprave, ker je ta 
poceni takrat, če je ta kvaUtetna in če svoje naloge dosledno izvaja po načelih 
našega družbenega razvoja. Sedaj pa je v teh občinah državna uprava draga, 
ne toliko zaradi svojega številčnega stanja, temveč predvsem zato, ker svoji' 
funkcije v celoti ne opravlja. 

Postopek za združevanje občin, ki ga moramo izvesti preko zborov volivcev 
in v soglasnosti z državljani, bo naletel na težave zlasti tam, kjer se prebi- 
valstvo zavzema za svojo občino le ali pa vsaj v glavnem zaradi tradicije in 
ljubosumnosti glede na sedež tako združene občine in pa seveda tam, kjer so 
v ozadju kake osebne prizadetosti. S temeljitimi analizami in razumljivim po- 
jasnjevanjem pa bomo uspeli dokazati nevzdržnost takih stališč. Mislim, da bi 
ljudska skupščina kot pristojni forum morala upoštevati pri takšnih odločitvah 
predvsem utemeljenost morebitnih pritoževanj in oceniti njihovo vsebinsko 
vrednost. Tu gre v glavnem za manjše, pretežno kmetijske občine, ki jih v 
večini primerov že zdaj združujejo skupne kmetijske poslovne zveze, ki v 

svojih delovnih programih ne poznajo občinskih meja. Upoštevati pa je treba 
nekatere druge službe, kot na primer banke, sodišča višje organizirane šok' 
in zdravstveno službo, ki take občine že sedaj združujejo, zaradi česar menim, 
da izjema glede občinskih odborov in občinske uprave ni več opravičljiva. 

Politične organizacije na področju celjskega okraja so že začele z delom 
v smislu političnih priprav za zbore volivcev. Zato bomo verjetno že v nasled- 
njih mesecih predložili Ljudski skupščini Ljudske republike Slovenije predlog 
za združitev občine Vransko z občino Žalec, občine Vojnik z občino Celje tef 
združitev obsotelskih občin Šmarje, Rogaška Slatina in Kozje v enotno občino- 
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Predsednik Miha Marinko: Želi še kdo besedo? (K besedi se 
prijavi ljudski poslanec inž. Boris Pipan.) . 

Inž. Boris Pipan: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Dovolite 
•ni, da se samo z nekaj besedami dotaknem vprašanja visokokvalificiranih 
kadrov in naše univerze. 

Iz poročila tovariša Kraigherja je razvidno, kako važno vlogo v razvoju 
našega gospodarstva ima prizadevanje za večjo proizvodnost. Nedvomno pa si 
večje in boljše proizvodnosti v naših gospodarskih organizacijah ne moremo 
zamisliti, če ne bomo pri tem mislili tudi na dobro organizacijo dela. To pa 
lahko dosežemo samo s popolnim poznavanjem delovnega procesa, z nepre- 
stanim odpravljanjem ozkih grl in s podrobnim študijem delovanja vsakega 
Posameznega delovnega mesta na celoten delovni proces. Na žalost pa moramo 
ugotoviti, da temu vprašanju posvečamo še vedno premalo pozornosti. S temi 
vprašanji bi se morali namreč v naših gospodarskih organizacijah baviti viso- 
kokvalificirani kadri, predvsem kadri iz naše univerze. Pri naglem razvoju iz 
nerazvite v razvito industrijsko državo, kar danes v resnici smo, je popolnoma 
jasno, da vzgoja kadrov ni mogla iti v korak z gospodarskim razvojem. Tako 
nas danes situacija v naših gospodarskih organizacijah sili, da storimo ukrepe, 
^i bodo omogočili hitrejši porast visokokvalificiranih kadrov, ki pa seveda ne 
snie iti na račun kvalitete, kot je to v svojem poročilu tovariš Kraigher že 
'■udi omenil. 

Ze s sprejetjem zakona, o univerzi smo nakazali pot, po kateri naj bi ta 
naša ustanova delala, da bi študij prilagodila potrebam našega gospodarstva 
'n njegovega nadaljnjega razvoja. Pri sestavi novih učnih načrtov pa bo 
Potrebno stremeti za tem, da učnim načrtom odvzamemo ves nepotreben balast, 
^a bo študij usmerjen tako, da nam bo dal strokovnjaka praktika, ki se bo 
'ahko hitro vključil v proizvodnjo ter s tem neposredno pomagal reševati 
Probleme naše proizvodnje. Nikakor ne smemo misliti, da nam mora dati 
Univerza samo znanstvenike. Stremeti moramo sicer za tem, da se bodo tisti 
kadri, ki so po svojih sposobnostih poklicani za to, lahko v nadaljnjem študiju 
Posvetili znanstvenemu delu. Vendar mislim, da je osnovna naloga naše uni- 
verze v tem, da vzgaja kadre, ki so potrebni našemu gospodarstvu. 

Nadalje tudi mislim, da bi morali pri izdelavi novih učnih programov na 
univerzi stremeti za tem, da podkrepimo zamisel vzgoje inženirjev praktikov, 
uiŽenlrjev strokovnjakov v proizvodnji, kajti le na ta način bo naša najvišja 
и^па ustanova lahko izpolnila poslanstvo, ki ji je zaupano v moderni industrij- 
sko razviti državi. 

Ko bomo sestavljali te učne programe na naši univerzi, je potrebno, da 
■ninmo zlasti pred očmi dejstvo, da niti polovica naših gospodarskih organizacij 
nima visokokvalificiranih kadrov. Iz analize, ki sem jo na hitro naredil za 
Področje mariborskega okraja, lahko ugotovimo, da so podjetja, ki zaposlujejo 
Preko 1000 delavcev in ki se bavijo z industrijsko proizvodnjo, pa nimajo zapo- 
slenega niti enega strokovnjaka-inženirja. Nadalje, vsa industrija gradbenega 
^'»teilala na območju mariborskega okraja nima zaposlenega niti enega 
uiženiija in niti enega tehnika. Ce se zamislimo v tako stanje pri naših gospo- 
darskih organizacijah, potem nam pri sestavi učnih programov ne bo težko 
'-avrniti vse tiste želje posameznikov, ki vidijo v svojem predmetu rešitev 
elolnega učnega programa. 
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Te besede sem hotel izreči tu pred skupščino prav zaradi tega, ker se bodo 
v najkrajšem času sprejemali učni programi na naših fakultetah, pri čemer 
naj bi se prav te smernice, ki so za naše gospodarstvo izredno važne, upoštevale. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Bo- 
gomil Vižintin. 

Bogomil Vižintin: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! V zvezi 
s poročilom Izvršnega sveta in s poročilom, ki ga je dal predsednik Izvršnega 
sveta, bi hotel razpravljati o nekaterih problemih blagovnega prometa, kme- 
tijstva in industrijske proizvodnje. 

Ce že govorimo o blagovnem prometu s širšega vidika — razpravljati 
nameravam z gledišča našega okraja — potem moramo zajeti tudi obseg indu- 
strijske proizvodnje. Tako se je na primer obseg industrijske proizvodnje pri 
nas v primerjavi s 1956. letom dvignil ali povečal v 1957. letu za celih 22,6% 
Najmočneje se je dvignila proizvodnja nekovinske industrije, in sicer za 43,4%. 
Občutno se je dvignila tudi proizvodnja v živilski industriji in to za 38,3%. 
Pa tudi v tekstilni industriji opažamo znatno povečanje proizvodnje in to za 
celih 32,3%. Enako je v lesni industriji, kjer se je obseg proizvodnje povečal 
in je dosegel 27% presežka. V industriji barvastih kovin pa- se je proizvodnja 
zmanjšala in to zaradi slabe kakovosti živosrebrne rude v rudniku Idrija. 
Tudi proizvodnja električne energije se je v letu 1957 nekoliko zmanjšala, kar 
je pripisati večjim popravilom v hidrocentralah. 

Število zaposlenih v industriji se je tudi pri nas povečalo, in sicer za 
povprečno 306 oseb ali 5,6%, med tem pa se je proizvodnja povečala za celih 
22,6%. To kaže na znatni porast- produktivnosti. Toda za povečanje produk- 
tivnosti so vrata še odprta. V letošnjem letu se predvideva, da se bo proiz- 
vodnja povečala za nadaljnjih 12 ali morda še več odstotkov. 

Kmetijska proizvodnja z nekaterimi pridelki sicer krije potrebe okraja 
oziroma se nekateri pridelki plasirajo na domača in tuja tržišča, medlem ko 
smo deficitarni v proizvodnji žitaric, kar je tudi razumljivo in se te kulture v 
bodoče ne bo splačalo gojiti. V glavnem pa moram reči, da trgovina s kmetij- 
skimi pridelki z dosedanjim načinom odkupa ni ravno vplivala na porast 
kmetijske proizvodnje, kajti odkupna politika kmetijskih zadrug in drugih 
odkupnih trgovskih podjetij je povzročila, da je s konkurenčnim preplače- 
vanjem še vedno odteklo preveč denarja v korist individualnemu kmetijskemu 
gospodarstvu, s čimer se je povečala nevarnost krepitve kapitalističnega 
elementa na vasi. Naše kmetijske zadruge še vedno mislijo, da je treba krepili 
individualnega kmetovalca, kar je pravzaprav dvakrat zgrešeno. Prvič, ker 
preplačevanje cen kmetijskih pridelkov ne more dvigniti kmetijske proizvodnje, 
in drugič, ker kmetijske zadruge в tako politiko odkupa ne akumulirajo 
zadostnih denarnih sredstev, ki bi jim sicer lahko služila za nakup proizva- 
jalnega orodja in drugega reprodukcijskega materiala. To gre v občutno škodo 
tako kmetijske proizvodnje kot celotne skupnosti, enako pa tudi v škodo 
individualnemu proizvajalcu. Zaradi večje in cenene proizvodnje v kmetijslvo 
na drugih področjih Jugoslavije bo v bližnji bodočnosti v našem kmetijstvu, 
če bo šlo po taki poti, nastala občutna gospodarska škoda. 

Vzemimo nekaj primerov odkupnih cen kmetijskih pridelkov. Ce je na 
primer solata na trgu na drobno po 60.— din, jo kmetijska zadruga plača 
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Pridelovalcu po 50 ali celo po 55 din. Ce so čežnje na trgu po 50 din, prejme 
Proizvajalec 40 do 45 dinarjev za kilogram. Od take odkupne politike nima. 
ničesar potrošnik in tudi ne kmetijska zadruga. Takih primerov, ki bi nam 
konkretno pokazali, kako se odliva denar v individualne kmečke žepe, bi lahko 
veliko našteli. Povprečna odkupna cena na primer govedine je bila v nažem 
okraju v 1956. letu 110 din, v 1957. letu 117 din, medtem ko je bila v republiki 
113 din. Maloprodajna cena mesa pa na primer v januarju 1956. leta 216, v 
istem mesecu 1957. leta 223, decembra 1956. leta 226, decembra 1957. leta 266, 
sedaj v teh mesecih pa za celih 50 dinarjev pri kilogramu več. 

V kakšni meri odteka denar kmetijskim proizvajalcem, nam pokaže na- 
slednja slika: 

V letu 1956 so znašali odkupi kmetijskih pridelkov 1 227 000 000 din, v letu 
1957 pa že 2 296 000 000 din ali 52,4% več kakor v letu 1956. Ce pa primerjamo 
dohodke nekmečkega prebivalstva razen obrti in drugih storitev, potem je v 
našem okraju slika približno taka: Plače so se dvignile za 18,3%, pokojnine za 
"'1%, dohodki iz raznih storitev pa celo za 33,1%. Kakor se vidi, izbijata tu 
^Va močna elementa, ki požirata denarne viške. Tudi pri odkupu kmetijskih 
Pridelkov se ne posveča prevelike pozornosti kvalitetnemu blagu. Zato trgovina 
s takim načinom in s tako odkupno politiko, zlasti še zaradi velikega povpra- 
ševanja, večkrat negativno vpliva na proizvodnjo. Danes naš kmet proda vse, 
riaJsi bo blago take ali drugačne kvalitete. V ceni pa ni bistvenih razlik, 
"kislim, da je treba taki politiki odkupa napovedati odločen boj, če hočemo v 
korist našega delovnega človeka dvigniti kmetijsko proizvodnjo tako po količini 
kot po kakovosti. Naše kmetijske zadruge odkupujejo 96% vrednosti vseh 
0dkupmh količin in so tako postale odločujoč činitelj pri odkupu tržnih pre- 
sežkov kmetijskih pridelkov. Zato bi tudi morale biti resničen regulator cen 
Pri odkupni politiki za stabilizacijo našega tržišča na eni in večje produktiv- 
nosti na drugi strani. 

Izvoz je v letu 1957 po vrednosti kmetijskih pridelkov nekoliko manjši v 
Primerjavi z letom 1956 in dosega indeks 93,1. Padec je opaziti zlasti pri izvozu 
Sadja in zelenjave v razmerju 57 : 56, kar pomeni, da je za 30% nižji. Medtem 
pa je živilska industrija porasla v izvozu za 37%. Poleg sadja in zelenjave jo 
Močnejši padec v izvozu tudi pri usnjarski industriji in kemičnih proizvodih. 
'elo pomemben je bil v preteklem letu izvoz podjetja Primorje-export, ki 
jzvaža v glavnem po goriškem in tržaškem sporazumu in ki je realiziralo v 
Izvozu vrednost 1 209 000 000 din pri uvozu pa preko 604 000 000 din. 

Za nas je posebno pomembno pospeševanje izvoza sadja in zelenjave. 
a bi to lahko dosegli, bo morala naša kmetijska politika upoštevati zlasti: 

Prvič, pospeševanje gojenja namiznega grozdja; drugič, doseči umetno 
kalJenje zgodnjega krompirja, da pride pravočasno na inozemski trg; tretjič, 
S0Jiti take vrste poznega krompirja, ki bo po sortah in kvaliteti ustrezal 
^Valitetam zunanjega trga; četrtič, pospeševati in gojiti žlahtne hruške, mare- 
''čno in breskove nasade in obnoviti proizvodnjo svežega graha tako za izvoz 
kakor za domačo predelovalno industrijo — za konserviranje. 

Tako vidimo, da bi morali ljudski odbori in naše kmetijske zadruge posvečati 
folijski proizvodnji oziroma kmetijski politiki več skrbi in bi morale skladno 

s fena segati po večjih kreditih, saj so n. pr. od 250 milijonov vloženih vlog 
ПаЈ1>'е naše zadruge samo 15 milijonov kredita. 
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V našem okraju smo v maloprodajni trgovini v zadnjih letih naredili 
korak naprej, tako da smo imeli konec 1957. leta skupaj 437 trgovskih obratov. 
Od teh so jih imele in jih v glavnem še imajo 202 kmetijske zadruge, tako da 
na eno trgovino, ne glede na stroko, odpade 263 potrošnikov, na eno trgovino 
z živili in gospodinjskimi potrebščinami pa 506 potrošnikov. 

V sorazmerju z republiškim povprečjem smo v ugodnem položaju. Pri- 
manjkujejo pa nam specialne trgovine kot na primer delikatesne trgovine s 
kruhom in pecivom, sadjem in zelenjavo, prodajalne mesa in svežih rib, pokrite 
trgovine, trgovine s semenskim blagom, trgovine z gradbenim materialom, 
drogerije in druge. 

Pri nas so cene industrijskega blaga za 2% večje kot v Ljubljani, kar je 
razumljivo glede na transport. Nekaterih vrst blaga se čestokrat pri nas ne 
dobi, čeprav jih je na ljubljanskem trgu mogoče dobiti in to morda zato, ker 
je maloprodajna trgovina bliže veletrgovinam. Poleg omenjenega poviška pri 
razliki v cenah se pri nas cena blagu od grosista do oddaljenih krajev poveča 
za'to, ker se zaradi manjšega konsuma prevažajo manjše količine blaga. Mnenja 
smo tudi, da bi bilo treba manj grosistov — na primer v našem okraju obstajajo 
trije, in bi verjetno zadostovala le ena veletrgovina — ker bi se tako prav 
gotovo znižali stroški in s tem cena blagu. Pri odločanju o tem vprašanju so 
nekateri občinski odbori zelo okorni. 

Promet v trgovini na drobno se je v letu 1957 povečal za 16,6%, se pravi 
od 5 095 353 000 na 5 940 440 000 dinarjev. Struktura blagovnega prometa je 
v primerjavi z letom 1956 ostala neizpremenjena, se pravi, da odpade še vedno 
60/" prometa na živila in 40% na industrijsko blago. Zaradi tega bi morali za 
razvoj trgovine in stabilizaciji' trga še bolj skrbeti ljudski odbori. Pri vseh 
občinah bi se morali ustanoviti sveti za trgovino. Nadalje bi za ta vprašanja 
morali imeti večjo skrb tudi zbori proizvajalcev in delavski sveti. Končno je 
nujno, da čimprej organiziramo in ustanovimo stanovanjske skupnosti, ki bodo 
brez dvoma mnogo pripomogle pri urejevanju teh in drugih vprašanj. 

Mislim, da bo imela razprava k poročilu Izvršnega sveta in k posebnemu 
poročilu picdsiilnika Izvršnega sveta ugoden odmev in da bodo v zvezi s tem 
sledili po vseh teh naših linijah tudi določeni ukrepi. 

Predsednik Miha Marinko: Kdo še želi besedo? (K besedi se 
prijavi  ljudski poslanec Martin Košir,) 

Martin Košir: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Iz poročila 
Izvršnega sveta in iz poročila tovariša predsednika je razvidno, da smo v pre- 
teklem obdobju zabeležili množico novih uspehov na vseh področjih našega 
življenja. Ti uspehi se najbolj vidijo in jih čutimo na terenu v življenju in 
delovanju komune. 

V svoji razpravi ne želim iznašati drobnih problemov komune, kajti tu ni 
mrsio za to in ti problemi niso nepoznani. Vendar želim govoriti o sodelovanju 
komune in podjetij ter o nekaterih problemih naše trgovine. 

Res je, da se važnost občine v sistemu naše komunalne ureditve vedno bolj 
poudarja in da je razumljivo, da se mora življenje razvijati prav v komuni. 
S poudarjanjeni važnosti občine in .s prenašanjem pristojnosti na občinske ljud- 
ske odbore pa se vsak dan bolj in hkrati pojavljajo tudi novi problemi. Ti S* 
kažejo   zlasti   v   organizaciji   občinske   uprave   in   to   v   vse  veiji  potrebi   pO 
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kvalitetnem političnem in strokovnem kadru, ki bo kos porajajočim se nalogam. 
Dalje, organizacija komunalne službe, prosvete in kulture, socialne in zdrav- 
stvene službe itd., vse te se krepijo in razvijajo ravno v občini in je občina 
Polno odgovorna za normalno funkcioniranje vseh teh služb. Občine rešujejo 
te probleme različno in po svojem lastnem preudarku. Učimo se drug od dru- 
gega, pa tudi izkoriščamo izkušnje iz posameznih področij. 

Spričo vseh teh nalog, ki jih imamo, zaidemo mnogokrat tudi na napačna 
Pota, posebno pri zbiranju materialnih sredstev komune, kršimo našo zako- 
nitost itd. Vendar se pri vsem zreducira vsa razprava največkrat le na mate- 
rialna vprašanja komune, ne izkoriščamo pa dovolj izrazito lokalnih rezerv, ki 
se zbirajo s prispevki samih državljanov. Mislim, da je materialno vprašanje 
komune važen problem, vendar nimamo vedno dovolj pred očmi tudi celotnega 
Položaja naše socialistične družbe. Z uveljavljanjem celotnega komunalnega in 
enotnega gospodarskega sistema so dobile komune in gospodarske organizacije 
'nočno materialno osnovo in dober stimulans. Prav ti ukrepi na področju 
gospodarstva, kjer je neposredni proizvajalec močno stimuliran v svoji pro- 
lzVodnji, nam lahko omogočijo uspešneje reševati množico problemov v komuni. 

Z uvedbo zborov proizvajalcev pri občinskih ljudskih odborih je ustvarjen 
Prvi stvarni kontakt med komuno in podjetjem. Kajti problemi, ki se pojavljajo 
v komuni, ne morejo biti samo stvar občine, ampak stvar vsega prebivalstva 
0bčine, zlasti pa prevzemajo odgovornost tudi delovni kolektivi. Menim, da 
le družbena kontrola nad uporabo sredstev komune 'dokaj močna — zbori 
volivcev, zbori proizvajalcev, delavski sveti in drugi samoupravni organi — 
Medtem ko neke splošne družbene kontrole nad uporabo sredstev, s katerimi 
■^zpolagajo delovni kolektivi, v občini ni, zlasti ne v pogledu njihovih inve- 
sticijskih in rekonstrukcijskih programov. Menim, da je ravno v tem pogledu 
ln od tu naprej kontakt med komuno in podjetjem večkrat pretrgan. 

To želim ilustrirati z enim samim primerom. Z delitvijo dohodkov gospo- 
^arskih organizacij po družbenih planih ostane podjetjem na razpolago veliko 
"enarnih sredstev. Na razdelitev in uporabo teh sredstev ima občina zaenkrat 
^•nimalen vpliv. Zato se postavlja vprašanje, ali so delovni kolektivi v takem 
Položaju dolžni del teh sredstev porabiti za potrebe komune oziroma družbe- 
noRa standarda delovnega človeka. Po mojem mnenju so. Res je, da se sode- 
'ovanje mod podjetji in komuno lahko najuspešneje razvija v obliki sodelovanja 
Proizvajalcev v samoupravnih organih ljudskega odbora, v pogledu gradnje 
snovanj ipd., medtem ko se drugi problemi rešujejo brez posebnega kontakta 
la udeležbe delovnih kolektivov, kot na primer razvijanje obrtne dejavnosti, 
^'Rovine in podobno, kar lahko najhitreje deluje na izboljšanje položaja delov- 
По8а človeka. Ne morem trditi, da takih primerov sodelovanja za reševanje 
Prav teh perečih problemov ni bilo, vendar še vedno lahko trdimo, da vlada 
'nočna tendenca po hitrih in velikih investicijah za razširitev kapacitet pri 
1''konstrukciji podjetij. 

Ce .se dotaknem samo vprašanja rekonstrukcij podjetij. Na vse odobrene 
'n Se neodobrene rekonslrukcije občina doslej ni imela posebnega vpliva. Nisem 
Proti rekonstrukcijam. Nasprotno, rekonstrukcije so prav gotovo koristne in 
nuino potrebne, vendar pretirana tekma podjetij za rekonstrukcijami lahko 
Prinese tudi mnogo novih problemov in težav ravno v občini. Dostikrat se 
Postavlja vprašanje, ali je mogoče v pogojih naše splošne gospodarske zmog- 
3ivosti vse te rekonstrukcije izvesti naenkrat. Menim, da bi zbori proizvajalcev 
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morali prej razpravljati o programih rekonstrukcij in kar je še posebej važno, 
da je pri obnavljanju podjetij kaj malo načrtnosti. Menim, da je treba, preden 
se odločimo za rekonstrukcije, najprej proučiti notranje in zunanje tržišče, 
nato vprašanje novega kadra in nove zaposlitve, pozneje pa tudi komunalne 
probleme, ki v zvezi s tem nastajajo. Na ta problem se pri rekonstrukcijah 
malo kdo ozira. Vse rekonstrukcije pa odpirajo tudi velike nove možnosti za 
nove zaposlitve, za večji denarni obtok, hkrati pa načenjajo tudi vprašanje 
povečanja komunalnih problemov in uslug, pa tudi potreb po novih stanovanjih, 
šolskih prostorih, novih trgovinah itd. Zato menim, da je potrebno, preden se 
odločimo za rekonstrukcijske programe, vnesti v te programe tudi komunalne 
probleme in storitve, ker bomo le na ta način lahko uspešneje -reševali vse te 
probleme, ki se v občini pojavljajo. S tem sem hotel izraziti samo svoje 
mnenje, da je sodelovanje pri vsklajevanju problemov med komuno in pod- 
jetjem izredno važno in to ne le glede komunalnih, temveč tudi vseh sploSnih 
družbenih zadev. 

Drugo vprašanje, o katerem bi želel govoriti, je problem naše trgovine. 
Razumljivo je, da o tej panogi našega gospodarstva v zadnjem času več 
govorimo in razpravljamo. V poročilu je navedeno, s katerimi vprašanji se je 
Izvršni svet na področju naše trgovine ukvarjal. Situacija na trgu, bi lahko 
rekli, ni najboljša, čeprav tako stanje opravičujejo tudi objektivni in subjek- 
tivni momenti. Toda to terja več časa ob upoštevanju vseh momentov ter 
ekonomskih zakonitosti na tržišču, kot so to organizacija odkupne mreže, 
odkupne cene itd. 

V trgovini imamo včasih opravka tudi z ljudmi brez kakršne koli sociali- 
stične trgovske morale. To pomeni, da nimamo v trgovini dovolj kadra, posebno 
pa ne dotoka novega. Poseben problem pa predstavlja danes moški kader. Naj 
za primer navedem, da je na Gorenjskem v letu 1957 opravilo izpite za trgovske 
pomočnike 63 kandidatov, od tega 57 žensk in da se je v lanskem letu prijavilo 
za trgovsko stroko 71 vajencev in od tega 59 žensk. To pomeni, da se moška 
delovna sila usmerja pretežno v industrijo zaradi boljših pogojev plačevanja 
ali pa zaradi drugih ugodnosti, ki jih nudijo industrijska podjetja. Res je tudi, 
da na tem področju tudi zbornice pa tudi ljudski odbori niso storili, kar bi 
morali. Rešitev tega problema bi se morda našla v tem, da bi pri reševanju 
vprašanj nameščanja novega kadra v trgovini upoštevali enotno stimulativnejšo 
politiko štipendiranja. 

Z odlokom Zveznega izvršnega sveta o kontroli cen nekaterih artiklov 
je dana občinam in tržni inšpekciji moralna in materialna osnova za odprav- 
ljanje negativnih pojavov v trgovini. Posebno pozitivno se to odraža že pri 
odkupni politiki in politiki cen. Iz časopisja in drugih virov lahko zasledimo, 
koliko ljudi se je moralo zagovarjati pred sodiSči zaradi nepoštenosti do družbe. 
Vzemimo za primer samo cene mesu, mleku in drugim artiklom in videli bomo, 
da se cene niso ravno formirale po zakonu ponudbe in povpraševanja. Ra- 
zumem, da tudi pomanjkanje živine in potrebe po izvozu povzročajo nekatere 
težave, vendar pa to še vedno ne opravičuje, da bi se cene dvigale brez 
ekonomske utemeljitve. Z različnimi objavami smo bili seznanjeni o raznih 
dogovorjenih cenah, ki so jih skonstruirali v raznih strokovnih združenjih, 
vendar je praksa na trgu pokazala povsem drugačno situacijo. Cene so se 
neverjetno hitro dvigale in formirale po vzgledu drugih podjetij oziroma mest- 
Računati moramo seveda s tem, da je Gorenjska živinorejsko področje in da 
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imajo proizvajalci večje možnosti za prodajo in odkup, da je izvedena boljša 
selekcija živine itd., vendar menim, da obstajajo zato tudi objektivnejši pogoji 
za ustvaritev normalnejše in pravilnejše odkupne mreže tako mesa kakor tudi 
mleka. Ravno zaradi silno negativnih tendenc po zvišanju cen in nelojalni 
konkurenci je morala večkrat poseči vmes tržna inšpekcija, ponekod pa tudi 
organi ljudske milice. 

Ukrepi, storjeni na tem področju, so pozitivno delovali. Ce pa vzamemo v 
roke podatke o odkupljenih količinah mleka, nam je še toliko bolj nejasno, 
zakaj takšna tendenca po zvišanju odkupne in prodajne cene. Leta 1955 je 
bilo v vseh mlekarnah na Gorenjskem odkupljeno 5 982 000 litrov mleka, v letu 
1957 pa že 8 110 000 litrov mleka. Kljub tej ogromni količini industrijski centri 
Se vedno niso zadostno oskrbovani. Pri sedanji količini mleka bi lahko krili vse 
Potrebe, pa tudi cene bi lahko bile primernejše. Res je, da so nekatere mlekarne 
Potrebne rekonstrukcij in da za te potrebe nimajo zadosti sredstev. Vendar pa 
se postavlja vprašanje, ali naj se ta sredstva dobijo iz naslova povišanja cen 
аИ pa s subvencijami. Oba primera kažeta na to, da obstajajo le tendence 
za zvišanje cen, ki naj zagotove določena sredstva za obnovo svojih lastnih 
Podjetij. 

Menim, da ni odkupna mreža prav pri odkupu kmetijskih proizvodov 
dovolj organizirana in da ravno tukaj srečujemo množico negativnih pojavov, 
ki škodujejo in negativno vplivajo na razpoloženje delovnih ljudi. Zalo bi 
enkrat za vselej morali brezpogojno izključiti vse posredovalce in prekupče- 
valce ter postaviti trdnejša določila, kdo ima pravico odkupovati kmetijske 
Pridelke. 

Drug problem, ki ga želim prikazati, so trgovski lokali. Vem, da so lokali 
povsod pereč problem. Toda, ko govorimo o razvijanju trgovske mreže, moramo 
■meti pred očmi tudi ta problem. Razlog, da se trgovski kolektivi ne lotevajo 
zboljšanja lokalov in tehnične opreme, je po mojem mnenju tudi v tem, ker 
gostujejo v glavnem v privatnih zgradbah. Naj za primer navedem, da je v 
Kranju od sto trgovskih lokalov 70 lokalov v čisto privatni lasti in 12 v sta- 
novanjski skupnosti, kar pomeni, da je praktično 82% vseh lokalov privatna 
1,1 Inina in le 18% last splošnega ljudskega premoženja. S temi lokali delajo 
';istniki kar jih je volja. Preprodajajo jih za visoke cene, od podjetij izsiljujejo 
vieoke najemnine, dajejo jim sodnijske odpovedi in jih celo deložirajo. Največ 
lokalov odkupujejo industrijska podjetja za svoje trgovine, posebno za konfek- 
cijo. Pij vsem tem pa je dejstvo, da so podjetja v dokaj težkem položaju in 
'Zgubljajo vsak interes po obnovi in opremi lokalov. Prizadete po so posebno 
lrgovine z živilskimi artikli, ker ne morejo vzdržati močne konkurence. 
Razumljivo je, da moramo odpirati nove lokale, posebno v stanovanjskih 
Naseljih, toda zaradi naglega porasta mestnega prebivalstva to, kar zgradimo, 
■e vedno ne zadošča. 

Menim, da je tudi sedanji način delitve najemnine marsičesa kriv. Lastnik 
'okala ni zainteresiran na dohodkih od najemnine, ker mu od najemnine ostane 
-samo 10%, 90% pa se steka v poseben fond. Zaradi tega se dogajajo najrazlič- 
"''JSe malverzacije in preplačevanja in to samo zato, da posamezna podjetja 
'iihko obdrže svoje lokale. Kazalo bi razmisliti o tem, kako preprečiti vse te 
negatlvne pojave, kajti zgodi .se lahko, da bodo začele prevladovati prodajalne 
industrijskega blaga ali pa da se v te lokale naseli privatni sektor obrtništva, 
kar se v precejšnji  meri  že tudi dogaja. Mislim, da bi moralo priti tudi do 
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razlastitvenih postopkov,  kadar to zahteva javni interes, glede česar pa so 
danes občine brez moči. 

Nazadnje še nekaj besed o problemih potrošniških svetov. Mislim, da so 
potrošniški sveti danes tisti organ, ki se doslej še ni uveljavil. Vzroke lahko 
iščemo tako v objektivnih kot v subjektivnih momentih. Subjektivni so ti, 
da se doslej nihče ni brigal za njihov razvoj in utrditev. O tem niso razpravljali 
ljudski odbori, zbornice in tudi ne sama podjetja. Drug moment je po mojem 
mnenju materialni položaj potrošniških svetov. Menim, da bi se potrošniškim 
svetom moralo dati več materialnih pooblastil s področja delitve in razpo- 
laganja s sredstvi v trgovini, posebno v pogledu porabe oziroma delitve dohodka 
in določanja cen. Na tej osnovi bi bil potrošnik neprimerno bolj zainteresiran 
na utrjevanju zadev v trgovini, kot je bil to doslej. Z dajanjem večjih ma- 
terialnih osnov potrošniškim svetom bi lahko rešili množico problemov v 
trgovini, utrdili njihov položaj ter občutek, da je treba s tem organom družbe- 
nega upravljanja vsak dan računati. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Jože 
Slavič. 

Jože Slavič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! 2e prodgovorniki 
so opozorili na velik pomen blagovnega prometa. Jaz bi se dotaknil samo neka- 
terih vprašanj, in sicer predvsem tistih, za katere menim, da so za nas vse 
zanimiva. 

V našem, murskosoboškem okraju je situacija v glavnem podobna kot 
drugod. To je jasno, ker je pač gospodarstvo povezano in ker se kažejo tudi 
pri blagovnem prometu enake posledice kakor v drugih okrajih. Vendar pa 
tudi mi ugotavljamo, da je količinski odkup nesorazmerno manj porastel kakor 
pa so porasli denarni dohodki kmetov, čeprav gre pri nas za nekaj nižji 
odstotek kakor pa je bil naveden v poročilu tovariša predsednika. Pri nas 
dosegamo nekakih 39%, vendar pa lahko tudi ugotovimo za približno 10% 
narasli odkup, porast cen pa za 20 ali pa celo pri nekaterih artiklih za 30%. 
Tako nam je lansko leto samo pri svinjah porasla povprečna cena za 43 dinarjev, 
pri govedu nekaj manj, podobno pa tudi pri raznih drugih stvareh. Mislim, 
da je zlasti važno, da se danes, ko razpravljamo o pomanjkljivostih, ki so bile 
v prejšnjih obdobjih, pomenimo tudi o tem, kako bomo delali vnaprej. Menim, 
da je tu zlasti važna organizacija in vzajemno .sodelovanje vseh zaint.ere.siranih 
činiteljev, ne samo znotraj upravno teritorialnih enot, se pravi od občine pa 
vse do republike in zveze, temveč je važno, da tudi izven tega kroga obstoja 
dejansko sodelovanje med posameznimi gospodarskimi področji. To sodelovanje 
pa mora temeljiti na spoznavanju, da so kmetijska področja potrebna indu- 
strijskim in da se industrijska področja enako zavedajo, da je treba proizvodnjo 
v kmetijskih področjih usmerjati. Nikakor pa si ne moremo več dovoliti, da 
bi bile oscilacije cen take, kakor so bile v preteklosti, kar ima za posledico, da 
na primer pitana živina čaka mesec dni na odkup, hkrati pa pravimo, da nam 
živine primanjkuje itd. Teh primerov bi lahko navedel več, saj smo imeli 
primere, da so zadruge .s posameznimi kontrahenti .sklenile eelo po štiri pogodbe 
in jih morale odpovedati. Vse to vpliva tudi na proizvodnjo, pri čemer seveda 
ne moremo naprtili vse krivde samo drobnemu proizvajalcu, čeprav je jasno, 
da  je za  nesorazmeren  porast  količin  in  cen deloma  krivda  na  tej  strani. 
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Mislim pa, da se moramo iz teh izkušenj in iz izkušenj v industriji, kjer so se 
borili s sličnimi problemi, naučiti to, da je treba trg ustaliti tudi v pogledu 
asortimaja in količin, kajti le tako bomo lahko govorili o tem, da smo pripo- 
mogli k stalnejšim cenam in da smo tudi v tem pogledu pomagali našemu 
Potrošniku. 

Predsednik Miha Marinko: Dalje, kdo želi besedo? (K besedi 
se prijavi ljudski poslanec Franc Fale.) 

Franc Fale: Tovarišice in tovariši! Rad bi spregovoril nekaj besed 
o našem strokovnem šolstvu. Pri našem razmeroma hitrem razvoju industrije 
ugotavljamo pomanjkanje kvalificiranega strokovnega kadra, ki se v glavnem 
rekrutira iz industrijskih strokovnih šol. Posledice tega pomanjkanja so pre- 
Plačevanja, fluktuacija in nemogoči razpisi delovnih mest za razne kvalificirane 
kadre, za katere se potegujejo posamezna podjetja. 

Do leta 1950 so bile na področju mariborskega okraja naslednje industrij- 
ske šole kovinsko-motalurške stroke: Metalurško-industrijska šola Ravne, Indu- 
strijsko kovinarska šola Muta, Industrijsko metalurška šola Mežica, Industrij- 
sko kovinarska šola Bistrica pri Mariboru, Industrijsko metalurška šola v 
Slovenski Bistrici, Industrijsko kovinarska šola livarne Maribor, Železniško 
industrijska šola Maribor, Kovinsko industrijska šola Metalne v Mariboru in 
Industrijsko kovinarska šola TAM v Mariboru. 

Danes imamo izmed teh industrijskih šol kovinsko metalurške stroke samo 
^e Metalurško industrijsko šolo Ravne, Industrijsko kovinarsko šolo TAM v 
Mariboru, Železniško industrijsko šolo v Mariboru in Kcmolaborantsko šolo 
v Rušah. 

Pri ukinitvi šol so bili navedeni nekateri res objektivni razlogi, predvsem 
Pomanjkanje strokovnega predavateljskega kadra. Se tehtnejši razlog za uki- 
nitve pa je bilo premajhno razumevanje gospodarskih organizacij, ki spričo 
novih predpisov niso hotele prevzeti nase odgovornosti ustanoviteljev teh šol 
in bremen, ki so povezana s funkcioniranjem šol. 

Zaradi teh splošnih težav so bile mnoge strokovne šole ukinjene, druge pa 
reorganizirane v zavode s samostojnim finansiranjem, pri čemer se je močno 
zanemaril učni in vzgojni smoter šol. Sole so se morale začili vzdrževati s svojo 
lastno proizvodnjo. Naj navedem primer, da je bila Metalurško industrijska 
^la v Storah leta 1952 z odlokom ukinjena, je pa še potem več let ilegalno 
()hstajala, nakar jo je prevzelo podjetje kot ustanovitelj. 

Kar zadeva sedanje strokovno šolstvo je to programsko dokaj enotno in 
"ezmeroma dobro urejeno. Nobene enotnosti pa ni v načinu vzdrževanja. 
Nekatere strokovne šole dobivajo kot finančno samostojni zavodi subvencije 
0d okrajev, druge pa poslujejo kot proračunske ustanove (primer Kemola- 
borantske šole Ruše.) Subvencije so več ali manj odvisne od razumevanja 
trajnih činih Ijev. V mariborskem okraju je na srečo to razumevanje do- 
kaJSnje. V okraju Kranj pa so na primer Metalurško industrijsko šolo Jesenice 
izločili iz okrajnega proračuna. Delavski svet železarne Jesenice je šolo sprejel 
^ot ustanovitelj, ne ve pa od kod naj dobi sredstva za vzdrževanje in funkcio- 
niranje šole. Po sedanjih predpisih se sicer za vzdrževanje šol lahko porabijo 
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tudi sredstva iz sklada skupne uporabe. Vprašanje zase pa je, ali ia sredstva 
sploh obstajajo oziroma bodo obstajala. 

Obstoječe šole ne vzgajajo kadre le za podjetje ustanovitelja, temveč tudi 
za ostalo industrijo ustreznih strok. Kadri se v tem primeru vzgajajo tudi za 
druge kolektive seveda na škodo kolektiva ustanovitelja, če se plačuje vzdrže- 
vanje šole iz sklada skupne uporabe. Sklad za kadre je namenski, se pravi za 
novogradnje in opremo šol, zato ga vzdrževanje šol ne more bremeniti. 
Nedvomno pa je, da strokovne šole ne morejo biti strogo ločene od podjetij. 
Nasprotno, s podjetji morajo čim tesneje sodelovati. Utrip organiziranega 
proizvodnega procesa podjetja se mora čutiti v vsaki strokovni šoli. Vzgoja 
kadrov v strokovnih šolah pa mora temeljiti na potrebah perspektivnih planov 
proizvodnje. 

Da se dosedanje neenotnosti v industrijskem strokovnem šolstvu odpravijo, 
je treba, prvič, industrijske strokovne šole čim tesneje povezati s podjetji; 
drugič, zakonito urediti status strokovnega šolstva; tretjič, doseči, da bodo 
glede vdrževanja strokovnih šol za vse šole enaki predpisi in naj izdatki za 
šolstvo bremene materialne stroške podjetja ustanovitelja ali pa naj se formira 
poseben sklad za redno vzdrževanje strokovnega šolstva; četrtič, dokončno je 
urediti enotno politiko nagrajevanja v industrijskem šolstvu. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Stane 
Fele. 

Stane Fele: Tovariš predsednik Izvršnega sveta se je v svojem izva- 
janju dotaknil produktivnosti kot neizbežnega elementa, ki nam bo lahko 
služil za nadaljnji razvoj našega gospodarstva. Hkrati je pokazal, da je pro- 
duktivnost bila do sedaj pri nas v nižjem porastu kot pa osebni dohodek, kar 
pomeni, da smo plačevali več kot pa.je bilo izdelanega. Mislim pa, da to ne 
vodi samo do te ugotovitve, saj vidimo, če pogledamo nagrajevanje v industriji, 
da so naši tarifni pravilniki in pa sploh pravilniki za nagrajevanje v podjetjih 
precej odmaknjeni od tega, da bi stimulirali res samo izvršeno delo in preko- 
račevanje izvršenega dela. To se pravi, da smo pravzaprav s pravilniki, ki 
danes obstajajo, nekoliko oddaljeni od tega, kar bi morali ti pravilniki vse- 
bovati. Produktivnost sama pa je pravzaprav tisti osnovni element, ki nam bo 
edini lahko zagotovil nadaljnje uspehe v našem gospodaratvu. Vprašanje pro- 
duktivnosti je sicer zelo pogosto na dnevnem redu debat pred širšimi forumi 
na naših političnih konferencah ali na okrajnih ljudskih odborih, vendar ko 
pride do konkretizacije v podjetju, dostikrat ne znamo najti ustreznih oblik, ki 
bi služile za dvig te produktivnosti. Mislim, da lahko del krivdi' iščemo ne 
samo v tem, da ne najdemo pravih oblik, ampak v podjetju samem konkretno 
ni zadostnih ekonomskih potreb za povečanje te dejavnosti. 

Navedel bi primer i/, letošnjega leta v zve/.i z možnostjo stimuliranja 
racionali/acije, novatorstva in izumite!jstva. Dosedanji predpisi o delitvi do- 
hodka dajejo nekako dober stimulans za prekoračevanje norm, ki so pravzaprav 
neka oblika za pospeševanje dviga storilnosti. Vemo pa, da je dvig produktiv- 
nosti povezan tudi z drugimi elementi, kot so to racimializacija, novatorstvo 
in izumiteljstvo, s pomočjo katerih se produktivnost učinkoviteje dvigne kot 
I samim  fizičnim delom. Stimulacija za te elemente, se pravi, za racionaliza- 

« 
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torstvo, novatorstvo ali za izumiteljstvo pa s sedanjimi predpisi ni v takšni 
meri zagotovljena kot za prekoračevanje norm. Vsi ti elementi naj se letos 
namreč finansirajo iz osebnih dohodkov. Osebni dohodki pa imajo do nadalj- 
njega nekatere omejitve in se bodo lahko izplačevali šele po končnem letnem 
obračunu. Vemo pa, da je treba stimulacijo elementov, ki sem jih navedel, 
izvajati skozi vse leto in takoj ukrepati in nagrajevati, ker le na ta način 
dosežemo določen učinek. Mislim, da je ta problem vreden posluha in debate 
tudi pri odgovornih organih, ker bomo s tem lahko dali velik prispevek k 
možnostim stimulacije, ki jih do sedaj nismo imeli. 

Predsednik Miha Marinko: Zeli še kdo besedo? (K besedi se 
prijavi ljudski poslanec Ivan Kranjčič.) 

Ivan Kranjčič: Tovariš predsednik je poudaril v svojem poročilu 
izreden pomen ukinitve zasebne zdravstvene prakse in uvedbe javne zdrav- 
stvene službe za nadaljnje uveljavljanje socialističnih odnosov na področju 
naših komun. Smo tik pred realizacijo tega ukrepa. Priprave so pokazale, da 
bo uspeh uvedbe javne zdravstvene službe odvisen le od intenzivne in za- 
vestno vodene akcije vseh subjektivnih sil v občinah. Nova zdravstvena orga- 
nizacija mora že v svojem pričetku pokazati vse prednosti v primerjavi z 
zasebno zdravstveno prakso. Naša organizacija mora biti taka, da si bodo 
pacienti zdravnika lahko izbrali, da bo zajamčena intimnost med zdravnikom 
in bolnikom, da bo kontakt med zdravnikom in bolnikom popolnejši, da bo 
mogoča zdravniška pomoč ob vsakem času in na več mestih, da bo več možnosti 
za zdravljenje doma, s čimer se bodo razbremenile bolnišnice, da bodo zdrav- 
•stvenc usluge cenejše in da bo tudi s tem onemogočeno kakršnokoli izkori- 
ščanje bolnikov. 

Organizatorji zdravstvene službe se bodo morali pri tem izogibati vsake 
togost] in birokratskega odnosa do reševanja teh vprašanj. Tu se namreč 
Postavlja vprašanje uporabe zasebnega avtomobila, nadalje, ordinacije doma itd. 
Mislim, da bodo morali občinski odbori in zdravstveni domovi reševati to 
vprašanje tako, kot bo to najbolj prikladno kraju in razmeram ter mož.nostim za 
normalno zdravniško delo. 

Drugo vprašanje, ki ga moramo v zvezi s tem reševati, je vprašanje zdrav- 
stvenega kadra. Se nadalje bo treba razvijati sistem šolanja zdravstvenih 
kadrov tako, da bomo prišli čimprej do potrebnih zdravstvenih kadrov in 
da bodo ti sposobni tudi praktično delati. Pri tem moramo računali tudi na 
dopolnilno šolanje teh kadrov v praksi sami. Zlasti nam primanjkuje zobo- 
zdravstvenega kadra. V naši, ptujski občini, ki šteje blizu 44 000 prebivalcev, 
'mamo na primer le enega stomatologa in dva dentista. Menim, da bi bilo treba 
Možnosti za šolanje zdravstvenega kadra razširiti in če bo le mogoče, ustanoviti 
^di dentistično šolo. Kolikor nam je znano, se strokovnjaki-stomatologi temu 
^Ogibajo, češ da bi s tem padla kvaliteta tega kadra. Toda danes so potrebe 
'"Hkšne, da je treba vendar nekaj storiti, da bomo prišli do tega, čeprav samo 
*fednjega zdravstvenega kadra, ki nam bo prav tako lahko pomagal na tem 
Področju tako v kurativi kakor v preventivi. 

Nadaljnje vprašanje, ki ga je treba ob tej priložnosti, ko ravno uveljav- 
'jamo javno zdravstveno službo, posebej obravnavati, pa je vprašanje odnosa 
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listih kadrov, ki so bili doslej v zasebni zdravstveni praksi, do družbenih 
obveznosti. Tu lahko najmanj računamo na učinek samih predpisov in organi- 
zacije. Menim, da bo potrebno takoj zdaj že v začetku mnogo posvetovanj, 
mnogo prepričevanja in mnogo razpravljanja o teh vprašanjih ter praktičnega 
navajanja zdravstvenih kadrov k reševanju družbene problematike v celoti. 
Zdravnik v pogojih komunalne ureditve in komunalnega razvoja ne more več 
ostati le zgolj strokovni delavec, ampak se mora nujno baviti z življenjem 

, človeka v celoti, biti mora zdravstveni, socialni, prosvetni in kulturni delavec, 
skratka aktiven družbeni delavec. To omenjam zaradi tega, ker se že zdaj 
razpletajo v vrstah teh zdravstvenih kadrov razprave o tem, ali bodo poleg 
obveznih ur lahko še prevzeli tudi vrsto honorarnih ur. Mislim, da bi to zdaj, 
v lem položaju, ne smelo predstavljati posebnih ovir. Seveda se bo treba pri 
tem hkrati boriti proti najrazličnejšim predsodkom, pa tudi proti računarstvu 
zdravstvenega kadra, ki se je bavil doslej s privatno prakso. Ti kadri bodo 
morali računati ne le z našo občinsko inšpekcijo, temveč tudi s kolektivno 
oziroma javno kontrolo. Spričo pomanjkanja zdravstvenih kadrov pa bo seveda 
družbena odgovornost zdravstvenih kadrov tem večja. 

Predsednik Miha Marinko: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Besedo ima predsednik Izvršnega sveta tovariš Boris Kraigher. 

Boris Kraigher: Tovariši! Za zaključek bi povedal samo še nekaj 
besed. Menim, da je dala razprava mnogo konkretnih predlogov. Na te pred- 
loge ne bi sedaj konkretno odgovarjal, imam pa za svojo dolžnost, da v imenu 
Izvršnega sveta izjavim, da bo vse te predloge, ki so bili tu dani, predvsem 
v zvezi z zakonom o delovnih odnosih, o vprašanjih visokokvalificiranega 
kadra in problemov univerze in fakultet, o vprašanju strokovnega šolstva, O 
vprašanju zdravstvenega kadra, o vprašanjih urejanja odnosov na področju 
blagovnega prometa, o vprašanju urejanja odnosov med komuno in podjetji, 
predvsem pa vprašanja, ki so bila stavljena v zvezi s produktivnostjo dela in 
nekaterimi odnosi pri urejanju nekaterih problemov v naših gospodarskih 
organizacijah, Izvršni svet proučil in da jih bo dal republiškim upravnim 
organom v razsojanje ter bomo o tem, če bo treba, še pozneje razpravljali v 
skupščini. 

Predsednik Miha Marinko: S tem je razprava zaključena in 
inenim, da je poročilo Izvršnega sveta sprejeto in odobreno. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o 
predlogu odloka o določitvi števila za.s-topnikov družbene skupnosti v organih 
republiških gospodarskih zbornic. Predlog je bil poslan vsem poslancem, zato 
predlagam, da ga ne beremo. Izvršni svet predlaga nujnost postopka pri spre- 
jemanju tega predloga odloka. Hkrati predlagam, da se zadovoljimo s pismeno 
obrazložitvijo,  ki  je  predlogu  odloka  priložena. 

Ali se skupščina strinja, da predlog obravnavamo po hitrem postopku^ 
(Poslanci M .strinjajo.) Ker ni ugovora, menim, da predlog odloka lahko obrav- 
navamo. Od odborov je obravnaval ta predlog odbor za gospodarske organi- 
zacije Zbora  proizvajalcev,  zato prosim  poročevalca,  da da poročilo.  (Poro- 
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sevalec odbora za gospodarske organizacije Zbora proizvajalcev ljudski poslanec 
Nada  Božič prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaklju- 
čujem razpravo in prehajamo na glasovanje o predlogu odloka. Glasujejo 
poslanci obeh zborov hkrati. Kdor je za predlog tega odloka, prosim, da dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je odlok o določitvi števila zastop- 
nikov družbene skupnosti v organih republiških gospodarskih zbornic sprejet 
soglasno. 

S tem smo dnevni red današnje seje izčrpali in zaključujem skupno sejo. 
Ločeni seji bosta danes popoldne ob 16.30 uri. 

Seja je bila zaključena ob 13.20 uri. 
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(30. junija 1958) 

Predsedoval:   Miha   Marinko,   predsednik 
Ljudske skupščine LRS 

Tajnik: Dr.  Miha Potočnik 

Začetek seje ob 17.10 uri. 

Predsednik Miha Marinko: Tovariši in tovarišice ljudski po- 
slanci. Pričenjam 3. skupno sejo obeh zborov Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije. 

Odsotnost poslancev je bila opravičena že v posameznih zborih. 
Prosim tovariša tajnika, da prečita zapisnik zadnje seje. (Tajnik dr. Miha 

Potočnik prebere zapisnik 2. skupne seje.) Ima kdo kakšno pripombo k zapis- 
niku? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, menim, da je zapisnik odobren in da se 
lahko podpiše. (Predsednik in tajnik podpišeta zapisnik.) 

Za današnjo sejo predlagam glede na sklepe obeh zborov ter prejete 
predloge tale dnevni rod: 

1. Obravnava in sklepanje o predlogu resolucije o usmerjanju stanovanjske 
izgradnje; 

2. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi uredbe o spre- 
membah in dopolnitvah uredbe o organizaciji in delu Izvršnega sveta Ljudske 
skupščine LRS; 

3. razrešitve in volitve sodnikov; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o nagradah in povračilih 

poslancem Ljudske skupščine LRS. 
Ima kdo od tovarišev poslancev kakšen drug predlog ali kako dopolnitev 

k predlogu dnevnega reda? (Ne javi se nihče.) Ker ne, menim, da je dnevni 
red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o 
predlogu resolucije o usmerjanju stanovanjske izgradnje. 

Na ločenih sejah obeh zborov so bila prebrana poročila pristojnih odborov. 
Prosim Se predstavnika Izvršnega sveta, da obrazloži predlog resolucije. 

Mitja Ribičič: Tovariši ljudski poslanci! Stanovanjski problem spada 
v vrsto najtežjih in najbolj kompliciranih problemov, katerega bo morala 
rešiti celokupna družba v naslednjem obdobju. Politika s tega področja gospo- 
darskega in družbenega življenja je bila že obravnavana v diskusiji v Zvezni 
ljudski skupščini, a konkretizirana je bila v perspektivnem družbenem planu 
gospodarskega razvoja Jugoslavije od leta  1957 do 1961. 

Po družbenem planu gospodarskega razvoja Ljudske republike Sloveniji' 
/.a razdobje od leta 1957 do 1961 je treba z družbenimi sredstvi, predvidenimi 
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v planu, poleg nadomestitve dotrajanih stanovanj, zgraditi še najmanj 21 000 
novih stanovanjskih enot s skupno površino okoli 1,5 milijona kvadratnih 
metrov, tako da da to povprečno 71 nr bruto etažne površine. Dejstvo, da smo 
v letu 1957 gradili in da se v letu 1958 še grade dražja in večja stanovanja. Se 
bolj zaostruje zahteve po ekonomičnejši gradnji, če hočemo v perspektivnem 
Planu postavljene naloge v okviru materialnih možnosti sploh izvršiti. 

Ljudski odbori perspektivne programe stanovanjske izgradnje do leta 1961 
^e premalo povezujejo s pripravami urbanistične ureditve strnjenih naselij 
ni zazidavo večjih kompleksov, na katerih bi bilo mogoče zaposliti gradbeno 
operativo za daljše razdobje, ki bi bila sposobna izvajati tako obsežne naloge. 
Prav tako še premalo povezujejo programe stanovanjske izgradnje s potrebami 
Po povečanju gradbene operative in obrtnega gradbeništva ter povečanju 
razvoja kapacitet industrije gradbenega materiala. 

Preveliko vlogo igrajo še tudi subjektivni faktorji, med njimi zlasti pre- 
cenjevanje naše ekonomske in tehnične sposobnosti. Prav tako niso niti jasni 
niti enotni kriteriji, kakšno stanovanje ustreza našim razmeram. Toda, če 
hočemo uresničiti zahteve družbenega plana, moramo že danes zavzeti enotno 
stališče,  ki  ustreza  ekonomskim, sociološkim  in tehničnim  pogojem  pri  nas. 

Po svojem bistvu je stanovanjski problem v osnovi ekonomski, vendar 
v naših družbenih pogojih ni samo ekonomski, temveč je tudi sociološki 
Problem, ki dobiva vedno bolj svojo politično vsebino. 

Predvsem si moramo postaviti vprašanje, kakšno naj bo danes standardno 
stanovanje pri današnji ekonomski in tehnični zmogljivosti, ali boljše povedano, 
kakšno stanovanje je potrebno graditi, kako ga opremljati in koliko naj 
mvestiramo v eno stanovanje. Odgovor na to dobimo, če odgovorimo na 
naslednja vprašanja: 

Prvič, za koga gradimo, drugič, s kakšnimi družbenimi sredstvi razpola- 
gamo in tretjič, kakšna je stopnja naše gradbene operative. 

Pri odgovoru na prvo vprašanje moramo v Sloveniji upoštevati dejstvo, 
^a predstavlja industrializacija najmočnejši faktor za povečano povpraševanje 
Po stanovanjskem prostoru v naših mestih in industrijskih centrih. Zato 
Postaja to vprašanje osrednji problem, kako predvsem zadostiti stanovanjskim 
Prostorom, delavca in uslužbenca v mestih in centrih. 

Glede na strukturo prebivalstva in družin v Ljudski republiki Sloveniji 
"b.slaja v Sloveniji največja potreba po dvosobnih stanovanjih za tri oziroma 
"tričlanske družine. Povprečna bruto etažna površina 71 m2, predvidena v 
družbenem planu, bo torej ustrezala v večini primerov kot orientacija za 
določanje standardnega stanovanja po površini. 

Statistične analize o strukturi prebivalstva in družin v Sloveniji doka- 
^jejo, da imamo nad 200/o dvočlanskih družin, nad 350/o tročlanskih, nad 250/ii 
tričlanskih, dočim imamo pet, šest in veččlanskih družin izpod 15%. 
"^ podatki potrjujejo potrebo po izgradnji večje količine manjših stanovanj. 

Obstoječa struktura stanovanjskega fonda, nasledovana ob osvoboditvi, in 
struktura stanovanjskega fonda, zgrajenega po osvoboditvi, kaže, da imamo 
več večjih stanovanj kot pa je dejanska potreba po velikih stanovanjih. Na 
•kugi .strani pa je v naših mestih in industrijskih središčih preko 45 000 družin, 
k' nimajo samostojne kuhinje in sanitarnega prostora. Tudi v po osvoboditvi 
grajenem stanovanjskem fondu smo naredili napako s tem, da smo gradili 
s'anovanja s prevelikimi površinami, kar dokazuje  dejstvo,  da je nad 30% 
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stanovanjskih enot zasedeno po dveh družinah. To dokazuje, da se je razvijala 
izgradnja stanovanj v nadaljnji razkorak tako po velikosti kot po ekonomski 
zmogljivosti. Ce upoštevamo gornje ugotovitve, naj bi bila standardna stano^ 
vanja taka, da ustrezajo sedanji stopnji zmogljivosti gospodarstva in posamez- 
nika, krajevnim navadam in osnovnim higienskim pogojem. Upoštevajoč, da 
so stanovanja potrebna zlasti državljanom z manjšimi osebnimi dohodki, naj 
bi izvršili občinski ljudski odbori razvrstitev tako, da bi imelo tudi najskrom- 
nejše stanovanje kuhinjo, potrebno število sob, predsobo, prostor za umivanje, 
sanitarne prostore ter prostor za živila in čistila. Stanovanja naj bi imela hišne 
instalacije tako urejene, da bo koristniku stanovanja dana možnost, da z 
lastnimi sredstvi dodatno opremlja stanovanje. 

V naših mestih in industrijskih centrih odpade čiste stanovanjske površine 
na prebivalca od 9 do 11,5 nr. Ta podatek pa ne daje prave slike stanja, če 
pomislimo, da je še veliko stanovanj kletnih in podstrešnih, ki v glavnem ne 
ustrezajo niti osnovnim higienskim in toplotnim zahtevam. Pred nami je naj-1 

večja odgovornost graditi taka stanovanja, ki so polno zasedena po eni družini. 
Morda v prehodnem obdobju malo tesna, po tehnični opremljenosti pa taka, 
da bo koristniku dana možnost, da jih bo postopoma lahko dodatno opremljal 
kot bo rasla njegova potreba in ekonomska možnost. Tako stanovanje naj 
postane standardno stanovanje za naše razmere. 

Gospodarski odbor Zbora proizvajalcev ljudske skupščine je razpravljal 6 
predlogu resolucijo o načelih za usmerjanje stanovanjske izgradnje na svoji 
seji ter dal poseben poudarek, da bi se družbena sredstva danes uporabljala 
za masovno graditev le standardnih stanovanj. Prav tako je bil odbor mnenja, 
da je potrebno razvijati vse oblike za mobilizacijo dopolnilnih sredstev, ki bi 
omogočala opremljanje stanovanj nad tem standardom. 

Med nekaterimi higieniki, sociologi in arhitekti pa tudi med ekonomisti 
in družbenimi delavci vladajo danes Se različna mnenja o velikosti in norma- 
tivih stanovanj, čeprav normative skrajnega varčevanja pri masovni gradnji 
uporablja ves svet in tudi mnogo bogatejši od nas, tako glede površine In 
višin stanovanja kot glede razčlenjenosti stanovanjskih prostorov. Tu se samo 
postavlja vprašanje, kako daleč lahko gremo pri določanju normativov. Neka- 
teri higieniki in sociologi obravnavajo to vprašanje iz preozkega pogleda, samo 
s stališča človeka, ki Se seli v novozgrajeno stanovanje, ne povezujejo pa 
problema s splošno prenaseljenostjo stanovanj in s slabo strukturo obstoječega 
stanovanjskega fonda. Ta problem je treba povezovati s procesom ekonomske 
stopnje dežele, če hočemo, da ne bo družba dajala enemu delu prebivalstva 
relativno visok standard stanovanja, dočim bi na račun tega večji del prebi- 
valstva še naprej živel v relativno slabših higienskih pogojih. Tudi nekateri 
projektanti gredo v drugo skrajnost, to je da projektirajo spalne prostore pod 
minimum zato, da bi svojo projektivno nalogo čim lažje izvršili za razširitev 
ostalega dela stanovanja. 

Maksimalne stanovanjsko površine je treba pravilno razdeliti v medse- 
bojne odnose. Tudi gospodarski odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine 
je odločno podprl stališče resolucije, da so nam potrebna danes funkcionalno 
taka stanovanja, ki bodo najbolj ustrezala strukturam družine, tako po spolu, 
starosti in socialni moči. Površin posameznih sob, posebno spalnih, ne smemo 
projektirati pod minimum, ker življenje družine narekuje, da spalni prostori 
služijo  tudi  delu  in učenju.  Gospodarski  odbor je  posebno  poudaril,  da  naj 
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projektanti varčujejo s komunikacijskim in komunalnim delom stanovanja. 
Taka stanovanja bodo tudi perspektivno ustrezala našim potrebam, saj se 
položaj v družini stalno menja, tako, da bo stanovanje, ki ga danes zasedamo 
s šestimi ležišči, lahko pozneje uporabljala manj številna družina. 

Pot do maksimalne relativne pocenitve stanovanjske gradnje bi bila 
znatno lažja, če bi industrija; ki proizvaja opremo stanovanj, lahko sledila 
zahtevam tržišča po bolj preprosti in cenejši opremi za stanovanja. Minimalne 
stanovanjske površine predstavljajo ustrezno uporabnost, če je ta vsklajena S 
primerno opremo. Klasično pohištvo in navade povzročajo v tem pogledu velike 
težave. Prehod do popolnejše osvojitve nove industrijske proizvodne opreme 
pa je pogojen v standardnih stanovanjskih prostorih. Naš skupni interes je, 
da bi bil ta prehod čim krajši, da bi bilo tako mogoče maksimalno izkoristiti 
relativno pocenitev. Pri tem je treba poudariti, da četudi gre za najskromnejšo 
kvaliteto stanovanja, predstavlja stanovanje tako glede opremljanja kot glede 
izgradnje ustanov za mladinsko varstvo, prostorov za servisno službo in oprem- 
ljanje teh ustanov, lestvico raznovrstnih problemov, ki jih moramo istočasno 
reševati ali pa vsaj  omogočiti njih postopno rešitev. 

Smo v fazi, ko je stanovanjski problem obenem gospodarski problem. Ze 
danes mnoge gospodarske kapacitete niso polno izkoriščene prav zaradi pomanj- 
kanja stanovanj. Po podatkih je samo v Ljubljani nad 6000 delovnih mest v 
proizvodnji, gradbeništvu in trgovini nezasedenih. Tudi v drugih industrijskih 
centrih imamo podobne situacije, kjer se stanovanjsko vprašanje povezuje 6 
storilnostjo dela. Posebno kritično pa postaja stanovanjsko vprašanje pri novo- 
zgrajenih gospodarskih organizacijah. Gospodarske organizacije so sicer precej 
gradile, to pa v glavnem le za potrebe vodilnega kadra, ki je zasedel najbolj 
potrebna delovna mesta. Iz teh razpoložljivih sredstev bi gospodarske organi- 
zacije lahko zgradile več stanovanj, če ne bi tudi gradile včasih predrago 
oziroma prerazkošno. Danes je stanovanjsko vprašanje stalno 'ne dnevnem 
redu delavskih svetov. Vedno več je fluktuacije v podjetja, ki grade, ker 
delavec vedno bolj povezuje delovno mesto s stanovanjem. 

Do sedaj smo obravnavali relativno pocenitev gradnje stanovanj. Vemo 
pa, da je najbolj učinkovita podlaga za znižanje cen stanovanj proizvodna 
Pocenitev in da se do te pocenitve pride samo z dvigom proizvodnje stanovanj 
na višjo industrijsko raven. Za dosego tega cilja je treba izbrati najkrajšo pot. 
To je naloga ljudskih odborov, investitorjev, projektantov, izvajalcev in pro- 
izvajalcev. Vsi ti se morajo skupno boriti za gradnjo standardnega stanovanja, 
industrijo bo mogoče vključiti samo, če bomo pred njo postavili program 
sorijske izdelave. Za uresničitev prehoda na serijsko proizvodnjo stanovanj je 
Potrebna vrsta organizacijskih, tehničnih in gospodarskih ukrepov. Nekateri 
ljudski odbori vlagajo veliko naporov za čim boljšo koordinacijo vseh faktorjev, 
^asti pa so ljudski odbori napravili viden korak napredka po ustanovitvi 
kreditnih skladov za kreditiranje stanovanjske izgradnje. Ti skladi so imeli 
realno bazo in odpirajo ljudskim odborom perspektivo. Vendar moramo objek- 
tlvno povedati, da so se ljudski odbori premalo borili za masovno izgradnjo 
slanovanj In da so individualno gradnjo dragih, komfortnih stanovanj premalo 
Preusmerjali. Premalo so uporabljali družbena sredstva za to, da bi interve- 
nirali dopolnilna sredstva. Nismo v načelu proti individuaalni gradnji, če se 
** gradi z maksimalno udeležbo graditeljev. Zato je potrebno vse graditelje 
Povezati v lake organizacije, ki bodo družbena sredstva uporabljali v skladu 
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s prej povedanimi načeli. Z družbenimi sredstvi moramo v prvi vrsti zadostiti 
zahtevam kreditiranja standardne stanovanjske gradnje in zahtevam tistih 
gradenj, ki le delno uporabljajo družbena sredstva. Pri prehodu v industrijsko 
proizvodnjo stanovanj moramo bolj kot doslej izkoristiti tehnične normative in 
detajle, ki jih je praksa v svetu potrdila, ki pa se pri nas ne uporabljajo včasih 
zgolj zaradi konservativizma in okusa, tehničrfih predsodkov raznih organov, 
včasih pa tudi zaradi neorganiziranosti. 

Ljudskim odborom in organizacijam za stanovanjsko izgradnjo daje uredba 
o posebnih pogojih za stanovanjsko izgradnjo velika pooblastila za izdajanje 
in izvajanje predpisov za prehod na standardno stanovanjsko izgradnjo. Za- 
ključki posvetovanja stalne konference mest v Osijeku dajejo bogato podlago 
za razvoj organizacijskih oblik, za organiziranje standardne stanovanjske 
izgradnje. S koncentracijo družbenih sredstev v družbenih skladih so dani 
pogoji za široko in kontinuirano gradnjo stanovanj. 

Ker so priprave elaboratov za stanovanjsko izgradnjo komplicirana mate- 
rija in ker predstavlja tudi drobno organizirana investitorska služba važen 
organizacijski in strokoven faktor pocenitve stanovanj, naj občinski ljudski 
odbori razvijajo določene oblike investitorskih organizacij za investitorske 
usluge, kot so zavodi za stanovanjsko izgradnjo, stanovanjske zadruge in druge 
oblike združevanja drobnih investitorjev. 

Take oblike organizacij naj bi vsklajevale s svojimi velikimi naročili vse 
probleme industrije, gradbene operative, projektantskih organizacij za orga- 
nizirano proizvodnjo vseh elementov na višji proizvodni ravni. Take organi- 
zacije investitorjev naj bi razvijali predvsem ljudski odbori mest in industrij- 
skih centrov, pri katerih se zbirajo znatnejša družbena sredstva za stanovanjsko 
izgradnjo. 

Glede na današnjo stopnjo industrije gradbenega materiala in gradbene 
operative ter razpoložljivih kapacitet projektantov bo edino na ta način možno 
hitreje pričeti s proizvodnjo standardnih stanovanj. Organizacije investitorjev 
bodo postale središča za povezovanje gradbene industrije, gradbene operative 
in projektantov v kooperacijsko proizvodnjo stanovanj. 

Važen pogoj za proizvodno pocenitev pa pomeni tudi smotrno organizirano 
gradbišče na velikih zemljiških kompleksih. Vrstni red gradnje je treba orga- 
nizirati tako, da se kanalizacija, vodovod in ceste zgrade po možnosti pred 
pričetkom gradnje stanovanj. Tudi objekte za potrebe gradbene operative, kot 
so stanovanja za sezonske delavce, skladišča in pisarne, je potrebno zgraditi 
kot definitivno stavbe, ki bodo po končani gradnji lahko služili za servisne 
prostore, garaže ali potrebe obrtne dejavnosti. Višino takih storitev ob:čajno 
gradbena operativa kalkulira v svoje storitve, ki znašajo tudi do 12% pred- 
računske vsote stanovanjskih hiš. Možno bi bilo torej ta sredstva uporabiti za 
zgraditev definitivnih objektov, kar bi predstavljalo novo pocenitev. Gospo- 
darski odbor Republiškega zbora in gospodarski odbor Zbora proizvajalcev 
ljudske'skupščine sta to stališče resolucije Se zaostrila in izrazila mnenje, da 
obstajajo prav pri organiziranju gradbišč na velikih kompleksih velike rezerve 
za pocenitve. Zato sta bila oba zbora mišljenja, da bi smel biti odstop od zgoraj 
nakazanega stališča le v izjemnih primerih, če bi to narekovali posebni razlogi. 
Odstop od tega načela mora izdati organ, ki je pristojen za določitev lokacije. 

Skoncentrirana družbena sredstva v občinskih skladih za kreditiranje 
stanovanjske  izgradnje  in  njihov vpliv  na  organizacijo dopolnilnih sredstev, 
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dobro pripravljeni investicijski programi, na daljšo perspektivo organizirana 
izgradnja standardnih stanovanj in dobra organizacija investitorja, bo zelo. 
Ugodna podlaga za razvoj kontinuirane izgradnje stanovanj. Istočasno pa bo 
tudi dobra perspektiva za gradbeno operativo, za dopolnjevanje lastnega pro- 
grama potrebne mehanizacije in za organiziranje lastnih predelovalnih obratov > 

za proizvodnjo gradbenih elementov. S tem v zvezi se priporoča sklepanje 
pogodb na daljšo dobo, kar bi imelo za posledico postopno utrjevanje zdravih 
in trajnih medsebojnih odnosov. Pri dosedanjem načinu gradnje stanovanj so 
na primer prav dovršitvena in obrtniška dela ozko grlo. To ozko grlo se bo pa 
postopoma odpravljalo, čim bolj bo kontinuirana gradnja stanovanj in čim več. 
zaupanja bo med izvajalci. 

Občinski skladi za kreditiranje stanovanjske izgradnje morajo postati 
odločilnejši faktor za vplivanje standardne stanovanjske izgradnje in mobili- 
zatorji dopolnilnih sredstev. Z uporabo sredstev bo potrebno vplivati na vskla- 
jevanje stanovanjske izgradnje. Prednost pa naj ima izgradnja standardnih 
stanovanj. S pravili o uporabi sredstev za zidanje stanovanjskih hiš je treba 
že zagotoviti uporabo načel za razvijanje širšega varčevanja sredstev za gra- 
ditev stanovanj delavcev in uslužbencev preko stanovanjskih zadrug ali sta- 
novanjske skupnosti. V kolikor bolj bomo razvili široko namensko varčevanje 
za gradnjo stanovanj in stanovanjske opreme, toliko prej bo dobila stanovanj- 
ska izgradnja širše možnosti graditi boljše opremljena stanovanja. V kolikor 
bolj se bodo ljudski odbori in družbeni organi kreditnih skladov posvetili 
izgrajevanju sistema varčevanja, tem krajša bo pot do popolnih ekonomskih 
odnosov na področju stanovanjskega gospodarjenja. 

Pomembno vprašanje, ki se povezuje s standardom stanovanja, so naprave 
in ustanove, katerih funkcija je dopolnjevanje stanovanjskega standarda. To 
je danes toliko bolj važno, ker se s stanovanjem in kvaliteto okolice povezujejo 
Problemi, kako naj bi zaposlenega človeka družba razbremenila domačega dela, 
Posebno pa zaposleno ženo. Minimalna oprema stanovanja in male stanovanjske 
Površine zahtevajo dopolnilo na drugem mestu. Zato je tudi tu potrebna odloč- 
nejša zahteva, da se hkrati z gradnjo stanovanj zgrade tudi posebni prostori za 
mladinsko varstvo in za druge servisne potrebe. Za te namene se morajo 
zagotoviti sredstva, vendar se postavlja tudi na tem področju gornja meja 
Nošenja družbenih sredstev. Gospodarski odbor Republiškega zbora Ljudske 
skupščine je bil mnenja, da je treba tudi na tem področju varčevati, vendar 
to varčevanje no smo obsegati preostre meje, ker obstojajo izkušnje, da bi bil 
okoli 15"« prispevek od proračunske vsote dovolj velik znesek za višino takih 
izdatkov. 

Povečano stanovanjsko izgradnjo moramo pravilno razvijati tam, kjer je, 
^olno ali v celoti izgrajena komunalna mreža, če pa teh možnosti ni, pa vsaj 
^   kompleksih,   kjer  se   no   zahteva   prevelika   uporaba   družbenih   sreds-tev. 

Danes se pred vse družbene činitelje postavlja problem iskanja možnosti 
rolativne pocenitve stanovanja. To se doseže s skromnejšo gradnjo in je v 
obrazložitvi že bilo poudarjeno, da je to pravilna pot. Uspešnejša in družbeno 
Pravilnejša pa je proizvodna pocenitev. Toda s proizvodno pocenitvijo smo šele 
Пекје na začetku. Vsak rezultat, ki ga na tem področju dosežemo, najde svoje 
"4'sto. Gospodarski odbor Zbora proizvajalcev ljudske skupščine se je v 
zapravi pri tem vprašanju dolgo zadržal. Smatral je, da je potrebno takoj ana- 
lizirati vzroke stalnega povečevanja cen gradbenega materiala. Na tržišču je 
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danes že pri mnogih materialih tako porasla cena, da je ni mogoče vskladiti š 
predračunskimi postavkami, katerim je podlaga zaključna cena po družbenih 
instrumentih. Opeki kot masovnemu proizvodu je cena porasla na primer že 
letos za dva dinarja. Stalno naraščanje cen gradbenemu materialu in gradbenim 
storitvam je lahko velika ovira pri sestavljanju realnih programov, ker noben 
element pri proračunskih postavkah projektov zato ni stalen. 

Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije je mnenja, da 
sta obsežna stanovanjska problematika in naše obvezne naloge tako važne, da 
je potrebno, da ljudska skupščina razmotri in oceni situacijo in da predlo- 
žena resolucija, ki jo bo diskusija dopolnila, služi kot osnovna orientacija vsem 
organom za izvajanje komunalno-stanovanjske politike v realizacijo perspektiv- 
nega plana Jugoslavije v letih 1957—1961 in perspektivnega plana gospodar- 
skega razvoja Ljudske republike Slovenije v teh letih. 

Diskusija v obeh gospodarskih odborih ljudske skupščine je analizirala 
postavke resolucije in nekatere od teh postavk še poglobljeno podčrtala. Izvršni 
svet sprejema amandmaje za dopolnitev resolucije kot so bili predlagani v 
poročilih odborov. 

Osnovne postavke predložene resolucije zajemajo vsa važnejša načela 
tudi za izvajanje nalog, ki jih daje uredba o posebnih pogojih za zidanje stano- 
vanjskih hiš. K predlogu resolucije so tudi predložena orientacijska navodila, 
ki jih predvideva izdati Izvršni svet po sprejetju resolucije, ko se bodo dopol- 
nila s postavkami in sprejetimi zaključki ljudske skupščine. 

Predsednik Miha Marinko: Pričenjam razpravo o predlogu reso- 
lucije. Kdo želi besedo. (K besedi se prijavi ljudski poslanec inž. Boris Pipan.) 
Besedo ima ljudski poslanec inž. Boris Pipan. 

Inž. Boris Pipan: Tovarišice in tovariši! S predlagano resolucijo o 
usmerjanju stanovanje izgradnje se v celoti strinjam ter bom zanjo tudi 
glasoval. 

Dovolite mi pa, da povem nekaj besed o dveh vprašanjih, ki jih resolucija 
ne obravnava podrobneje in s katerimi menim, da bodo morali organi, ki bodo 
v smislu resolucije izdali potrebne predpise, računati. 

Prvič, zmanjševanje kvadrature stanovanj v svetu na sploh ni le odraz 
nujne potrebe po stanovanjih, temveč je to predvsem odraz ekonomične 
razporeditve stanovanjskih prostorov, upoštevajoč pri tem sodoben način 
urejanja gospodinjskih poslov, kar je brez dvoma v zvezi z naraščajočim 
življenjskim standardom ljudi. Majhna stanovanjska površina torej ne pomeni 
nizek življenjski standard. Nasprotno, mala stanovanjska površina z vsemi 
sodobnimi ureditvami brez dvoma potrjuje višjo raven življenjskega standarda. 
Iz tega sledi, da ne moremo urejevali stanovanjske površine zgolj iz potrebe 
po številu stanovanj, temveč moramo to vprašanje reševati tudi v zvezi s 
funkcijo, ki jo odigrava določena oprema v malem stanovanju. Ta oprema 
pa je zopet odraz stanovanjske kulture in seveda stopnje splošnega živ- 
ijenskega standarda ljudi. V borbi za dvig življenjskega standarda pa bi 
morali skrbeti v prvi vrsti za dvig stanovanjske kulture. Zato je potrebno, da 
damo tudi našim standardnim stanovanjem, kot jih resolucija navaja, vse 
tiste potrebne elemente opreme, ki so nujni za pravilno odvijanje funkcije 
malega stanovanja, če hočemo resnično dvigati stanovanjsko kulturo. 
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Drugič, v resoluciji je poudarjena važnost zadružnega načina gradnje 
stanovanj. Brez dvoma je to tako važen faktor, da bi bilo potrebno čimprej 
zakonsko urediti odnose zadrug do zadružnikov ter predvsem zadrug do stano- 
vanjskih fondov in stanovanjske skupnosti. Ko bodo ti odnosi urejeni bomo 
lahko črpali tudi sredstva posameznikov za gradnjo stanovanj. Tako bomo lahko 
^di del sredstev prebivalstva, ki služi dvigu osebnih potreb, koristno vključili 
v stanovanjsko izgradnjo in s tem neposredno za dvig naše stanovanjske kul- 
ture. Zato menim, da je nujno potrebno, da se čimprej uzakonijo zgoraj 
navedeni odnosi. 

Predsednik Miha Marinko: Želi še kdo besedo? Besedo ima 
ljudski poslanec dr. Marijan Dermastia. 

Dr. Marijan Dermastia: V tej razpravi bi želel podrobnejše 
načoli dve stvari, in sicer problem finansiranja stanovanjske izgradnje in 
Problem industrializacije proizvodnje stanovanj. Mislim, da sta ta dva problema 
nekako v centru naše pozornosti. V principu se strinjam z načelom, ki je bilo 
postavljeno v resoluciji, da samo, rekel bi, golo povečevanje družbenih sredstev 
za reševanje stanovanjskega vprašanja še problema kot takega ne rešuje. Pač 
Pa lahko ustvari neugodne posledice na splošnem gospodarskem torLšču, ker bi 
Ostvarilo nezdrave disproporcc in vplivalo na povečevanje cen. No, mislim pa 
Po drugi strani, da je treba ta problem začeti s tega konca in da so pri tem 
mišljena prvenstveno družbena sredstva. 

Mene osebno pa posebej zanima problem, da bo najbrže potrebno resno 
razmišljati — in resolucija o tem tudi govori v svojem posebnem delu — o 
neposrednem sodelovanju pri reševanju stanovanjskega problema samih stano- 
valcev oziroma pričakovalcev stanovanj. V tem pogledu moramo čimprej 
načeti vprašanje stanovanjske najemnine — stanarine, posebno pa vprašanje po 
Zakonu predvidene dopolnilne najemnine za boljše opremljena stanovanja in 
na ta način iskanja možnosti za razširitev sredstev za povečevanje gradenj 
'n hitrejšega reševanja stanovanjskega problema. 

Druga stvar, ki pa mislim, da je posebno važna in ki jo je resolucija tudi 
načela, pa je vprašanje stanovanjske štednje tako imenovanih bodočih priča- 
kovalcev stanovanja. Glede tega mislim, da bi bilo v sedanji periodi posebno 
Važno izdelati podrobnejša navodila in dati posebno našim mestnim hranilnicam 
Potrebna navodila in opozorila ter jih orientirati prav v tej smeri, da z razvi- 
janjem stanovanjske štednje bodočih pričakovalcev stanovanj pomagajo reše- 
VaU ta, za nas vse zelo važen problem. 

Drugo vprašanje, ki me neposredno zanima, je vprašanje industrializacije 
Proizvodnje stanovanj. VprnSanje, ki se v tej zvezi postavlja, je vprašanje 
neposredne orientacije na samo industrijsko proizvodnjo in mislim, da obstajajo 
v 1ет pogledu ne samo še velike slabosti na sploh, ampak tudi velike slabosti 
Neposredno v turiU proizvodnji, ker se proizvodnja silno težko prilagaja novim 
^htcvnm in novim potrebam. Hkrati pa ravno tisti organi, ki naj bi se v prvi 
Vrsti LnteresiralJ za razširitev te proizvodnje, nimajo, rekel bi niti dobro izde- 
'anih programov za te stvari, po drugi strani pa nimajo tudi potrebnih sredstev, 
^1'1' se občinska in okrajna sredstva v sedanjem razdobju prvenstveno kanali- 
erajo v reievanje preskrbe. Mislim, da bi zato bilo treba to vprašanje načeti 
tudi v zvezi s samo uporabo stanovanjskega sklada. Naši predpisi sedaj sicer v 
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neki meri dovoljujejo reševanje tega problema v zvezi s stanovanjskem skla- 
dom, vendar pa mislim, da v tem pogledu stvari še niso do kraja izdelane in 
predvidene, bi nam pa taka izdelava celotnega programa v prvi vrsti koristila 
pri hitrejšem reševanju vprašanj industrializacije naše gradbeniške proizvodnje 
in proizvodnje gradbenega materiala. 

Posebno vprašanje s tem v zvezi pa je vprašanje, da se sicer družbeno 
koristno pokažejo vse uvedbe industrijskega načina stanovanjske gradnje, 
vendar pa se skoro vedno v obračunih pokaže, da je prehod na industrijsko 
proizvodnjo stanovanj dražji od našega, da tako rečem, klasičnega načina 
gradnje. Mislim, da bo v tem pogledu treba poiskati najkonkretnejše rešitve, 
kajti ie bomo te stvari dalje dopuščali, potem bo pač nujna posledica ta, da se 
bo industrijska graditev stanovanj še vedno pravzaprav le omenjala, ne pa 
tudi praktično izvrševala. V Ljubljani imamo konkretno te primere najboljše 
ilustrirane v tem, da se nam je mnogokrat zgodilo, da smo pri licitaciji dobili 
najnižje ponudbe od tistih gradbenih podjetij, ki so z mehanizacijo najslabše 
opremljena, ki delajo praktično z lopato in živo delovno silo. Ta problem se 
nam še vedno postavlja, čeprav ga zavestno in proti nekim določenim ekonom- 
skim načelom — če stvari na hitro pogledaš — rešujemo, kljub temu pa mislim, 
da čeprav se zavedamo potreb, vendar zadržuje tisti tempo, ki bi ga lahko v 
industrijski proizvodnji stanovanj dosegli. 

Predsednik Miha Marinko: Zeli Se kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker nihče več, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o 
predlogu resolucije. 

Po 13. členu poslovnika ljudske skupščine glasujejo poslanci obeh zborov 
hkrati. Kdor je za predlog resolucije, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je resolucija o usmerjanju stanovanjske izgradnje 
sprejeta. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o 
predlogu odloka o potrditvi uredbe in o spremembah in dopolnitvah uredbe 
o organizaciji in delu Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS. 

Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in uprave, da da poro- 
čilo. (Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in uprave ljudski poslanec 
Stane Sotlar prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da obrazložitev. 

Dr. Jože Globevnik: Tovariši poslanci! Uredba o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o organizaciji in delu Izvršnega sveta, katere prečiščeno 
besedilo se po 74. členu republiškega ustavnega zakona predlaga ljudski 
skupščini v potrditev, predstavlja bolj izčrpno in sistematično obdelavo te 
materije kot doslej, deloma pa tudi njeno spremenjeno ureditev. Pri sestavi 
uredbe so se upoštevala načela zvezne uredbe, ki jo je sprejel letaš Zvezni 
izvršni svet o svoji organizaciji in svojem delu. 

Predložena uredba pomeni, zlasti če se upošteva sočasno prenašanje šte- 
vilnih upravno-političnih in čisto upravnih kompetenc od Izvršnega sveta na 
organe republiške uprave, nadaljnjo realizacijo oziroma krepitev tistih načel 
in idejnih postavk, ki so jih uveljavili že ustavni zakon o temeljih družbene 
in politične ureditve in o organih oblasti ter zakona o državni upravi oziroma 
o upravnih organih v LRS. Gre tu predvsem za dvoje načel, in sicer: 
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Prvič, za načelo, da je Izvršni svet politični izvršilni odbor ljudske skup- 
ščine, ki skrbi za izvajanje zakonov in drugih aktov zvezne in republiške 
ljudske skupščine in Zveznega izvršnega sveta, ki pa sam praviloma ne opravlja 
nikakih upravncnpolitičnih oziroma upravnih nalog, ampak le usmerja delo 
organov republiške uprave ter je nasproti ljudski skupščini odgovoren za 
poUtiko, ki jo ti izvajajo po njegovih smernicah. 

Drugič, da organi republiške uprave, ki neposredno izvršujejo zakone in 
druge predpise ter opravljajo druge upravne naloge, kolikor namreč vse to 
spada v republiško pristojnost, izvršujejo to svojo funkcijo samostojno in pod 
svojo neposredno odgovornostjo Izvršnemu svetu. 

S takšno, tudi v praksi okrepljeno vlogo Izvršnega sveta kot politično 
izvršilnega organa ljudske skupščine, ki sprejema načelne odločitve v zvezi 
z izvajanjem njene politike ter s krepitvijo samostojnosti, hkrati s tem pa tudi 
seveda odgovornosti republiških upravnih organov za delo uprave Izvršnemu 
svetu, so bila z novo uredbo sprejeta nekatera nova določila, ki so podrobneje 
obrazložena v pismeni obrazložitvi predloga odloka. 

Ce dovolite bi samo na nekatera še posebej opozoril. Prvič, na načelo, ki 
ga jo uveljavil že zakon o državni upravi, da namreč Izvršni svet lahko imenuje 
za šefe samostojnih republiških upravnih organov tudi svoje člane. Ti so glede 
odgovornosti za delo resora izenačeni z drugimi šefi samostojnih organov 
republiške uprave. 

Nadalje, z novo uredbo se zagotavlja pravica vodjem organov republiške 
Uprave, da ne glede na to, če so člani Izvršnega sveta ali ne, sodelujejo pri 
obravnavah na sejah Izvršnega sveta in tudi pri odločanju, kadar gre za 
zadevo s področja ustreznega resorja. 

Nadalje, posebej je podčrtana pravica in dolžnost republiških upravnih 
organov, da vsak na svojem področju pripravljajo in predlagajo osnutke 
zakonov ter osnutke predpisov in drugih aktov, ki naj jih izda Izvršni svet. 
Pri tem so zlasti podrobneje izdelane določbe o postopku pri pripravi osnutkov 
Predpisov in njihovi obdelavi v odborih in na sejah Izvršnega sveta. Upravni 
organ, ki je osnutek sestavil in ga predložil, ostane njegov nosilec vse do 
odločitve na seji Izvršnega sveta. Ce se ta organ s pripombami pristojnega 
odbora Izvršnega sveta ne strinja, odloči o stvari dokončno Izvršni svet. 

Tudi ureditev načina izvrševanja pravic in dolžnosti Izvršnega sveta ter 
upravnih organov nasproti ljudski skupščini je doživela ustrezne dopolnitve. 
Dopolnitev je izvršena zlasti v tem smislu, da je državni sekretar, predsednik 
republiškega sveta oziroma sekretar na čelu sekretariata Izvršnega sveta, ki 
je Izvršnemu svetu predložil osnutek zakona ali pa drugega akta, ki ga naj 
sprejme ljudska skupščina, ex lege predstavnik Izvršnega sveta v skupščini 
oziroma v njenih odborih, in sicer ne glede na to, če je član Izvršnega sveta ali 
ne. To ne velja seveda samo takrat, če Izvršni svet odloči drugače. Prav tako 
dajejo odgovorni šefi republiške uprave odgovore na vprašanja poslancev v 
zadevah s področja ustreznega upravnega organa, razen, če bi v konkretnem 
Primeru Izvršni svet odločil drugače. Razumljivo pa je, da so odgovori na 
interpelacije, o katerih se razpravlja na seji doma skupščine, seveda pridržane 
Predsedniku Izvršnega sveta oziroma po sporazumu z njim, podpredsedniku. 

Končno dovolite še opozorilo, da odbori Izvršnega sveta ostanejo tudi po 
lovi uredbi slej ko prej metoda dela Izvršnega sveta. Njihova naloga je v tem, 
^a proučujejo predloge predpisov in drugih aktov, o katerih naj odloči Izvršni 
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svet oziroma po njegovem predlogu ljudska skupščina ter druga vprašanja z 
delovnega področja odbora. Ker odbori Izvršnega sveta niso njegovi organi, 
tudi praviloma ne morejo samostojno odločati. Vendar, da se ne bi po nepo- 
trebnem obremenjeval plenum, je bilo treba v uredbi dati odborom pravico, 
da v imenu Izvršnega sveta vendarle dajejo soglasja k pravilnikom in drugim 
aktom organov republiške uprave, zavodov, okrajnih ljudskih odborov in orga- 
nizacij, če je po posebnem predpisu potrebno soglasje Izvršnega sveta. 

Kar zadeva samo organizacijo odborov Izvršnega sveta po novi ureditvi, 
kot vidite iz te uredbe, ni več koordinacijskega odbora niti posebnega odbora 
za perspektivni družbeni plan. Za pripravo sej Izvršnega sveta se trenutno 
ne kaže potreba po posebnem koordinacijskem odboru, naloge odbora za 
perspektivni plan pa bo lahko prevzela posebna komisija odbora za gospo- 
darstvo. Se nadalje sta ostala odbora za notranjo politiko in za narodno obrambo 
z nespremenjenim delovnim področjem. Nastala pa je deloma v zvezi z odpravo 
koordinacijskega odbora potreba po posebnem odboru za splošna in upravna 
vprašanja, v čigar delokrog bodo spadale vse zadeve, ki niso porazdeljene med 
druge, že navedene odbore. Ce bi glede vrste in števila odborov nastala v 
praksi potreba po reorganizaciji je z uredbo Izvršni svet pooblaščen, da takšno 
reorganizacijo izvrši s posebnim odlokom. 

Poleg navedenih karakterističnih dopolnitev obsega prečiščeno besedilo 
uredbe še nekatere druge organizacijske in tehnične spremembe, ki so deloma 
stvarnega, deloma pa sploh samo stilističnega značaja. 

Kot že uvodoma rečeno, predstavlja novo besedilo uredbe o organizaciji 
in delu Izvršnega sveta nadaljnjo podrobnejšo ureditev in s tem razvijanje 
določenega dela našega ustavnega sistema. S tem je še posebej utemeljen 
predlog Izvršnega sveta, da ljudska skupščina uredbo v besedilo kot je pred- 
ložena, potrdi. 

Predsednik Miha Marinko: Slišali ste poročilo in obrazložitev. 
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem 
razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog odloka o potrditvi 
uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o organizaciji in delu Izvržnega 
sveta Ljudske skupščine LRS sprejet. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na razrešitev in volitev 
sodnikov. 

Prosim poročevalca odbora za volitve, da da poročilo. (Poročevalec odbora 
/.a volitve ljudski poslanec Ivan Alt prebere odborovo poročilo. — Glej 
priloge.] 

Zeli kdo besedo k temu poročilu in predlogu? (Ne javi se nihče.) V skladu 
z 78. členom zakona o sodiščih moramo najprej razrešiti Franceta Miklavčiča 
funkcijo sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru. Zato dajem najprej predlog 
sklepa o razrešitvi Franceta Miklavčiča, kot sodnika Okrožnega sodišča v 
Mariboru, na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je tovariš Franc Miklavčič razrešen kot sodnik Okrožnega 
sodišča v Mariboru. 
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Prehajamo na glasovanje sklepa o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodižča 
v Ljubljani in Okrožnega sodišča v Kopru. Po predlogu sklepa naj bi bila za 
sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani izvoljena Franc Miklavčič in Niko 
Belopavlovič, za sodnika Okrožnega sodižča v Kopru pa dr. Stane Strehovec. 
Poročevalec odbora za volitve je že povedal, da je dr. Vladimir Leitgeb zaprosil, 
da se ga črta iz seznama kandidatov zaradi nenadnega poslabšanja bolezni. To 
prošnjo je Izvršni svet kot predlagatelj ugodno rešil in sporočil, da glede tega 
sodnika predlog za izvolitev umika. Zato ga je treba v prvotnem besedilu 
Predloga črtati. Dajem na glasovanje predlog sklepa, da se izvolita za sodnika 
Okrožnega sodišča v Ljubljani Franc Miklavčič in Niko Belopavlovič, za 
sodnika Okrožnega sodišča v Kopru pa dr. Stane Strehovec. Kdor je za. 
Prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da so predlagani 
sodniki izvoljeni. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
0 predlogu odloka o nagradah in povračilih poslancem Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije. 

Prosim poročevalca administrativnega odbora, ki je predlagatelj tega 
odloka, da da poročilo. (Poročevalec administrativnega odbora ljudski poslanec 
^akob  Zen  prebere odborovo porodilo. — Glej priloge.) 

Pričenjam razpravo o poročilu in utemeljitvi odloka. Kdo želi besedo? (Ne 
Javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na 
glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Jv kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je odlok o 
nagradah in povračilih poslancem Ljudske skupščine Ljudske republike Slo- 
venije sprejet. 

S tem je dnevni red skupne seje izčrpan in zaključujem sejo. 

Seja je bila zaključena ob 18.10 uri. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
UUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Verifikacijski odbor 

REPUBLIŠKEMU ZBORU LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

Verifikacijski odbor Republiškega zbora Ljudske skupštine LRS Je na 
svoji seji dne 10. aprila 1958 najprej izvolil za svojega predsednika Alberta 
Jakopiča in za tajnika Toneta Kropuška, nato pa pregledal, na podlagi 8. člena 
Poslovnika Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS, predložena potrdila 
Poslancev, vse volilne spise ter poročilo Republiške volilne komisije LRS z dne 
29. marca 1958. 

Po pregledu poročila Republiške volilne komisije LRS, predloženih po- 
slanskih potrdil o izvolitvi in volilnih spisov daje verifikacijski odbor Repu- 
bliškemu zboru Ljudske skupščine LRS naslednje 

poročilo: 

1. Za volitve ljudskih poslancev Republiškega zbora Ljudske skupščine 
'-'RS, ki so bile dne 23. marca 1958, je Izvršni svet Ljudske skupščine LRS 
8 svojim odlokom z dne 30. decembra 1957 št. U 184/57 (Uradni list LRS, 
*t- 48-223/57) določil skupno število poslancev tega zbora na 129 in s svojim 
odlokom dne 30. decembra 1957 št. U 187/1-57 (Uradni list LRS, št. 48-224/57) 
""azdelil ozemlje Ljudske republike Slovenije na 129 volilnih okrajev. 

2. V vseh volilnih okrajih je bilo potrjenih po ena ali več kandidatur 
■'borov volivcev. Le v 44. volilnem okraju je bila poleg kandidature zborov 
volivcev potrjena tudi kandidatura skupine državljanov kot druga kandidatura 
v tem volilnem okraju. Skupno je bilo potrjenih 160 kandidatur. 

3. Pri volitvah v Republiški zbor Ljudske skupščine LRS je bilo na dan 
volitev 1 037 433 volilnih upravičencev, od katerih je glasovalo skupno 97fi 649 
aU 94,1%. 

Od skupnega števila oddanih glasov je odpadlo na kandidate 914 133 ali 
93,6% glasov, neveljavnih glasovnic pa je bilo 62 516 ali 6,4%. 

4. V vseh volilnih okrajih so se postopek za določitev kandidatov in volitve 
l2vrSili v skladu Z zakonitimi predpisi in ni bilo nepravilnosti takega značaja, 
da bi lahko bistveno vplivale na določitev kandidatur ali na volilni izid. 

5. V nobenem primeru nista v istem volilnem okraju dobila pri volitvah 
dva ali več kandidatov enako število glasov in ni bilo nikjer potrebno, da bi 
Se iz tega razloga morale opraviti ponovne volitve. 
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Na podlagi omenjenih ugotovitev verifikacijski odbor Republiškega zbora 
Ljudske skupščine LRS 

predlaga: 

da Republiški zbor Ljudske skupščine LRS potrdi mandate oziroma izvolitev 
naslednjih   ljudskih   poslancev   Republiškega   zbora   Ljudske  skupščine   LRS: 

1. volilni 

volilni 

volilni 

volilni 

volilni 

volilni 

volilni 

8. volilni 

okraj 

okraj 

okraj 

okraj 

okraj 

okraj 

okraj 

okraj 

I. Okraj Celje 

Libnik Alojz 9. volilni 

Simonič Vinka 10. volilni 

Marinko-Slander Mica      11. volilni 

Kovačič Ivan 12. volilni 

Zen Jakob 13. volilni 

Leskošek Franc 14. volilni 

Vrabič Olga 15. volilni 

Ribičič Mitja 16. volilni 

okra 

okra 

okra 

okra 

okra 

okra 

okra 

okra 

Sotlar Stane 

Jerman Riko 

Kopač dr. Ivan 

Rančigaj dr. Ivan 

Cvenk Miran 

Kropušek Tone 

Ravljen Slane 

Marolt Jožo 

II. Okraj Gorica 

17. volilni okra 

18. volilni okra 

19. volilni okra 

20. volilni okra 

21. volilni okra 

Zlatnar Mirko 

Skok Franc 

Boltram Julij 

Remškar Tine 

Božič Lado 

22. volilni okraj: Ribičič Marinka 

23. volilni okraj: Jež Slavko 

24. volilni okraj: Vodopivec Cvetka 

25. volilni okraj: Vižintin Milo 

III. Okraj Koper 

26. volilni okraj: Regent Ivan 

27. volilni okraj: Kuret Albin 

28. volilni okraj: Rudolf Janko 

29. volilni okraj: Jakopič Albert 

30. volilni okraj: Grmek Alfonz 

31. volilni okraj: Aljančič Marija 

32. volilni okraj: Babic Branko 

33. volilni okraj: Gobbo Norino 

34. volilni okraj: Ferligoj  Davorin 

IV. Okraj  Kranj 

35. volilni okraj: Fajfar Tone 

36. volilni okraj: Košmelj  Miran 

37. volilni okraj: Zirkelbach Slavica 

38. volilni okraj: Košir Martin 

39. volilni okraj: Kobal Svetko 

40. volilni okraj: Peternelj Anton 

41. volilni okraj: Potočnik dr. Miha 

42. volilni okraj: Popit Franc 

43. volilni okraj: Dimnik Maks 

44. volilni okraj: Treven Franc 

45. volilni okraj: Jenstorle Albin 
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V. Okraj Ljubljana 

46. volilni okraj: Zupančič Beno 60. volilna okraj 
47. volilni okraj: Modic dr. Heli 61. volilni okraj 
48. volilni okraj: Kukovec dr. Sonja 62. volilni okraj 
49. volilni okraj: Tomšič Vida 63. volilni okraj 
50. volilni okraj: Sušteršič Franc 64. volilni okraj 
51. volilni okraj: Segedin dr. Ruža 65. volilni okraj 
52. volilni okraj: Maček Leopold 66. volilni okraj 
53. volilni okraj: Dermastia Mihaela 67. volilni okraj 
54. volilni okraj: Ocepek Angela 68. volilni okraj 
55. volilni okraj: Piškur Lojze 69. volilni okraj 
56. volilni okraj: Vrhovec Stane 70. volilni okraj 
57. volilni okraj: Svetina Mira 71. volilni okraj 
58. volilni okraj: Zakonjšek Martin 72. volilni okraj 
"9. volilni okraj: Vonta Jože 

Brejc Tomo 
Krivic Ada 
Vipotnik Janez 
Perovšek inž. Pepca ■ 
Gačnik Humbert 
Klemenčič inž. Ivo 
Perovšek France 
Maček Ivan 
Maležič Matija 
Hace Matevž 
Zorko Peter 
Dermastia dr. Marijan 
Seliger Drago 

VI. Okraj Maribor 

73. volilni 
74. volilni 
75. volilni 
76. volilni 
77. volilni 
78. volilni 
79. volilni 
80. volilni 
81. volilni 
82. volilni 
83. volilni 
84. volilni 
85. volilni 
86. volilni 

okraj: Hercog Ivan 87. volilni okraj Zorko Edo 
okraj: Cernec Adolf 88. volilni okraj Vrhovšek Jelka 
okraj: Kotnik inž. Viktor 89. volilni okraj Alt Ivan 
okraj: Zaucer inž. Pavel 90. volilni okraj Lorbek inž. Stefk;t 
okraj: Janžekovič Ivo 91. volilni okraj Vrhovšek Anton 
okraj: Jurančič Vlado 92. volilni okraj Lah Tine 
okraj: Cernelč dr. Draga 93. volilni okraj Bera Franc 
okraj: Kraigher Boris 94. volilni okraj Skrbiš Poldka 
okraj: Apih Milan 95. volilni okraj Stropnik Lojzka 
okraj: Globačnik Jože 96. volilni okraj Potrč Ivan 
okraj: Majhen Vlado 97. volilni okraj Krajnčič Ivan 
okraj: Bole Tone 98. volilni okraj: Belšak Franc 
okraj: Kolarič Vera 99. volilni okraj Tramšek Jože 
okraj: Oblak Lado 100. volilni okraj Goršič Milko 

VII. Okraj Murska Sobota 

J01. volilni okraj 
volilni okraj 
volilni okraj 

102 
103. 
104. 
105. 
106. 

Pirher Aleksander 
Slavič Jože 
Levar Marija 

volilni okraj: Lutar Karel 
volilni okraj: Kocijančič Boris 
volilni okraj: Cačinovič Rudi 

107. volilni okraj: Korpič Koloman 
108. volilni okraj: Sebjanič Franc 
109. volilni okraj: Horvat Ivan 
110. volilni okraj: Gyofi Štefan 
111. volilni okraj: Frančeškin Milan 

Vili. Okraj Novo mesto 

'I2i volilni okraj: Šilih Niko 
48. volilni okraj: Jakljevič Franc 
M4. volilni okraj: Zupančič Viktor 
'^. volilni okraj: Avbolj Viktor 

116. volilni okraj: Vale Maks 
117. volilni okraj: Pirkovič inž. Vilma 
118. volilni okraj: Krese Franc 
119. volilni okraj: Pirkovič Franc 
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IX. Okraj Trbovlje 

120. volilni okraj: Ingolič Jože 125. volilni okraj: Zupančič Marija 
121. volilni okraj: Kimovec Franc 126. volilni okraj: Brečko Stanko 
122. volilni okraj: Nunčič Stane 127. volilni okraj: Marinko Miha 
123. volilni okraj: Sterban Karel 128. volilni okraj: Kralj Franc 
124. volilni okraj: Knez Ciril 129. volilni okraj: Kladivar Jože. 

Poročilo, ki ga verifikacijski odbor predlaga Republiškemu zboru Ljudske 
skupščine LRS, je bilo prečitano in odobreno na seji verifikacijskega odbora, 
ki je za svojega poročevalca določil Toneta Kropuška. 

Verifikacijski odbor predlaga Republiškemu zboru Ljudske skupščine LRS, 
da njegovo poročilo in predlog sprejme. 

St. R 88/1-58. 

Ljubljana, dne 10. aprila 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
ToneKropušekl.   r. AlbertJakopdčl.   F. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
MUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Verifikacijski odbor 

ZBORU PROIZVAJALCEV LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

Verifikacijski odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščino LRS se je 
takoj po izvolitvi sestal dne 10. aprila 1958 na seji, da na podlagi 8. člena 
poslovnika Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine pregleda predložena potr- 
dila poslancev, volilne spise ter poročila Republiške volilne komisije LllS 
z dne 29. marca 1958 in 3. aprila 1958. 

Po pregledu poročil Republiške volilne komisije LRS, predloženih poslan- 
skih potrdil o izvolitvi in volilnih spisov, daje verifikacijski odbor Zboru 
proizvajalcev Ljudske skupščne LRS tole 

poročilo: 

1. Za volitve ljudskih poslancev Zbora proizvajalcev Ljudske skupščin«' 
LRS, ki so bile dne 25. in 28. marca 1958 je Izvršni svet Ljudske skupščine LllS 
s svojim odlokom z dne 30. decembra 1957 št. U 184/57 (Uradni list LRS St. 
■18-223/57) določil skupno število poslancev tega zbora na 76, od kateregB 
Odpade aa pvoizvajabko skupino industrije, trgovini' in obrti 67 poslancev, na 
proizvajalsko skupino kmetijstva pa 9 poslancev. Z odlokom Izvršnega svet:' 
Ljudske skupščine LRS z dne 30. decembra  1957 št. U 188/1-57 (Uradni lisi 
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LRS št. 48-225/57)je bilo območje Ljudske republike Slovenije razdeljeno za 
volitve poslancev Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS v proizvajalski 
skupini industrije, trgovine in obrti na 62, v proizvajalski skupini kmetij- 
stva pa na 9 volilnih okrajev. Po tem odloku se je volilo v 49. in 51 volilnem 
okraju po dva poslanca, v 50. volilnem okraju štiri poslance, v vseh drugih 
okrajih pa po enega poslanca. 

2. Razen v 59. volilnem okraju za volitve v proizvajalski skupini indu- 
strije, trgovine in obrti, je bila v vseh volilnih okrajih potrjena po ena ali 
več kandidatur zborov volivcev, le v 59. volilnem okraju je bila potrjena 
kandidatura skupine proizvajalcev. Kandidatura skupine proizvajalcev je bila 
Potrjena tudi v 5. volilnem okraju za volitve v proizvajalsko skupino kme- 
tijstva kot druga kandidatura v tem volilnem okraju. Skupno je bilo potrjenih 
99 kandidatur v proizvajalski skupini industrije, trgovine in obrti ter 10 
Kandidatur v proizvajalski skupini kmetijstva. 

3. V Ljudski republiki Sloveniji je bilo v proizvajalski skupini industrije, 
trgovine in obrti skupaj 1705 članov volilnih teles, ki so predstavljali 282 941 
Proizvajalcev. Volitev dne 25. marca se je udeležilo 1580 teh članov. 

V proizvajalski skupini kmetijstva pa je bilo v Ljudski republiki Sloveniji 
765 članov volilnih teles s pravico predstavljati 224 332 proizvajalcev. Volitev 
dne 28. marca 1958 se je udeležilo 688 teh članov. 

4. V vseh volilnih okrajih so se postopek za določitev kandidatov in volitve 
'^vršili v skladu z zakonitimi predpisi in ni bilo nepravilnosti takega značaja, 
^a bi lahko bistveno vplivale na določitev kandidatur ali na volilni izid. 

5. V 49. volilnem okraju proizvajalske skupine industrije, trgovine in obrti, 
^ег sta se volila dva poslanca, je bil na volitvah dne 25. marca 1958 izvoljen 
^mo en poslanec, Slavko Kobal. Drugi poslanec ni bil izvoljen, ker sta 
""slednja dva kandidata Stane Kuntu in Jožica Rajšter dobila največje enako 
lovilo glasov. Okrajna volilna komisija v Mariboru je zato razpisala za 2. april 
19Г)8 ponovne volitve, katerih se je od 29 članov volilnega telesa udeležilo 
23 članov, ki so predstavljali 6808 glasov. Pri ponovnih volitvah je bil nato 
v 49. volilnem okraju proizvajalske skupine inudstrije, trgovine in obrti izvoljen 
kandidat Slane Kuntu. 

Na podlagi omenjenih ugotovitev verifikacijski odbor Zbora proizvajalcev 
ljudske skupščine LRS 

predlaga, 

da Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine LRS potrdi mandate oziroma izvolitev 
n;,slednjih  ljudskih  poslancev Zbora  proizvajalcev  Ljudske skupščine  LRS: 

Л. l'roi/vajiilska skupina induslrijc, trgovine in obrti 

I. Okraj Celje 

^ volilni okraj: Pcrše Franc 5. volilni okraj: Faletič Slava 
^ Volilni okraj: Le.skovar Bojan 6. volilni okraj: Kovač Ivan 
^ Volilni okraj: Zmahaz Ivan V- volilni okraj: Koz-č inž. Desanka 
4- volilni okraj: Vičič Ivan B. volilni okraj: Krofi Ivan 

10 
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II. Okraj Gorica 

9. volilni okraj: Rovšček Mirko 
10. volilni okraj: Ravnihar Valentin 

11. volilni okraj: Lukan Janko 
12. volilni okraj: Slamič Herman 

III. Okraj Koper 

13. volilni okraj: Drnovšek inž. Jože     15. volilni okraj: Grča Viktor 
14. volilni okraj: Brovinsky Stanislav   16. volilni okraj: Banovec Tončka 

IV. Okraj Kranj 

17. volilni okraj: Seljak Anton 
18. volilni okraj: Jež Popca 
19. volilni okraj: Boštjančič Angelca 
20. volilni okraj: Mrak Pavel 
21. volilni okraj: Zerovnik Pavel 

22. volilni okraj: Ogris Milan 
23. volilni okraj: Ulčar Jože 
24. volilni okraj: Bergant Jože 
25. volilni okraj: Mencinger Franc 

V. Okraj Ljubljana 

26. volilni okraj: Ocepek Lojze 
27. volilni okraj: Košak Dana 
28. volilni okraj: Gerbec Jože 
29. volilni okraj: Jovan Milka 
30. volilni okraj: Ganziti Rudolf 
31. volilni okraj: Božič Nada 
32. volilni okraj: Fele Stane 
33. volilni okraj: Jerman Jože 
34. volilni okraj: Avsec Ivan 
35. volilni okraj: Berčič Miha 

36. volilni 
37. volilni 
38. volilni 
39. volilni 

volilni 
volilni 
volilni 
volilni 
volilni 

40. 
41. 
42. 
43. 
44. 

okrnj: I.esjak Janez 
okraj: Novak Ivan 
okraj: Martinšek Anton 
okraj: Babnik Andrej 
okraj: Kukovec Ivanka 
okraj: Plevel Peter 
okraj: Bevk Francka 
okraj: Kavčič Stane 
okraj: Grm Karel 

VI. Okraj Maribor 

45. volilni okraj: Tomazin Peter 
46. volilni okraj: Fale Franc 
47. volilni okraj: Pipan inž. Boris 
48. volilni okraj: TramSek Krnest 
49. volilni okraj: Kobal Slavko 

Kuntu Stane 
50. volilni okraj: Gorjup Ivan 

50. volilni okraj: Lorger Mirko 
Posega Miro 
Dolenc Ellca 

61, volilni okraj: PavSič Štefan 
Fras Mara 

52. volilni okraj: Klemenčič Marko 
53. volilni ckraj: Segula Jože 

Vil. Okraj Murska Sobota 

54. volilni okraj: Pintarič Viktor 5Г. volilni okraj: Viki Marija 

VIII. Okraj Novo mesto 

56. volilni okraj: Cigoj Henrik 57. volilni okraj: Dolenc Stane 
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IX. Okraj Trbovlje 

58. volilni okraj: Videnič Janez 61. volilni okraj: Naglic Franc 
59. volilni okraj: Knez Jože 62. volilni okraj: Bračun Jože 
80. volilni okraj: Sihur Anton 

B. Proizvajalska skupina kmetijstva 

1. volilni okraj: Antalič Štefan 6. volilni okraj: Pire Anton 
2. volilni okraj: Škof Stane 7. volilni okraj: Hafner Tone 
3. volilni okraj: Petrovič Janez 8. volilni okraj: Remec Mirko 
4. volilni okraj: Jeraj Franjo 9. volilni okraj: Knez Ivan 
5- volilni okraj: Rebernik Stanko 

Poročilo, ki ga verifikacijski odbor predlaga Zboru proizvajalcev Ljudske 
skupščlne LRS je bilo prečitano in odobreno na seji verifikacijskega odbora, 
10 jo za svojega poročevalca določil tov. Jožeta Gerbca. 

Verifikacijski odbor predlaga Zboru proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, 
a njegovo poročilo in predlog sprejme. 

St. P 23/1-58 

Ljubljana, dne 10. aprila 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
JožoGerbecJ.   r. IvanNovakl.   r. 

pOHoClLO   IZVRŠNEGA   SVETA   LJUDSKE   SKUPŠČINE 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE   ZA   LETO   1957 

I. ORGANIZACIJA IZVRŠNEGA SVETA IN REPUBLIŠKE UPRAVE 

1. Notranja organizacija in delo Izvršnega sveta 

Člani Izvršnega sveta. Število članov Izvršnega sveta se je v 
Preteklem letu povečalo od 13 na 15 članov. Za nova člana je izvolila Ljudska 
Jkupičina LRS dne 7. II. 1957 Vlada Krivica in dne 29. IV. 1957 Mitjo Ribičiča. 
^ izvolitvijo novih članov je bila sestava Izvršnega sveta naslednja: predsednik 
koits Kraigher, podpredsednika Slane Kavčič in Viktor Avbelj, sekretar Niko 
^Uh, člani Julij Beltram, Tone Bole, Tone Fajfar, Milko Goršič, Jože Ingolič, 
J^Hs Kocijančič, Ada Krivic, Vlado Krivic, Matija Maležič, Mitja Ribičič in 
0l«a Vrabič. Dne 26. XI. 1957 je izvolila Ljudska skupščina LRS Vlada Krivica 
га predsednika Vrhovnega sodišča LRS, na njegovo mesto pa za člana Izvršnega 
■sv,'la Vlada Majhna. 

Stalni  odbori   in   komisije.   Metode in oblike svojega notranjega 
ola je Izvršni svet v preteklem letu razširil in izpopolnil z ustanovitvijo dveh 
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novih stalnih odborov. Novo ustanovljeni Koordinacijski odbor je prevzel razen 
svojega delokroga še tudi vlogo vsklajevalca v delu Izvršnega sveta, Odbor za 
perspektivni družbeni plan pa obravnavanje zadev v zvezi s pripravljanjem 
in izvajanjem republiškega perspektivnega družbenega plana. Za pripravo in 
obravnavanje zadev iz svoje pristojnosti, za organiziranje svojega dela in za 
opravljanje posameznih zadev je imel Izvršni svet v preteklem letu pet stalnih 
odborov in štiri stalne komisije. Odbori in komisije so delale v naslednji sestavi: 

Koordinacijski odbor: predsednik Boris Kraigher, člani Stane 
Kavčič, Viktor Avbelj, Niko Šilih, Tone Bole in Vlado Krivic (od 7. II. do 26. 
XI. 1957). Odbor je imel v preteklem letu 31 sej; 

Odbor za notranjo politiko: predsednik Stane Kavčič, člani 
Milko Goršič, Boris Kocijančič, Niko Šilih, Vladko Majhen (imenovan za člana 
odbora 16. XII. 1957), Olga Vrabič in Mitja Ribičič. Odbor je imel 3 seje; 

Odbor za perspektivni družbeni plan: predsednik Viktor 
Avbelj, člani Tone Fajfar, Jože Ingolič, direktor Zavoda LRS za gospodarsko 
planiranje ing. Viktor Kotnik, sekretar za blagovni promet dr. Boris Puc, 
sekretar za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve ing. Marjan 
Tepina in direktor Ekonomskega inštituta LRS dr. Leo Gerzmič. Zaradi odhoda 
na novo službeno mesto jo bil ing. Marjan Tepina dne 16. VII. 1957 razrešen 
dolžnosti člana odbora in na njegovo mesto imenovan za člana odbora novi 
sekretar ing. Alojz Roječ. Odbor je imel 18 sej; 

Gospodarski odbor: predsednik Tone Bole, člani: Julij Beltram, 
Matija Maležič, direktor centrale NB za LRS Lavoslav Dolinšek, sekretar za 
splošne gospodarsko zadeve dr. Danilo Dougan, pomočnik direktorja Zavoda 
LRS za gospodarsko planiranje Mirko Jamar, sekretar za industrijo in obrt 
ing. Ludvik Krcmžar in sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo ing. Tine Mastnak- 
Odbor je imel 31 sej; 

Odbor ta narodno obrambo: predsednik Boris Kraigher, člani: 
Viktor Avbelj, i'iiicial-podpolkovnik Nikola Karanović, Stane Kavčič, član 
Zveznega izvršnega sveta Ivan Maček in Niko Šilih. Dne 1. IX. 1957 je odšel 
Nikola Karanović na novo službeno mesto, kot nov član odbora ga je zamenjal 
goneral-podpolkovnik Djoko Jovanović. Odbor je imel 1 sejo; 

Administrativna komisija: predsednik Niko Šilih, člani: Julij 
Beltram, Boris Kocijančič in Olga Vrabič. Komisija je imela 14 sej; 

Komisija za pomilostitve: predsednik Milko Goršič, člana Ada 
Krivic in Niko Šilih. Komisija je imela 4 .seje; 

Komisija za vprašanja produktivnosti dola in za de- 
lovna razmerja: predsednik Tone Bole, člani: univ. docent dr. Aleksander 
Bajt, sekretar za delo dr. Marjan Dular, direktor Zavoda za proučevanje orga- 
zacije dela in varnosti pri delu ing. Ivan Gruden, direktor podjetja »Litostroj« 
ing. Božidar Guštin, direktor Zavoda LRS za gospodarsko planiranje ing. Viktor 
Kotnik, sekretar za industrijo in obrt ing. Ludvik Kremžar, uslužbenec podjetja 
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»Iskra« ing. Marjan Lavrencič, načelnik v Sekretariatu IS za delo Rado Miklič, 
direktor tovarne avtomobilov »TAM« ing. Stojan Perhavec, predsednik Repub- 
liškega sveta Zveze sindikatov Jugoslavije Janko Rudolf, direktor Zavoda za 
raziskavo materiala in konstrukcij ing. Viktor Turnšek, znanstveni sodelavec 
v Ekonomskem inštitutu LRS dr. Vilko Vujčič in načelnik tajništva za delo 
OLO Maribor Franc Zorko. Komisija je imela 7 sej. 

Komisija za verska vprašanja: predsednik Boris Kocijančič, 
^lani: profesor Jože Lampret, sodnik Vrhovnega sodišča LRS Karol Mejak, 
lavni tožilec LRS Jože Pavličič, predsednik komisije za zamejstvo pri Pred- 
sedstvu SZDL Slovenije Bogomir Peršič, sekretar Univerze Lojze Piškur, šef 
kabineta predsednika Izvršnega sveta Franjo Turk, glavni urednik »Slov. 
Poročevalca« Sergej Vošnjak in drž. podsekretar za notranje zadeve Janez 
kapelj (imenovan za člana 18. XII. 1957). Komisija je imela 3 seje; 

Strokovni sveti. Izvršni svet je v preteklem letu povečal število 
Svojih posvetovalnih organov. Z ustanovitvijo štirih novih strokovnih svetov 
Se je število le-teh povečalo na devet. Strokovni sveti so delali v naslednji 
sestavi: 

Strokovni svet za industrijo: predsednik, sekretar za indu- 
sti'ijo in obrt ing. Ludvik Kremžar, člani: tehnični direktor papirnice Vevče ing. 
klane Bonač, Sef biroja za industrijsko arhitekturo pri »Slovenija-projektu« 
lnS- Jože Didek, predsednik Zveze inženirjev in tehnikov LRS prof. ing. 
Friderik Gerl, direktor podjetja Litostroj ing. Božidar Guštin, podpredsednik 
^LO Kranj Dušan Horjak, sekretar Rep. komisije za revizijo investicijskih 
P'ORiamov ing. Milan Jeran, direktor Železarne Ravne Gregor Klančnik, 
Podpredsednik OLO Maribor Tine Lah, direktor Rudnika svinca Mež:ca 
lnS- Rudolf Lučovnik (umrl 15. IX. 1957), izred. univ. profesor ing. Roman 
^odic, direktor Tehniške srednje Sole ing. Albert Nučič, direktor Rudnika 
svinca, cinka in barita Škofljica ing. Ivan Pintarič, direktor Rudnika Trbovlje- 
**rastnik Alojz Ribič, tehnični direktor Elektrogospodarske skupnosti ing. 
f*0nrik Sebaher, tehnični vodja koordinacijskega biroja »Ites« ing. Lucijan 
Šinkovec, predsednik Občinskega LO Ljubljana-Center dr. Štefan Soba, direktor 
zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij ing. Viktor Turnšek, direktor 
^'ntrale Investicijske banke za LRS Zoran Žagar in generalni sekretar Zdru- 
Ž0nja tekstilne industrije FLRJ ing. Franc Žitnik. Strokovni svet je imel v 
Preteklem letu 3 seje, na katerih je obravnaval naslednja važnejša vpraSanja: 
Problematiko obrtništva, ekonomsko uporabo goriva, ureditev in opravljanje 
"'mnikarske službe, pribavljanje pravice industrijske svojine v inozemstvu, 
^ruževanje gospodarskih organizacij in organizacijo elektrogospodarstva. 

Strokovni svet za gozdarstvo: predsednik, docent na Fakul- 
t'.'li za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo ing. Zdravko Turk, člani: 
(,lll'ktor Uprave za gozdarstvo LRS ing. Lojze Funkl, šef Okrajne uprave za 
^zdurslvo Koper ing. Slavko Gaberc, načelnik kmetijskega oddelka v Sekre- 
'ai'atu IS za kmetijstvo in gozdarstvo Lavoslav Gosak, rep. ljudski poslanec 
^ittevž Hace, šef Okrajne uprave za gozdarstvo Celje ing. Anton Knez, Sef 
^krajne uprave za gozdarstvo Maribor Lavoslav Kranjčič, predsednik Okrajne 
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zadružne zveze Celje Franc Lubej, sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo ing. 
Tine Mastnak, direktor Gozdnega gospodarstva Ljubljana ing. Franjo Oblak, 
direktor Gozdarske poslovne zveze v Radovljici ing. Jože Osterman (imenovan 
za člana 2. IV. 1957), direktor Gozdnega gospodarstva Celje ing. Marjan Pre- 
sečnik, načelnik oddelka v Upravi za vodno gospodarstvo LRS ing. Karel 
Puppis, referent za gozdarstvo pri Zbornici za kmetijstvo in gozdarstvo LRS 
ing. Anton Seliškar, načelnik oddelka v Zavodu LRS za gospodarsko planiranje 
ing. Adolf Svetličič, direktor podjetja »Gorjana« Ljubljana Viktor Šenica, 
direktor Lesno industrijskega podjetja Maribor ing. Drago Volk, direktor 
Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije ing. Bogdan Žagar in 
direktor gozdarstva pri Kmetijsko gozdarskem centru Kočevje Jože Žagar. 

Strokovni svet je na 9 sejah obravnaval naslednja važnejša vprašanja: 
poslovanje gozdarskih poslovnih zvez, dodeljevanje gozdov kmetijskim pose- 
stvom, izvajanje zakona o agrarnih skupnostih, odobravanje in registracijo 
novih podjetij za eksploatacijo gozdov, predelava lesa in promet z lesom, sečnje 
gozdnega drevja, izvajanje zakona o gozdnih skladih, posebne pogoje za usta- 
navljanje podjetij na področju gozdnega in lesnega gospodarstva, izmero bruto 
lesne mase stoječega drevja in obračun prispevka za gozdni sklad iz zasebnih 
gozdov, organizacijo gozdarske službe in problematiko lesnega tržišča. 

Strokovni svet za vodno gospo da r s t v o : predsednik, di 
rektor Kmetijskega inštituta Slovenije ing. Pavle Zaucer, člani-upravnik vodno- 
gospodarske sekcije za Dravo Ptuj Branko Bartl, podpredsednik OLO Novo 
mesto Niko Belopavlovič, direktor Uprave za ceste LRS ing. Rudolf Cimolini, 
predsednik OLO Koper Albin Dujc, direktor Uprave za gozdarstvo LRS ing- 
Lojze Funkl, predsednik OLO Trbovlje Martin Gosak, načelnik oddelka za 
sanitarno tehniko pri CHZ ing. Stojan Guzelj, univ. profesor ing. Ivo Jelačin, 
predsednik OLO Celje Riko Jerman, direktor Uprave za vodno gospodarstvo 
LRS ing. Lojze Kerin, univ. profesor ing. Emil Kovačič, direktor vodne skup- 
nosti Barje ing. Stane Lapajne (umrl 14. VIII. 1957), sekretar za kmetijstvo in 
gozdarstvo ing. Tine Mastnak, direktor vodne skupnosti Koper Danilo Petrinja, 
svetnik v Sekretariatu IS za zakonodajo in organizacijo dr. Branko Premrou, 
načelnik oddelka v Upravi za vodno gospodarstvo LRS ing. Karel Puppis. 
predsednik okrajnega odbora SZDL Murska Sobota Franc Rogelj in univ. 
profesor ing. Janko Sketelj. Na 7 sejah je strokovni svet obravnaval naslednja 
važnejša vprašanja: vodnogospodarski soglasji za HE Osp in HE Trebušo, 
osnutek zakona o varstvu voda, osnutek zakona o vodnih skupnostih in proble- 
matiko vodnih skladov. 

'Strokovni svet za turizem: predsednik, sekretar za splošne 
gospodarske zadeve dr. Danilo Dougan, člani: član Upravnega odbora Turistične 
zveze Slovenije Franjo Baš, predsednik Sveta za turizem OLO Ljubljana Ivo 
Brumcn, tajnik Gorenjske turistične podzvezo Božo Čeme, član Upravnega 
odbora Prometne zbornice LRS Bogo Dragar, pomočnik gen. direktorja Centrale 
NB za LRS Pavle Hafner, direktor Putnik-Slovenija Cene Iskra, referent za 
blagovni promet, turizem in gostinstvo pri OLO Novo mesto Marko IvanetiCi 
predsednik Turistične zveze Slovenije Albert Jakopič, predsednik Odbora za 
organizacijo oddiha delavcev in uslužbencev pri Republiškem svetu Zveze 
sindikatov Jugoslavije Jože Jurač, predsednik Planinske zveze Slovenije Fedoi' 
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Košir, direktor zdravilišča Dobrnske toplice Zmago Likar, sekretar za blagovni 
promet Boris Puc, predsednik Gostinske zbornice LRS Stane Renko, pomočnik 
drž. sekretarja za notranje zadeve Stanislav Runko, predsednik Turističnega 
društva Maribor mr. ph. Janez Vari, glavni tajnik Trgovinske zbornice LRS 
ing. Miloš Vehovar in glavni tajnik Turistične zveze Slovenije ing. Hugo Weiss. 
Strokovni svet je bil ustanovljen 6. VII. 1957 in je na 4 sejah obravnaval zlasti 
Probleme razvoja turizma na Gorenjskem, penzionske cene, ustanovitev sklada 
za pospeševanje turizma, zimski turizem, vprašanje kadrov v gostinstvu, turi- 
stično propagando, vprašanje finansiranja investicij v turizmu in probleme 
zdravilišč. 

Strokovni svet za urbanizem in komunalne zadeve: 
Predsednik Matija Maležič, člani: predsednik OLO Maribor Milan Apih, direktor 
Tehniškega muzeja Ljubljana prof. Franjo Baš, podpredsednik OLO Novo 
niesto Niko Belopavlovič, načelnik gospodarskega oddelka Direkcije jugoslo- 
vanskih železnic Ljubljana ing. Rado Cotar, predsednik Občinskega LO Piran 
Davorin Ferligoj, predsednik Občinskega LO Kranj Vinko Hafner, direktor 
Komuna-projekt Maribor ing. Ljubo Humek, univ. prof. dr. Svetozar Ilešič, 
podpredsednik OLO Ljubljana ing. Ivo Klemenčič, direktor Projektivnega 
ateljeja Ljubljana ing. Sonja Lapajne, univ. prof. ing. arh. Edo Mihevc, član 
Sveta za urbanizem pri OLO Celje ing. Vital Mlejnik, direktor Investicijske 
grupe za izgradnjo avtoceste Ljubljana—Zagreb ing. Ciril Mravlja, direktor 
Biroja za projektiranje Murska Sobota ing. Franc Novak, direktor podjetja 
Elektro-Gorica ing. Janez Prelog, načelnik oddelka v Upravi za vodno gospo- 
darstvo LRS ing. Karel Puppis, univ. prof. ing. arh. Edvard Ravnikar, sekretar 
za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve ing. Alojz Roječ, 
Predsednik Društva arhitektov Slovenije ing. arh. Saša Sedlar, načelnik oddelka 
Centralnega higienskega zavoda dr. Srdjan Savnik, direktor Inštituta za gozdno 
bi lesno gospodarstvo Slovenije ing. Bogdan Žagar in direktor Kmetijskega 
ln-šlituta Slovenije ing. Pavle Zaucer. 

Strokovni svet je v preteklem letu na 3 sejah obravnaval naslednja 
važnejša vprašanja: problematiko zavodov za stanovanjsko izgradnjo, navodila 
za revizijo projektov za stanovanjske zgradbe in generalna urbanistična načrta 
^ Velenje in Celje. 

Strokovni svet za stanovanjsko izgradnjo: predsednik 
svetovalec Izvršnega sveta Franc Drobež, člani: univ. docent dr. Ivo Bonač, 
Predsednik stanovanjske skupnosti v občini Celje Franjo Cavnik, predsednik 
stanovanjske skupnosti v občini Ljubljana-Center Branko Golob, svetnik v 
državnem sekretariatu za finance LRS dr. Leopold Grošelj, direktor Zavoda 
*a stanovanjsko izgradnjo Kranj Jože Hujs, pomočnik direktorja Ekonomskega 
^štituta LRS Tone Klemenčič, direktor Centralnega zavoda za napredek gospo- 
dinjstva Milena Korže, članica Zveze ženskih društev Slovenijo Ančka Kuhar, 
sanica Zveze ženskih društev Slovenije Cilka Malešič, direktor Projektivnega 
aU-ljeja za arhitekturo Ljubljana ing. Ivo Medved, pomočnik direktorja Okraj- 
noga zavoda za statistiko Ljubljana Vladko Pekle, predsednik Občinskega LO 
^aribor-Tabor Franc Rant, sekretar za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in 
komunalne zadeve ing. Alojz Roječ, šef kabineta podpredsednika Izvršnega 
s"veta dr. Pavle Rozman, direktor Zavoda za stanovanjsko izgradnjo OLO 
Ljubljana ing. Leon Skaberne, uslužbenec Sveta za socialno varstvo LRS Lidija 
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Skofic, univ. asistent ing. Marko Šlajmer, projektant v podjetju »Slovenija 
projekt« Ljubljana ing. Janez Trene in sekretar Zveze komunalnih bank LRS 
Bronislav Vrhunec. 

Strokovni svet je bil ustanovljen 13. XI. 1957 in je imel v preteklem letu 
eno sejo, na kateri je obravnaval strukturo stanovanjskega sklada, ustanovitev 
gradbenega centra in priporočila za votle opečne zidake. 

Strokovni svet za promet: predsednik: predsednik OLO Trbovlje 
Martin Gosak, člani: referent za promet v Zavodu za gospodarsko planiranje 
LRS ing. Fran Bajžel, direktor Uprave za ceste LRS ing. Rudolf Cimolini, 
načelnik tehničnega oddelka Podjetja za PTT promet Franc Dobnikar, direktor 
Železniškega transportnega podjetja ing. Alfonz Dobovišek, komercialni direktor 
podjetja Slovenija-avto Bogo Dragan, šef odseka za promet v Drž. sekretariatu 
za notranje zadeve LRS Franjo Druškovič, podpredsednik OLO Kranj Dušan 
Horjak, predsednik Občinskega LO Ljubljana-Šiška Marijan Jenko, upravnik 
Avto-šole Jezica Ivan Kočevar, sekretar Združenja gospodarskih organizacij 
cestnega prometa za LRS Avgust Leder, šef Investicijske grupe za izgradnjo 
avtoceste Ljubljana—Zagreb ing. Ciril Mravlja, predsednik komisije za ceste 
in promet pri Avto-moto zvezi Slovenije France Novak, predsednik glavnega 
odbora Letalske zveze Slovenije Marko Peršič, tajnik Republiškega odbora 
sindikata železničarjev Mihael Pirnat,' kapetan dolge plovbe v Kopru Franc 
Potočnik, tehnični pomočnik direktorja Radio Ljubljana ing. Stane Roječ, 
predsednik Občinskega LO Ljubljana-Center dr. Štefan Soba, uslužbenec pod- 
jetja »Projekt — nizke gradnje« ing. Bojan Tavzes, šef kabineta predsednika 
Gospodarskega odbora IS Milan Udovč, uslužbenec Ekonomskega inštituta LRS 
dr. Vilko Vujčič, glavni tajnik Turistične zveze Slovenije ing. Hugo Weiss in 
izredni univ. profesor dr. ing. Branko Znideršič. 

Strokovni svet je na 10 sejah obravnaval naslednja važnejša vprašanja: 
dolgoročni program razvoja telefonije, osnutke predpisov o prevozu potnikov 
in blaga, kategorizacijo cest I. in II. reda, probleme finansiranja cest, aerofoto- 
grametrično službo, avtobusna postajališča, program razvoja prometa v nadalj- 
njih petih letih, razne železniške probleme, osnutek zakona o križiščih pro- 
metnih poti in osnutek zakona o javnih cestah; 

Strokovni svet za geodezijo: predsednik ljudski poslanec 
Mirko Zlatnar, člani: profesor Srednje gradbene šole Franjo Bratkovič, direktor 
Uprave za ceste LRS ing. Rudolf Cimolini, tehnični direktor Inštituta za geode- 
zijo pri Univerzi v Ljubljani ing. Mirko Cernivec, univ. prof. ing. Ivan Cucek, 
direktor Geološkega zavoda LRS ing. Danilo Jelene, predsednik Društva geo- 
detov Matija Klarič, direktor Geodetske uprave LRS Jože Košir, republiški 
glavni gradbeni inšpektor ing. Vinko Kregar, višji referent v Drž. sekretariatu 
za notranje zadeve LRS Stane Kremžar, direktor Projektivnega ateljeja Ljub- 
ljana ing. Sonja Lapajne, Matija Maležič, inšpektor za kmetijstvo pri Sekre- 
tariatu IS za kmetijstvo in gozdarstvo ing. Janez Sitar direktor Geodetskega 
zavoda Celje Vinko Steiner, sekretar za narodno obrambo Ferdo SetrajčiČ. 
direktor Geodetskega zavoda LRS ing. Marko Skerl, direktor Inštituta za 
gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije ing. Bogdan Žagar in načelnik oddelka 
pri Glavni zadružni zvezi Slovenije Jože Zilih. Člani strokovnega sveta so bil' 
imenovani v decembru. Strokovni svet se do konca leta še ni sestal. 
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Strokovni svet za hidrometeorologijo: predsednik se- 
kretar za kmetijstvo in gozdarstvo ing. Tine Mastnak, člani: direktor Agrobiroja 
Ljubljana Zivko Bernot, načelnik v Hidrometeorološkem zavodu LRS Franc 
Bidovec, tehnični vodja pri Vodni skupnosti Koper ing. Roman Celik, referent 
za regulacijo in hudournike pri Upravi za vodno gospodarstvo LRS ing. Boris 
Delak, upravnik Vodnogospodarske sekcije za Sočo — Nova Gorica ing. Stane 
Jelene, načelnik v Drž. sekretariatu za notranje zadeve LRS Franc Kolar, šef 
okrajne uprave za gozdarstvo Celje ing. Tone Knez, univ. prof. ing. Emil 
Kovačič, načelnik v Hidrometeorološkem zavodu LRS Pavle Kunstler, direktor 
Hidrometeorološkega zavoda LRS ing. Lojze Ostanek, upravnik Gozdarske 
poslovne zveze Radovljica ing. Jože Osterman, načelnik v Sekretariatu IS za 
promet Boris Pire, šef oddelka v Inštitutu letalske zveze Slovenije Marjan 
Slanovec in univ. profesor ing. Rudolf Turk. 

Strokovni svet se v preteklem letu še ni sestal, ker je bil formiran šele v 
mesecu decembru. 

Seje Izvršnega sveta. Izvršni svet se je v preteklem letu sestal 
na 30 sejah, na katerih je obravnaval 307 točk dnevnega reda. Na sejah so 
bila najštevilneje obravnavana vprašanja s področja gospodarstva (38%) tem 
sledijo vprašanja s področja notranjih zadev, splošne uprave in sodstva (29%), 
Vprašanja s področja šolstva, kulture, prosvete in znanosti (16%), vprašanja 
s področja zdravstva in socialne politike (7%) in razno (10%). 

Administracija Izvršnega sveta. V administraciji Izvršnega 
sveta v preteklem letu ni bilo sprememb. Administrativno in tehnično delo 
Izvršnega sveta je opravljal administrativni sekretariat po svojih notranjih 
organizacijskih enotah: uradu sekretarja Izvršnega sveta, uradu za informacije, 
uradu za prošnje in pritožbe, oddelku za tehnično pomoč, referatu za zunanje 
zadeve, protokolu, pravnem oddelku, personalnem oddelku, računovodstvu in 
knjižnici. 

Finančno samostojni zavodi. Izvršni svet je bil tudi v pre- 
teklem letu organ za zadeve in naloge dveh finančno samostojnih zavodov: 
zavoda za proučevanje organizacije dela in varnosti pri delu ter Uprave zgradb 
uradov in zavodov LRS. 

2. Organizacija republiške uprave 

V Ljudski republiki Sloveniji so tile samostojni organi republiške uprave: 
trije državni sekretariati, pet republiških svetov, deset sekretariatov Izvršnega 
svL4a, dva upravna zavoda, štiri uprave in en inšpektorat. 

Državni sekretariat za notranje zadeve LRS opravlja 
upravne zadeve na področju državne varnosti in javnega reda, svobode in 
Pravic državljanov, družbenega in osebnega premoženja, izvrševanja kazni, 
notranjega miru in reda ter državljanskih stanj. Državni serketar za notranje 
zadeve je član Izvršnega sveta Mitja Ribičič. 
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Državni sekretariat za pravosodno upravo LRS opravlja 
upravne zadeve na področju pravosodja, spremlja delo advokature in opravlja 
določene zadeve v zvezi s pomilostitvami. Državni sekretar za pravosodno 
upravo je dr. Teodor Tominšek. 

Državni sekretariat za finance LRS opravlja upravne posle 
na področju finančnih obveznosti družbenih organizacij in posameznikov do 
družbene skupnosti ter vprašanja kreditov, pripravlja in izvršuje republiški 
proračun, kontrolira proračunsko poslovanje, opravlja finančno nadzorstvo 
nad poslovanjem gospodarskih in drugih družbenih organizacij ter zadeve 
splošnega ljudskega premoženja. Državni sekretar za finance je član Izvršnega 
sveta Matija Maležič. 

V sestavi Državnega sekretariata sta kot posebna republiška upravna 
organa Uprava za dohodke LRS ter Finančni inšpektorat LRS. 

Svet za šolstvo LRS opravlja zadeve na področju šolstva, predšolske 
vzgoje in predvojaške vzgoje. Svet je nadzorni organ Zavodu za proučevanje 
šolstva. Svet kot kolegijski organ sestavljajo predsednik in 24 članov Sveta. 

Predsednik Sveta za šolstvo je bil do 28. XII. 1957 član Izvršnega sveta 
Milko Goršič, zatem pa član Izvršnega sveta Vladko Majhen. Sekretar za 
šolstvo je Ludvik Gabrovšek. 

Svet za kulturo in prosveto LRS opravlja zadeve na področju 
umetnosti, ljudske prosvete, telesne kulture, radijske oddajne službe, filma, 
založništva in drugih oblik kulturnega življenja ter umetniških akademij. 
Nadzorstvene pravice in dolžnosti izvršuje svet glede na Državni arhiv LRS 
ter Zavod za varstvo kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti. Svet 
kot kolegijski organ sestavljajo predsednik in 24 članov sveta. Predsednik 
Sveta je član Izvršnega sveta Boris Kocijančič. 

Svet za znanost LRS opravlja na področju znanosti izvršilne in 
upravne zadeve iz republiške pristojnosti in je nadzorstveni organ znanstvenim 
zavodom. Svet je bil ustanovljen 26. XI. 1957. Svet kot kolegijski organ sestav- 
ljajo predsednik in 29 članov. Predsednik Sveta za znanost je član Izvršnega 
sveta Milko Goršič. 

Upravne zadeve iz pristojnosti Sveta za kulturo in prosveto LRS in iz 
pristojnosti Sveta za znanost LRS opravlja Sekretariat LRS za kulturo, pro- 
sveto in znanost. Sekretar za kulturo, prosveto in znanost je Vlado Vodopivec. 

Svet za zdravsto LRS opravlja zadeve na področju zdravstvenega 
varstva. Svet je nadzorstveni organ Sanitarnemu inšpektoratu LRS in Central- 
nemu higienskemu zavodu. Svet kot kolegijski organ sestavljajo predsednik in 
24 članov sveta. Predsednik Sveta je član Izvršnega sveta Olga Vrabič, sekretar 
oa Lojze Piškur, ki je bil 25. XII. 1957 razrešen, ker je prevzel drugo dolžnost. 
Na njegovo mesto je bil imenovan dr. Tone Ravnikar. 

Svet za socialno varsto LRS opravlja zadeve na področju sploš- 
nega skrbstva, varstva družine, skrbništva in invalidskega varstva. Svet kot 
kolegijski organ sestavljajo predsednik in 24 članov. Predsednik Sveta je bil 
do 18. III. 1957 član Izvršnega sveta Tone Fajfar, ki je bil zaradi preobremenje- 
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nosti razrešen te dolžnosti. Na njegovo mesto je bil imenovan Tomo Brejc. 
Sekretar za socialno varstvo je Nika Arko. 

Sekretariat Izvršnega sveta za zakonodajo in orga- 
nizacijo pripravlja osnutke pravnih predpisov Izvršnega sveta in Ljudske 
skupščine LRS, kolikor to ne spada v pristojnost drugih republiških upravnih 
organov, daje mnenja Izvršnemu svetu ali republiškim upravnim organom 
glede končnega besedila osnutkov predpisov in organizacijskih ukrepov, pazi 
na zakonitost predpisov republiških upravnih organov in ljudskih odborov in 
skrbi za objavo republiških predpisov ter predpisov okrajnih ljudskih odborov 
v Uradnem listu LRS. Sekretar za zakonodajo in organizacijo je dr. Jože 
Globevnik. 

Sekretariat Izvršnega sveta za splošne gospodarske 
zadeve spremlja izvrševanje republiškega družbenega plana kot celote, pro- 
učuje vprašanja gospodarskega sistema, nadalje njegovo delovanje in tekočo 
gospodarsko problematiko ter izvajanje investicij v LRS, daje Izvršnemu svetu 
analize in poročila o gibanju gospodarstva ter predlaga ustrezne ukrepe, daje 
Izvršnemu svetu mnenja o osnutkih predpisov in ukrepov s področja gospo- 
darstva kot celote in sodeluje pri izdelavi republiškega družbenega plana. 
Sekretar za splošne gospodarske zadeve je dr. Danilo Dougan. 

Sekretariat Izvršnega sveta za industrijo in obrt 
spremlja izvrševanje republiškega družbenega plana, gibanje proizvodnje, delo- 
vanje gospodarskega sistema in gospodarskih ukrepov na področju industrije, 
gradbeništva in obrti, daje o tem Izvršnemu svetu poročila in predloge za 
ustrezne ukrepe, skrbi za izvajanje predpisov o industrijskih tehničnih inšpek- 
cijah in opravlja upravne zadeve na področju industrije, gradbeništva in obrti. 
Sekretar za industrijo in obrt je ing. Ludvik Kremžar. 

V sestavu Sekretariata so kot posebni republiški upravni organi Elektro- 
energetski inšpektorat LRS, Inšpektorat parnih kotlov LRS in Rudarsko- 
mctalurški inšpektorat LRS. 

Sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdar- 
stvo spremlja izvrševanje republiškega družbenega plana, gibanje proiz- 
vodnje, delovanje gospodarskega sistema in gospodarskih ukrepov na področju 
kmetijstva, gozdarstva in vodnega gospodarstva ter razvoj zadružništva, daje 
o teh vprašanjih Izvršnemu svetu poročila in predloge za ustrezne ukrepe ter 
opravlja upravne zadeve na navedenih področjih. Sekretar za kmetijstvo in 
gozdarstvo je ing. Tine Mastnak. 

V sestavu Sekretariata sta kot posebna republiška upravna organa Kme- 
tijski inšpektorat LRS in Veterinarski inšpektorat LRS. 

Sekretariat Izvršnega sveta za blagovni promet 
Spremlja izvrševanje republiškega družbenega plana na področju blagovnega 
Prometa in opravlja upravne zadeve na tem področju, skrbi za izvajanje 
Predpisov o organiziranju trgovine, gostinstva in turizma, izvaja gospodarske 
ukrepe na trgu zaradi zagotovitve potrebnih blagovnih rezerv in skrbi za izva- 
janje predpisov o tržni inšpekciji. Sekretar za blagovni promet je dr Boris Puc. 

V sestavu Sekretariata je kot poseben republiški upravni organ Tržni 
inšpektorat LRS. 
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Sekretariat Izvršnega sveta za urbanizem, stano- 
vanjsko izgradnjo in komunalne zadeve spremlja izvrševanje 
družbenega plana in opravlja upravne zadeve na področju urbanizma, stano- 
vanjske izgradnje in komunalnih zadev. Sekretar za urbanizem, stanovanjsko 
izgradnjo in komunalne zadeve je od 16. VII. 1957 ing. Alojz Roječ. Prejšnji 
sekretar ing.  Marjan Tepina je bil razrešen,  ker je prevzel drugo dolžnost. 

V sestavu Sekretariata je kot poseben republiški upravni organ Gradbeni 
inšpektorat LRS. 

Sekretariat Izvršnega sveta za promet spremlja izvrše- 
vanje republiškega družbenega plana, gibanje gospodarstva, gospodarskega 
sistema in gospodarskih ukrepov na področju prometa, daje o teh vprašanjih 
Izvršnemu svetu poročila in predloge ter opravlja upravne zadeve na tem 
področju. Sekretar za promet je od 27. IX. 1957 Bojan Polak. Prejšnji sekretar 
Milan Udovč je bil razrešen, ker je prevzel drugo dolžnost. 

Sekretariat Izvršnega sveta za delo opravlja upravne za- 
deve na področju sistema plač, strokovnih kvalifikacij in strokovne izobrazbe 
delavcev in uslužbencev v gospodarstvu, inšpekcije dela, posredovanje dela in 
socialnega zavarovanja ter druge zadeve s področja dela in delovnih razmerij. 
Sekretar za delo je dr. Marjan Dular. 

V sestavu Sekretariata sta kot posebna republiška upravna organa Inšpek- 
torat dela LRS in Uprava za posredovanje dela LRS. 

Sekretariat Izvršnega sveta za občo upravo opravlja 
upravne zadeve na področju izvrševanja predpisov o organizaciji republiških 
organov in zavodov ter upravnih organov in zavodov ljudskih odborov, na 
področju družbenih razmerij, strokovne izobrazbe uslužbencev državnih orga- 
nov in zavodov in sistematizacije, skrbi za izboljšanje administrativnega po- 
slovanja in opravlja druge upravne zadeve iz republiške pristojnosti, ki ne sodijo 
v delovno področje kakšnega drugega republiškega upravnega organa. Sekre- 
tariat je nadzorstveni organ nasproti Hidrometeorološkemu zavodu. Sekretar 
za občo upravo Adolf Arigler je bil 5. III. 1957 razrešen, ker je prevzel novo 
dolžnost. Na njegovo mesto je bil imenovan Mirko Tušek. 

Sekretariat Izvršnega sveta za narodno obrambo 
opravlja upravne zadeve na področju organizacije ter mobilizacije virov in sil 
države za narodno obrambo ter strokovno službo za Izvršni svet in za odbor 
Izvršnega sveta za narodno obrambo. Sekretar za narodno obrambo je pol- 
kovnik JLA Ferdo Setrajčič. 

Zavod LRS za gospodarsko planiranje proučuje stanje in 
razvoj gospodarstva, izdeluje republiške gospodarske plane, spremlja in anali- 
zira izvrševanje teh planov in opravlja druge upravne zadeve, ki se tičejo go- 
spodarskih planov in metod planiranja. Direktor zavoda je ing. Viktor Kotnik. 

Zavod LRS za statistiko zbira in obdeluje statistične podatke, 
strokovno vsklajuje statistično službo v LR Sloveniji in opravlja druge upravne 
posle na področju statistične službe. Direktor zavoda je Rajko Kiauta. 
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Uprava za ceste LRS opravlja s posebnimi predpisi določene 
upravne zadeve na področju cestne službe. Uprava ima pet tehničnih sekcij za 
vzdrževanje in opremo cest I. in II. reda. Uprava je pod nadzorstvom Izvršnega 
sveta za promet. Direktor uprave je ing. Rudolf Cimolini. 

Uprava za gozdarstvo LRS opravlja s posebnimi predpisi dolo- 
čene upravne zadeve na področju gozdarstva. Uprava je pod nadzorstvom 
Sekretariata Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo. Direktor uprave je 
ing. Lojze Funkl. 

Uprava za vodno gospodarstvo LRS opravlja s posebnimi 
Predpisi določene upravne zadeve na področju vodnega gospodarstva. Uprava 
•ma sedem vodnogospodarskih sekcij. Uprava je pod nadzorstvom Sekretariata 
Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo. Direktor uprave je ing. Lojze 
Kerin. 

Geodetska uprava LRS opravlja s posebnimi predpisi določene 
upravne zadeve na področju geodetske in katastrske službe. Uprava je pod 
nadzorstvom Državnega sekretariata za finance LRS. Direkotr uprave je 
Anton Košir. 

Sanitarni inšpektorat LRS opravlja s posebnimi predpisi dolo- 
čene upravne zadeve na področju sanitarnega nadzorstva. Inšpektorat je pod 
nadzorstvom Sveta za zdravstvo LRS. Glavni sanitarni inšpektor je dr. Stanko 
Lajevec. 

II. GRADITEV DRŽAVNEGA IN DRUŽBENEGA SISTEMA 

Državni in družbeni sistem, uveljavljen na podlagi načel ustavnih zakonov 
'eta 1953, se je tudi v letu 1957 nadalje razvijal in izpopolnjeval. 

V letu 1957 so se načela socialistične demokracije, utemeljena v ustavnih 
zakonih iz leta 1953, nadalje utrjevala in se je v tej smeri še naprej izpopol- 
njeval naš državni in družbeni sistem. Velik napredek je v preteklem letu 
zlasti zaznamovala naša komunalna ureditev, poglobilo in razširilo pa se je 
^di družbeno samoupravljanje na raznih področjih družbenega življenja. Vo- 
đini sistem je doživel bistvene izpopolnitve v smeri poglabljanja njegove de- 
mokratičnosti. Tudi v organizaciji in delu Izvršnega sveta ter republiške uprave 
so bile izvršene nekatere spremembe in dopolnitve. 

1. Spremembe v organizaciji in dcJu Izvršnega sveta 

V preteklem letu sta bila ustanovljena dva nova odbora Izvršnega sveta: 
Koordinacijski odbor in Odbor za perspektivni družbeni plan. 

Koordinacijski odbor vsklajuje delo v Izvršnem svetu, obravnava zadeve v 
zvozi s pripravo dnevnega reda za sejo Izvršnega sveta, obravnava vprašanja 
zakonitosti aktov organov, zavodov in organizacij, ki so pod nadzorstvom 
^vršnega sveta; izdaja s pooblastilom Izvršnega sveta odloke in odločbe v 
imenu Izvršnega sveta; obravnava vprašanja s področja uprave in uslužbenskih 
razmerij. 
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Odbor za perspektivni družbeni plan obravnava vprašanja v zvezi s pri- 
pravljanjem in izvajanjem republiškega perspektivnega družbenega plana. 
Delovno področje gospodarskega odbora se je s tem skrčilo in obsega zadeve 
tekoče gospodarske politike ter zadeve v zvezi s pripravljanjem predloga in 
z izvrševanjem republiškega letnega družbenega plana in republiškega pro- 
računa. 

Da bi se v skladu z načelom ustavnega zakona osredotočilo delo Izvršnega 
sveta na funkcijo političnega izvršilnega organa Ljudske skupščine LRS, hkrati 
pa s predpisi uredilo vprašanje posameznih odborov in komisij, je Izvršni 
svet sprejel odloke o pooblastitvi Koordinacijskega odbora za odločanje o do- 
ločenih zadevah iz pristojnosti Izvršnega sveta, o pooblastitvi gospodarskega 
odbora za dajanje soglasij, za katere je po predpisih pristojen Izvršni svet, 
o pooblastitvi Administrativne komisije za izdajanje odločb v zadevah iz pri- 
stojnosti Izvršnega sveta in odlok o dajanju soglasja k republiškim predpisom 
o prekrških, s katerim je pooblastil za dajanje takega soglasja Odbor za 
notranjo politiko. 

Zvezni zakon o dopolnitvah zakona o državni upravi je uveljavil načelo, 
da je za državnega sekretarja in za sekretarja na čelu sekretariata Izvršnega 
sveta lahko postavljen tudi član Izvršnega sveta; sekretar na čelu sekretariata 
Izvršnega sveta pa ima položaj državnega podsekretarja, če ni na ta položaj 
postavljen kot član Izvršnega sveta. V skladu s tem načelom je Izvršni svet 
dopolnil uredbo o svoji organizaciji in delu. Po novi ureditvi se udeležujejo 
sej Izvršnega sveta državni sekretarji, sekretarji na čelu sekretariata Izvršnega 
sveta in funkcionarji s položajem državnega sekretarja ter imajo pravico in 
dolžnost razpravljati in soodločati, kadar gre za zadevo iz njihovega področja. 

V tem letu se je pokazala potreba še po nekaterih strokovnih svetih Izvrš- 
nega sveta. Izvršni svet je zato ustanovil štiri takšne svete, in sicer strokovni 
svet za turizem, strokovni svet za geodezijo, strokovni svet za hidrometeorolo- 
gijo in strokovni svet za stanovanjsko izgradnjo, medtem ko se je bivši stro- 
kovni svet za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve pre- 
osnoval v strokovni svet za urbanizem in komunalne zadeve. V celoti je zdaj 
devet strokovnih svetov za posamezna področja. Sestavljajo jih strokovnjaki 
s področij, za katera so sveti ustanovljeni, med njimi tudi strokovnjaki iz 
okrajev ter iz gospodarskih in družbenih organizacij, s čimer je zagotovljeno 
obravnavanje problemov s širših gledišč in v neposredni povezanosti s prakso. 

2. Izpopolnitev organizacije republiške uprave 

Po zakonu o upravnih organih v LRS iz leta 1956 so v delovno področje 
Sveta za kulturo in prosveto LRS spadale tudi izvršilne in upravne zadeve na 
področju znanosti. Glede na tako obsežno delovno področje tega Sveta na eni 
strani, na drugi strani pa zaradi specifičnosti problematike je vse bolj nastajala 
potreba po izločitvi področja iz pristojnosti Sveta za kulturo in prosveto LRS 
ter ustanovitvi posebnega Sveta za znanost LRS. Obsežne naloge, ki so bile dane 
z novim zveznim zakonom o organizaciji znanstvenega dela v republiško pri- 
stojnost, pa so še posebej narekovale oblikovanje samostojnega republiškega 
organa za področje znanosti. Tako je bil novembra 1957 s posebnim zakonom 
ustanovljen Svet za znanost LRS, za katerega seveda veljajo glede organizaciji' 
in dela določbe zakona o upravnih organih LRS kakor za druge republiške 
svete. 
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Z individualnimi organizacijskimi uredbami sta bila nadrobneje urejena 
organizacija in delo vseh republiških državnih sekretariatov, vseh republiških 
svetov (razen na novo ustanovljenega Sveta za znanost LRS), vseh sekretaria- 
tov Izvršnega sveta, Geodetske uprave LRS, Uprave za ceste LRS in Hidro- 
meteorološkega zavoda LRS. S tem je bila močno izpopolnjena notranja ure- 
ditev republiške uprave, ne samo glede organizacije in dela navedenih organov, 
ampak je bila tudi ustvarjena osnova za določitev sistemizacije v skladu z 
zakonom o državni upravi in z zakonom o javnih uslužbencih. V pripravi so Se 
organizacijske uredbe za nekatere republiške upravne organe, ki jih doslej 
zaradi posameznih odprtih problemov še ni bilo mogoče izdati. 

Z uredbo o organizaciji Sveta za socialno varstvo LRS je bila odpravljena 
Invalidska uprava, z uredbo o organizaciji Sekretariata Izvršnega sveta za 
splošne gospodarske zadeve pa Uprava za investicije, ki sta bili po zakonu o 
upravnih organih v Ljudski republiki Sloveniji formirani kot posebna upravna 
organa v sestavi Sveta za socialno varstvo oziroma Sekretariata za spilošne go- 
spodarske zadeve. Upravi sta bili kot posebna upravna organa odpravljeni zato, 
ker se je pokazalo, da ni potrebe, da bi obstojali kot posebna upravna organa 
v sestavi temeljnih republiških upravnih organov. Njune naloge sta prevzela 
svet oziroma sekretariat, operativne naloge Uprave za investicije pa so bile 
v skladu z zveznimi predpisi prenesene deloma na investicijsko banko, deloma 
Pa na same investitorje. 

Z zveznim in republiškim zakonom ter z zvezno in republiško uredbo o 
Pristojnosti občinskih in okrajnih ljudskih odborov so bile prenesene nekatere 
upravne zadeve tudi iz pristojnosti republiških upravnih organov v pristojnost 
upravnih organov ljudskih odborov. 

3. Uveljavljanje in izpopolnitev komunalnega sistema 

Leto 1957 pomeni še bolj kakor preteklo leto pomemben korak v nadalj- 
nji splošni utrditvi in nadaljnjem razvijanju komunalnega sistema, ki sodi 
med glavne temelje naše družbene in politične ureditve. Tako po svoji vsebini 
^akor tudi z delovanjem celotnega mehanizma družbenega upravljanja po- 
stajajo občine kot komune vse bolj temeljne teritorialne družbeno-politične 
in obenem ekonomsko skupnosti proizvajalcev in potrošnikov, okraji pa po- 
stopoma izgubljajo značaj nekdanjih administrativnih politično-teritorialnih 
^mot in postajajo teritorialno zaokrožene skupnosti komun. Občinski in okrajni 
ljudski odobri so se v preteklem letu še bolj uveljavljali kot osrednji družbeno- 
politični organi občine oziroma okraja, vkljub nekaterim oviram, med katere 
Štejejo še vedno premajhna materialna sredstva, in zlasti pri občinah, pomanj- 
•^nje strokovnega kadra v upravi. Različni ukrepi so bili storjeni v letu 1957 
2a nadaljnjo razvijanje samouprave v občinah in okrajih. To velja zlasti na 
gospodarskem področju, o čemer pa bo govora na drugem mestu. 

Praksa je pokazala, da je bilo teritorialno oblikovanje novih občin in okra- 
jev v letu 1955 pravilno. Samo v posameznih primerih je bilo že v letu 1957 
odpraviti nekatere občine (skupno osem), ki so bile sorazmerno majhne in ki 
tudi sicer niso bile sposobne, da se samostojno razvijajo kot gospodarske, so- 
cialne in komunalne enote. Prav tako sta morala biti odpravljena dva okraja, 
in sicer okraj Kočevje in okraj Ptuj. Občine z območja teh okrajev sestavljajo 
z ostalim območjem  ljubljanskega oziroma mariborskega okraja politično in 



160 Priloge 

ekonomsko celoto, zaradi česar je bilo treba območja teh dveh odpravljenih 
okrajev z zakonom o spremembah zakona o območjih okrajev in občin priklju- 
čiti okraju Ljubljana oziroma okraju Maribor. 

V nekaterih, zlasti v industrijsko razvitih občinah je bila že v letu 1957 
postavljena zahteva po spremembi v organizaciji ljudskega odbora v tem 
smislu, da bi imel tudi občinski ljudski odbor razen občinskega zbora še zbor 
proizvajalcev. Na podlagi zakona o ureditvi občin in okrajev je bil v letošnjem 
letu vzpostavljen zbor proizvajalcev po vseh občinskih ljudskih odborih. Na ta 
način je proizvajalcem v občini, in sicer v sorazmerju, v katerem prispevajo 
pri ustvarjanju družbenega produkta, zagotovljeno neposredno predstavništvo 
v občinskem ljudskem odboru. To je zlasti važno spričo prenosa pristojnosti 
od okrajnih na občinske ljudske odbore v zadevah, v katerih se uveljavlja 
razmerje družbe do gospodarskih organizacij, delitve njihovega dohodka in po- 
trjevanja zaključnih računov itd., s čimer se v resnici omogoča proizvajalcem 
v občini preko njihovega predstavniškega telesa sodelovanje pri odločanju o 
delitvi in uporabi ustvarjenega presežka dela in s tem vpliv na splošni razvoj 
in življenjski standard v občini. 

Proces nadaljnje decentralizacije pristojnosti od okrajnih na občinske ljud- 
ske odbore se je v tem letu nadaljeval. Z zveznim in republiškim zakonom ter 
z zvezno in republiško uredbo o pristojnosti občinskih in okrajnih ljudskih 
odborov so bile številne zadeve iz okrajne pristojnosti dane v pristojnost občin. 
Ob tej priložnosti so bile posamezne zadeve prenesene tudi iz republiške pri- 
stojnosti v okrajno ali občinsko pristojnost. Zaradi nadaljnje razbremenitve 
občinskega oziroma okrajnega ljudskega odbora pri reševanju v upravnih za- 
devah je bila hkrati na novo izvršena horizontalna razmejitev delovnega pod- 
ročja ljudskega odbora, njegovih svetov in upravnih organov, tako da oprav- 
ljajo na splošno vse upravne zadeve upravni organi sami. 

Z volitvami v nove občinske in okrajne ljudske odbore so se ti ljudski 
odbori kadrovsko močno okrepili. Izboljšala se je tudi sestava svetov ljudskih 
odborov in okrajnih odborov. V 9 okrajnih ljudskih odborih je sedaj 485 od- 
bornikov okrajnih zborov ter 437 odbornikov okrajnih zborov prizvajalcev, 
v 122 občinskih ljudskih odborih pa 2971 odbornikov občinskih zborov ter 
2470 odbornikov občinskih zborov proizvajalcev. Skupno število odbornikov 
ljudskih odborov na območju naše republike znaša torej 6363. V okrajnih 
svetih je 1249 članov, v občinskih svetih pa 10 507, torej skupno 11 756 članov, 
izmed katerih je 8060 takih, ki niso sočasno odborniki ljudskega odbora. Skupno 
število krajevnih odborov znaša brez podatkov za občine Tolmin, Dobrepolje 
in Litija 1578, ki imajo 10 611 članov. Iz teh podatkov je razvidno, da je so- 
razmerno veliko število državljanov neposredno vključenih v organe okrajne 
oziroma občinske samouprave, pri čemer niti niso upoštevani člani raznih stal- 
nih in občasnih komisij ljudskih odborov itd. in tudi ne državljani, ki delajo 
v raznih organih družbenega samoupravljanja, o čemer je govora na drugem 
mestu tega poročila. 

Sveti ljudskih odborov so postali nepogrešljiv sestavni dol mehanizma ljud- 
skih odborov, ki proučujejo probleme s svojega delovnega področja, predlagajo 
ustrezne rešitve ljudskemu odboru in spremljajo njihovo izvrševanje. Vse manj 
se sveti ukvarjajo z neposrednim reševanjem drobnih upravnih zadev, zbolj- 
šala pa se je tudi sama metoda njihovega dela. S svojim parktičnim delo- 
vanjem, zlasti v povezavi z organi delavskega in družbenega samoupravljanja, 
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opravljajo sveti ljudskih odborov zelo pomembno vlogo pri reševanju cesto 
zamotanih problemov z različnih področij družbenega življenja. 

Tudi krajevni odbori kot organi družbenega samoupravljanja v naseljih 
in kot pomožni organi občinskega ljudskega odbora so z uspehi dela dokazali 
nujnost svojega obstoja. V veliki meri je prav od krajevnih odborov prišla 
iniciativa za reševanje posameznih problemov na terenu, hkrati pa so krajevni 
odbori takšna vprašanja, ki so bila čisto lokalnega značaja in so se nanašala 
na gradnjo in vzdrževanje krajevnih komunalnih naprav in podobno, često 
uspešno sami reševali, pri čemer so v izdatni meri sami mobilizirali potrebna 
finančna in druga materialna sredstva in delovno silo. 

Šibka točka organizacije naših ljudskih odborov, zlasti občinskih ljudskih 
odborov, je še vedno nezadostna strokovnost uslužbencev v upravi, kjer 
večje število, kakor bi bilo sicer potrebno, ne more nadomestiti strokovne 
kvalitete. Povečanje pristojnosti občinskih ljudskih odborov pomeni hkrati 
^e večjo potrebo po strokovnosti kadrov v njihovi upravi, ki jo bo samo deloma 
niogoče kriti z obstoječim upravnim kadrom pri okrajnih ljudskih odborih. 
Izpopolnitev občinske uprave s strokovnim kadrom oziroma strokovni dvig 
obstoječega kadra sta nalogi, ki ju bo treba reševati v daljšem časovnem 
obdobju. 

Spričo izpopolnitev v organizaciji in delu ljudskih odborov, zlasti spričo 
uvedbe zborov proizvajalcev v občinske ljudske odbore, so vsi občinski ljudski 
odbori dopolnili občinske statute ter sprejeli njihovo prečiščeno besedilo. Ob 
1еј priložnosti je bilo postavljeno tudi vprašanje potrebe po eventualni spre- 
membi statutov tistih okrajev, v katerih sestavi so mesta razdeljena na ob- 
f'ine, in sicer glede sestave in funkcij mestnega sveta. Mestna sveta v Ljubljani 
•n Mariboru sta tudi leta 1957 opravljala koristno vlogo in sta dala določene 
Praktične izkušnje, seveda predvsem v odvisnosti od konkretne pristojnosti 
vsakega izmed njiju. Preučuje se še vprašanje, ali so v celoti pravilno določene 
funkcije mestnega sveta v omenjenih dveh okrajih, ter vprašanje same organi- 
^cije mestnega sveta glede na novo organizacijsko sestavo občinskih ljudskih 
odborov. 

4- Izpopolnitev sistema volitev v ljudske odbore in v Ljudsko skupščino LRS 

V zvezi z uveljavljanjem družbeno-političnih in ekonomskih funkcij občine 
lrol komune ter okraja kot skupnosti komun, zlasti glede na novo sestavo 
"bčinskega ljudskega odbora, ki je dobil tudi zbor proizvajalcev, je bilo treba 
"Premeniti oziroma dopolniti dosedanji sistem volitev in odpoklic odbornikov 
sudskih odborov ter ljudskih poslancev Ljudske skupščine LRS. To se je 
zgodilo z uveljavitvijo novega zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov Ijud- 
skih odborov, na podlagi katerega so bile opravljene volitve v nove ljudske 
odbore jeseni 1957, in zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravicah 
in dolžnostih ter o volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev Ljudske skupščine 
LRS, na podlagi katerega bodo opravljene volitve v marcu 1958. 

Pri sistemu volitev odbornikov sta bistveni zlasti dve spremembi oziroma 
doPolnitvi. Urejen je postopek za volitev odbornikov občinskih zborov proizva- 
I^C« v, in .sicer na splošno na podlagi enakih načel, ki so doslej veljala za 
Volitve odbornikov okrajnih zborov proizvajalcev. Druga sprememba je ta, da 
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je glede na funkcijo okraja kot skupnosti komun dosedanji način neposrednih 
volitev odbornikov okrajnih zborov proizvajalcev nadomeščen z delegatskim 
načinom volitev. Te odbornike volijo volilna telesa, sestavljena iz odbornikov 
občinskih zborov oziroma odbornikov občinskih zborov proizvajalcev, izvoljenih 
v ustrezni proizvajalski skupini. Z omenjenim zakonom je bila tudi mandatna 
doba občinskih ljudskih odborov izenačena z mandatno dobo ostalih političnih 
predstavniških teles ter znaša po novi ureditvi ne več tri, ampak štiri leta. 

Pomembna novost pri volitvah republiških poslancev je predvsem poeno- 
tenje kandidacijskega postopka v posameznem volilnem okraju. Medtem ko je 
doslej vsak zbor volivcev volil svojo kandidacijsko komisijo in odločal o 
njenem predlogu glede kandidatov, pri čemer so vzporeditev kandidatur oprav- 
ljali organi političnih organizacij, volijo sedaj zbori volivcev na območju volil- 
nega okraja najprej delegate za kandidacijsko konferenco, ki pripravi enoten 
predlog kandidatov za volilni okraj, v katerem odločijo ponovno sklicani zbori 
volivcev. S tem se koordiniranje predlogov glede kandidatov opravlja nepo- 
sredno preko volivcev oziroma njihovih zborov. Ker so v občinske ljudske 
odbore vpeljani zbori proizvajalcev, sestavljajo po novi ureditvi volilna telesa 
za volitve poslancev Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS ne več 
odborniki okrajnih, ampak odborniki občinskih zborov proizvajalcev. Končno je 
bistvena novost tudi pridodeljevanje mandata v primeru, če je v volilnem 
okraju postavljen en sam kandidat; ki je izvoljen samo tedaj, če je zanj gla- 
sovala absolutna večina vseh volivcev v volilnem okraju, ne pa tudi, kakor 
doslej, ne glede na število volivcev, ki so se udeležili volitev in ne glede na 
število zanj oddanih glasov. 

Volilni sistem je torej v obeh primerih doprinesel bistvene dopolnitve 
v smeri nadaljnje poglobitve demokratičnosti. 

5. Razvijanje dru/benega upravljanja 

Družbeno upravljanje v širšem smislu, ki obsega delavsko upravljanje 
v gospodarstvu in družbeno samoupravljanje na drugih področjih družbenega 
življenja, na splošno zaznamuje leta 1957 nadaljnje korake v smeri vsestran- 
skega razvijanja in poglobitve. 

Samouprava proizvajalcev v gospodarskih organizacijah, ki se uveljavlja 
zlasti preko delavskih svetov in upravnih odborov v podjetjih, ter organov 
samoupravljanja v kmetijskih zadrugah, je vkljub še nekaterim pomanjklji- 
vostim v preteklem letu pridobila na uresničevanju svoje vsebine. Pri tem je 
rast družbene zavesti proizvajalcev, zlasti pa poglabljanje organov samo- 
upravljanja po gospodarskih organizacijah v ekonomsko problematiko, tarifno 
politiko in organizacijo dela, pripomogla, da sta se nadalje povečala neposredni 
vpliv in odločanje proizvajalcev ter njihovih organov pri vodstvu in upravljanju 
gospodarskih organizacij. Na območju naše republike je bilo v preteklem letu 
izvoljenih v delavske svete podjetij, ki imajo 30 ali več zaposlenih, 20 643 
članov, v upravne odbore podjetij, ki imajo 7 ali več zaposlenih, pa 11 406 
članov. 

Na področju kulture in presvete, kjer je splošno načelo družbenega 
upravljanja uveljavil že poseben republiški odlok o vodstvu kulturno-pro- 
svetnih,   umetniških   in   znanstvenih   zavodov   leta   1955,  je  v   preteklem   letu 
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republiški zakon o poklicnih gledališčih v skladu z ustreznim splošnim 
zakonom, na drobno uredil to področje, upoštevajoč potrebe in pogoje za razvoj 
gledališke umetnosti v naši republiki. S posebnimi republiškimi zakoni bo 
potrebno na drobno urediti družbeno upravljanje še nekaterih drugih področij 
odrske kulture (n. pr. amaterska in lutkovna gledališča), filharmonij, knjižnic 
in drugih kultumo-prosvetnih ustanov. 

Družbeno upravljanje znanstvenih zavodov, ki je bilo v naši republiki sicer 
tudi že uzakonjeno z omenjenim odlokom iz leta 1955, je bilo leta 1957 z 
zveznim zakonom o organizaciji znanstvenega dela uveljavljeno v zveznem 
berilu. Republiški zakon o znanstvenih zavodih, ki ga je sprejela Ljudska 
skupščina LRS v začetku leta 1958, pa je pripravil pot za neposredno uresničitev 
načel zveznega zakona v teh zavodih. Zakon o univerzi v Ljubljani, s katerim 
je bila izvršena njena reorganizacija je nadrobno uredil družbeno upravljanje 
na ljubljanski univerzi in njenih fakultetah ter omogočil pripravo njihovih 
samoupravnih statutov. V skladu z novo ureditvijo so bili izvoljeni novi organi 
družbenega upravljanja na univerzi. 

Na področju šolstva se je družbeno upravljanje razširilo na vse šole in se je 
kvalitetno poglobilo. V šolskem letu 1956/57 je sodelovalo v družbenem uprav- 
ijanju približno 13 000 članov šolskih odborov. Razen materialnih pogojev na 
^oli so šolski odbori obravnavali vprašanja uspehov dela na šolah, šolskega 
0biska in discipline učencev. Nekateri šolski odbori so uspešno sodelovali tudi 
Pri razpravah za reformo šolstva. 

Tudi na področju zdravstva je družbeno upravljanje zaznamovalo nadaljnji 
napredek. Na sejah upravnih odborov bolnišnic pa tudi zdravstvenih domov 
So se bolj kakor doslej obravnavala tudi vprašanja razmerja zdravstvenega 
osebja do bolnikov in druga vprašanja v zvezi z delom zdravstvenih zavodov. 
* družbenem upravljanju teh zavodov je sodelovalo okrog 3000 državljanov. 
Tudi v zavodih socialnega varstva se je družbeno upravljanje leta 1957 nadalje 
utrjevalo. 

Poglobitev družbenega upravljanja stanovanjskega fonda v mestih in indu- 
strijskih središčih je v preteklem letu pokazalo pomemben razvoj. Hišni sveti 
•so skoraj brez izjeme vzorno uveljavili svojo funkcijo gospodarjenja v stano- 
Vanjskih hišah. Težnja po štednji s sredstvi hišnih skladov je prišla do izraza 
zlasti v prizadevanju hišnih svetov, zmanjšati upravne stroške in prenesti del 
tL'h sredstev na sklade za vzdrževanje stavb. Nekateri hišni sveti so uspešno 
reševali tudi zadeve iz pristojnosti svetov stanovanjskih skupnosti (ureditev 
Servisnih delavnic itd.). Same stanovanjske skupnosti se v preteklem letu Se 
n'so mogle uveljaviti ter se je šele ob koncu leta razvila širša akcija za njihovo 
Armiranje. 

Čeprav je bilo ustanovljenih večje število potrošniških svetov, potrošniški 
•SV('ti niso prišli do prave veljave, med drugim zato, ker je bilo njihovi sestavi 
]n njihovemu delu posvečeno premalo skrbi. Boljše je bilo delo potrošniških 
Svetov pri trgovinah z živili, ki so organizirane kot samostojne trgovine z 
petnim delavskim svetom. Glede na družbeno funkcijo potrošniških svetov je 
nuJn(> potrebno, da se v bodoče hitreje ustanavljajo potrošniški sveti na 
Področju vse trgovine. 

V smislu novega zveznega zakona o odvetništvu je bilo v preteklem letu 
vP(>ljano načelo družbenega upravljanja tudi v odvetništvu. 
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III. NOTRANJE ZADEVE, SPLOŠNA UPRAVA IN SODSTVO 

1. Notranje zadeve 

Celotni razvoj socialističnih družbenih odnosov je ugodno vplival na 
notranjo politično stabilizacijo in na zmanjšanje protisocialističnega sovražnega 
delovanja, saj je bilo leta 1957 le 0,45% političnih kaznivih dejanj. Nadaljnji 
razvoj delavskega samoupravljanja družbenega upravljanja in komunalnega 
sistema je pripomogel k utrditvi zakonitosti na vseh področjih družbenega 
življenja. Zaradi udinjanja tujim obveščevalnim službam je bilo obsojenih 
le 8 oseb, zaradi sovražne propagande pa 10. 

Kriminal. Leta 1957 je bilo obravnavanih 22 269 kaznivih dejanj, to je 
8,6% manj kakor v prejšnjem letu. V tem razdobju so organi za notranje zadevo 
ovadili javnim tožilstvom 18 991 storilcev kaznivih dejanj. V primerjavi s 
prejšnjim letom je število storilcev padlo za 2565 ali za 11,8%. Skoda, povzro- 
čena s kaznivimi dejanji, je znašala leta 1957 skupaj 1 456 067 000 dinarjev. 
Od tega odpade na družbeno premoženje 849 799 000 dinarjev, na zasebno pa 
506 268 000 dinarjev. 

V splošni strukturi zločinstvenosti odpade vsako leto manj na kazniva 
dejanja v gospodarstvu. Tako so leta 1956 znašala ta kazniva dejanja 25,9%, 
leta 1957 pa komaj 20,5% celotne zločinstvenosti. Temu nasprotno pa ostaja 
število kaznivih dejanj klasičnega kriminala skoraj nespremenjeno, udeležba 
klasičnih oblik kriminala glede na celotno zlučinstvenosl pa celo narašča. 
Kazniva dejanja klasičnega kriminala so predstavljala leta 1956 65% vseh 
obravnavanih kaznivih dejanj, leta 1957 pa že 70%. 

Število kaznivih dejanj v gospodarstvu se je v preteklem letu občutno 
zmanjšalo zlasti pri čistem gospodarskem kriminalu. Na znižanje je zlasti 
vplivala izpopolnitev in utrditev našega gospodarskega sistema in preventivni 
ukrepi, ki .so bili storjeni zoper škodljivstvo v gospodarstvu. Izgradnja našega 
gospodarskega sistema krepi našo gospodarsko moč in stabilnost, tako da razne 
oblike gospodarski- kriminalnosti ne naraščajo. Zaostriti bo treba borbo zoper 
drobno razsipništvp in privilegije, kar sicer ne predstavlja kriminala, pač pa 
dejansko gospodarsko škodljivstvo. Preventivno delo se je v zadnjem letu v 
vseh okrajih močno razvilo. Razvija se na splošno v naslednjih smereh: sveti 
za notranje zadeve in sveti za gospodarstvo okrajnih ljudskih odborov se 
živahneje ukvarjajo S problemi preventive in dajejo smernice za delo. Proizva- 
jalcem priporočajo vrsto ukrepov, ki so namenjeni zmanjševanju kriminala. 
Tajništva za notranje zadeve opozarjajo podjetja na probleme premoženjske 
varnosti; врогобајо nepravilnosti v podjetjih delavskim svetom; signalizirajo 
oblastvenim in političnim forumom podatki" o podjetjih, za katera menijo, 
da bi pri njih običajni preventivni ukrepi ne zadoščali in da bi bil potreben 
pe.seg oblastvenih in političnih forumov. 

Za kazniva dejanja klasičnega kriminala je bilo leta 1957 razen že omenjene 
ustaljenosti v številu teh kaznivih dejanj značilno naraščanje nekaterih hujših 
oblik, kakor kaznivih dejanj zoper življenje in telo ter vlomov, ki so v enem 
letu narasli od 1600 na 1847 primerov. Ugotovljeni so čedalje drznejši vlomi, 
ki jih zagrešijo pretežno mlajši vlomilei-povratniki. 
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Leta 1957 je iz LR Slovenije ilegalno prešlo državno mejo 8175 oseb, vrnilo 
in repatriiralo pa se je 1909 oseb, pri čemer ugotavljamo, da je tudi v tem letu 
75% ilegalnih prehodov osnovni vzrok ekonomski. 

Težišče dela organov za notranje zadeve je bilo v uvodnem poizvedovanju 
in odkrivanju storilcev ter kaznivih dejanj, medtem ko je bilo formalno oprav- 
ljanje poizvedb in preiskav v celoti preneseno na sodišča. Mnoge naloge pri 
raziskovanju kaznivih dejanj opravljajo postaje Ljudske milice, ki pošiljajo 
ovadbe neposredno javnim tožilcem. 

Prometna varnost. Leta 1957 je bilo registriranih v LR Sloveniji 
iS 863 motornih vozil ali 38% več kakor leta 1956. Tak številčni porast vozil, 
ki ni prejšnja leta nikoli presegal 10%, je izraz kupne moči privatnikov in 
dejstva, da so tajništva za notranje zadeve zaradi tehničnih izboljšav voznega 
Parka izločila iz prometa znatno manj motornih vozil kakor prejšnja leta. 
Največji porast je opaziti pri motornih kolesih, 55,5% in pri osebnih avtomo- 
bilih, 44,5%, torej pri vozilih, kjer prevladuje privatno lastništvo. V posesti 
Privatnih oseb je 86% motornih vozil in 67,7% osebnih avtomobilov. 

Vzporedno z večjo intenzivnostjo prometa je naraslo tudi število prometnih 
nesreč. V tem letu je bilo v Sloveniji 3024 prometnih nesreč ali 42,6% več kakor 
•eta 1956. Smrtnih žrtev je bilo 177 ali 78% več, telesnih poškodb pa 2295 ali 
61,8% več kakor leta 1956. Na naših glavnih avtomobilskih cestah, kjer je okoli 
80?« vsega prometa, je bilo 41% vseh nesreč. Zanimiva je že okolnost, da je 
bilo 62% vseh nesreč v naseljenih krajih. Glavni delež krivde za številne pro- 
toetne nesreče je še vedno na kršitvah prometne discipline in na neurejenosti 
Pri vzdrževanju cest. Za kontrolo prometa na glavnih cestah je bilo mobilizirano 
Moštvo in vsa razpoložljiva motorna vozila, ki pa so za 700 km cest popolnoma 
nezadostna. 

Na železnici je bilo letos 2472 nesreč. V pomorskem prometu so bile 3 težje 
•n 4 lažje nesreče. Človeških žrtev ni bilo. 

Požarna varnost in protiletalska zaščita. Civilna za- 
bita v LR Sloveniji ni doživela leta 1957 nobenih bistvenih sprememb. Orga- 
■MZacijsko je prilagojena upravno političnim spremembam. Leta 1957 je bilo 
"43 požarov in je povzročilo na 1215 objektih za 696 940 611 dinarjev ne- 
1"' ledne škode, ki je dejansko mnogo večja, če upoštevamo še motnje v pro- 
'■'•viicinji in prometu, onesposabljanje delovne sile in podobno. Število požarov 
Je naraslo leta 1957 v primerjavi /, letom 1956 skoraj za tretjino. Med večjimi 
Požari omenjamo požar v Kombinatu lesne industrije Logatec, ki je povzročil 
'35 milijonov dinarjev škode, požar v Rafineriji nafte v Lendavi s povzroč'tvijo 
""milijon ;ke škode, požar v Lancovi vasi pri Ptuju s povzročitvijo škode 
"600 000 dinarjev. Največ požarov nastane zaradi neprevidnosti, malomarnosti 
", površnosti, mnogo požarov pa povzrorijo otroci. 

Kršitev družbene discipline. Občinski in okrajni sodniki za 
'"»krške so prejeli leta 1957 37 171 prijav zoper 32 384 storilcev. Največ prijav 
80 podali miličniki, in sicer 63%, ostale pa razne inšpekcije in drugi prijavitelji. 

Izvr Sevanje kazni. Skupno število oseb, ki prestajajo kazni v ka- 
^neklh poboljševalnih domovih, je bilo leta 1957 1294, od tega 1141 obsojencev 
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in 153 obsojenk. Mladoletniki obeh spolov, ki jih sodišča oddajajo v vzgojni 
poboljševalni dom, prestajajo ta ukrep v Vzgojnem poboljševalnem domu v 
Radečah, ki je odprt zavod brez varnostnih naprav in brez pazniškega osebja. 
V domu so dopolnilna, vajenska in kmetijsko-gospodinjska šola v delovnih 
in učnih prostorih, ki ustrezajo vsem zahtevam za strokovno izobraževanje. 
Mladoletniki imajo možnost pouka za 29 poklicev kovinske, lesne, oblačilne, 
prehrambene, kmetijske in drugih strok. Odpuščenim obsojencem in mlado- 
letnikom nudijo pomoč po odpustu okrajni odbori državljanov in občinske 
komisije za pomoč odpuščenim, ki so bile ustanovljene pri 105 občinskih ljud- 
skih odborih. 

Obmejna   služba.   V  preteklem  letu  je  obiskalo  Slovenijo   105 227 
inozemcev, iz Slovenije pa je potovalo v inozemstvo 47 687 naših državljanov. 
V maloobmejnem prometu na jugoslovansko-italijanski meji je bilo leta 1957 
zabeleženih 5 882 442 prehodov na obe strani. 

2. Splošna uprava 

Upravno poslovanje. V preteklem letu je zaznamovati očiten na- 
predek v upravnem in pisarniškem poslovanju. Pri vseh ljudskih odborih v 
LR Sloveniji je bil uveden nov sistem pisarniškega poslovanja, preizkušen 
pa že leta 1957 pred izdajo zadevne zvezne uredbe. 

Poudarek inšpekcijskih pregledov je bil na pravilni uporabi zakona o 
splošnem upravnem postopku ter predpisov o sistemizaciji in organizaciji- 
Ugotovljeno je, da okrajne upravne inšpekcije še vedno ne opravljajo zadovo- 
ljivo svojih nalog, ker je strokovna izobrazba inšpektorjev pri nekaterih okraj- 
nih ljudskih odborih nezadostna. Novi predpisi o administrativni inšpekciji 
terjajo, da posvetijo ljudski odbori tej službi večjo pozornost in postopoma 
zagotovo ustrezne kadre. 

V načrtu je široka akcija za modernizacijo in racionalizacijo javne uprave, 
ki bi pripomogla ne le k uspešnejšemu delovanju organov, temveč tudi k rela- 
tivnemu zmanjševanju kadrov v upravi in k prihranku na družbenih sredstvih. 

Uslužbenska vprašanja. Leta 1957 je bilo predmet presoje za- 
konitosti 35 187 odločb, kar pomeni jjeile na leto 1956 s 34 744 predmeti le 
neznaten porast. Od leta 1957 ocenjenih odločb je bilo 82,9% utemeljenih po 
zakonu. Ako primerjamo ta odstotek zakonitih odločb z odstotkom leta 1956, 
ki je znašal 78,7%, vidimo, da se je delo v uslužbenskih zadevah v tem letu 
izboljšalo. To izboljšanje pomeni vsekakor nadaljnji korak v utrditvi zakoni- 
tosti. To ponazorujejo tudi naslednji številčni  podatki: 

Leta 1957 je bUo Le 1929, to je 5,5% odločb, ki so bile ocenjeno kot ne- 
zakonite, 3615 ali 10,3% odločb pa je bilo vinjenih predlagatelju zaradi ne- 
zadostno dokumentacijo in drugih pomanjkljivosti. Preostali odstotek, to j^' 
1,3% predmetov, pa odpade na odločbo, ki so bile odstopljene republiški ko- 
misiji za uslužbenska vprašanja v pristojno poslovanje ali pa so bila izdana 
ustrezna pojasnila. Največ nezakonitih odločb odpade še vedno na odločbe o 
napredovanju uslužbencev, zlasti v primerih, kjer jo to napredovanje vezano 
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na kasneje uveljavljeni službeni čas, ki je priznan za napredovanje. Precejšnje 
število nezakonitih odločb odpade tudi na napredovanje brez opravljenega ali 
Prepozno opravljenega strokovnega izpita, nadalje na nezakonite namestitve, 
na nepravilno ugotovljeni službeni čas in podobno. 

Število vloženih zahtevkov in predlogov s področja uslužbenskih razmerij 
kaže tendenco porasta, in sicer za 19% v primerjavi z letom 1956. Porast kaže 
število vloženih pritožb, predlogov za soglasje spregleda izobrazbe in razvr- 
stitev uslužbencev v nazive s srednjo strokovno izobrazbo, ki nimajo predpi- 
sanega strokovnega izpita, ter oprostitev strokovnega izpita uslužbencem ob 
sprejemu v državno službo. Tako je bilo vloženih pritožbenih zahtevkov za 
57%, predlogov za spregled izobrazbe za 22%, predlogov za soglasje k razvr- 
stitvi v naziv s srednjo strokovno izobrazbo za 157%, predlogov za spregled 
strokovnega izpita ob sprejemu v državno službo za 40% več kakor leta 1956. 
Nasprotno pa opažamo znatno znižanje zahtevkov za obnovo prevedbe iz leta 
1952 oziroma preuvrstitev v druge nazive, in sicer za 63% v primerjavi z 
^tom 1956. 

Poseben problem pomeni sprejem oseb v državno službo, ki nimajo za 
službo, v katero vstopajo, predpisane šolske izobrazbe. Zlasti postavljajo ljud- 
ski odbori po neuspešnem razpisu na izpraznjena delovna mesta osebe, zapo- 
slene v gospodarstvu z daljšo prakso. Ustrezne predloge za spregled izobrazbe 
Pa podajajo po poteku več mesecev ali celo enega leta. Tako so bili vloženi 
Predlogi šele v zadnjem času, za uslužbence, četudi so bili zaposleni že leta 1956 
;,li celo prej. 

Sistemizacija delovnih mest. Število sistemiziranih delovnih 
^t'st uslužbencev in delavcev v republiških, okrajnih in občinskih organih je 
Slede na stanje 31. decembra 1957 naslednje: 

j . 31. XII. 1957 31. XII. 1956 
^ uslužb. delav. .    uslužb. delav. 

1429 1179 1400 1091 

1627 314 1589 301 

upravni organi .... 

proračunski zavodi . . 

finančno samostojni zavodi      4102 3461 4068 3409 

1101 84 1095 83 

115 8 115 8 

redna sodišča     .    . 

gospodarska sodišča 

Skupaj 8374 5046 8267 4892 

Sistemizacija državnih sekretariatov, sekretariatov Izvršnega sveta in se- 
^otariatov svetov je prikazana na osnovi dejanske zasedbe, ker akti o siste- 
mizaciji teh organov še niso izdani. Iz zadevnih predlogov posameznih organov 
Je zaradi pomanjkljive dosedanje zasedbe mest pričakovati nekoliko večjo 
•Mstomizacijo od sedanje. 

V primerjavi s stanjem leta 1956 se je število sistemiziranih delovnih mest 
Povečalo za 107 delovnih mest uslužbencev in 154 delovnih mest delavcev. To 
Povečanje se nanaša pri upravnih organih predvsem na nove sekretariate, ki 
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postopoma izpopolnjujejo potrebna delovna mesta. Pri proračunskih zavodih je 
bilo povečano število strokovnih delovnih mest na fakultetah in pa zaradi 
ustanovitve upravne šole. Število delovnih mest finančno samostojnih zavodov 
je naraslo pri zdravstvenih zavodih, ki so razširili svoje kapacitete, in pri 
nekaterih zavodih gospodarskega značaja, ki se vzdržujejo izključno iz svojih 
sredstev. 

Ce primerjamo število sistemiziranih delovnih mest z dejansko zasedbo, 
vidimo, da ta ni realna, ker je od 8374 delovnih mest uslužbencev zasedenih 
le 7173, od 5046 delovnih mest delavcev pa le 4828. To pomeni, da sistemizacija 
ne upošteva dejanskih možnosti v pogledu razpoložljivih kadrov, ki bi prišli 
v poštev za zasedbo posameznih delovnih mest, oziroma da izkazujejo posa- 
mezni organi prevelike potrebe. 

2. Okrajni in občinski org. 
31. 

mi 
uslužb. 

ХП. 1957 

delav. 

31. 

uslužb 

XII. 1956 

delav. 

okrajni upravni organi 

sistemizacija    .    .    .    . 2646 1250 3837 2597 

zasedba     2054 1220 3344 2480 

občinski upravni organi 

sistemizacija    .    .    .    . 4834 602 4671 573 

zasedba     4284 577 4036 584 

Iz pregleda je razvidno, da se je število sistemiziranih delovnih mest in 
zasedbe v organih okrajne uprave od lanskega leta sicer znižalo, kar je pred- 
vsem posledica ukinitve okrajev Kočevje in Ptuj, deloma pa tudi posledica 
prenosa pristojnosti na občine. Vendar je s tem v zvezi treba ugotoviti, da je 
število uslužbencev v upravnih organih okrajnih ljudskih odborov še vedno 
visoko in da se ni zmanjševalo sorazmerno z dosegom prenesenih pristojnosti 
z okrajnih na občinske ljudske odbore. 

Pri občinski upravi je zaradi prenašanja pristojnosti od okrajev na občine 
opaziti rahlo tendenco naraščanja števila uslužbencev, ki je razumljiva. Pri' 
čakovati je celo, da bo število uslužbencev zaradi postopnega organiziranja 
zlasti inšpekcijskih služb, ki jih opravljajo do sedaj večinoma še okraji, tudi 
v bodoče še nekaj časa raslo, kar pa bi se seveda moralo odraziti v sorazmernem 
znižanju uslužbencev v organih okrajne uprave. 

Kot pri republiških organih je tudi pri organih lokalne uprave med Stevl- 

lom sistemiziranih delovnih mest in dejansko zasedbo znatna razlika, ki pričar 
da sistemizacija še ni realno določena. V zvezi s prenosom pristojnosti ne 
občine so v teku priprave za določitev nove sistemizacije, ki bo morala real' 
neje upoštevati število in kakovost razpoložljivih kadrov. 

3. Skupno stanje števila sistemiziranih delovnih mest in zasedbe v vseh 
upravnih organih ter v proračunskih in finančno samostojnih zavodih dne 
31. decembra 1957 je torej naslednje: 
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31. XII. 1957 31. XII. 1956 
uslužb. delav. uslužb. delav. 

upravni organi 
sistemizacija   ...        8909 3031 10041 4352 
zasedba         7 625 2 979 8 688 4 231 

proračunski zavodi 
sistemizacija   .    .    .      11670 2 467 11521 1984 
zasedba 10 755 2 304 10 687 1 944 

finančno samostojni zavodi 
sistemizacija   .    .    .      12 847 12 345 •     12 758 9 761 
zasedba 11269 10 981 11236 9 363 

sodišča 
sistemizacija   ...        1216 92 1210 91 
zasedba         1 063 66 1012 84 

Skupaj 
sistemizacija   ...      34 642 17 935 35 530 16 188 
zasedba 30 712 16 330 31623 15 622 

V vseh navedenih podatkih niso upoštevana delovna mesta organov za 
Notranje zadeve. 

3. Pravosodje 

Sodstvo. Sodstvo kaže doslej pomemben razvoj. Postalo je važen čini- 
^lj v naši socialistični družbeni izgradnji. Pri temi imamo v mislih predvsem 
0rganizacijsko okrepitev sodišč s kadri, povečanje števila sodišč in njihovo 
^clo za utrjevanje in razvijanje socialističnih demokratičnih načel. To je pri- 
neslo sodstvu v javnost precejšen ugled. Sodimo pa, da sodstvo še vedno dokaj 
Postaja za našim hitrim družbenim razvijanjem, zlasti če pomislimo na po- 
nianjkljivo zakonodajno ureditev novih pravnih in družbenih odnosov in na 
Preveliko koncentracijo sodišč, kar prinaša precejšnjo terensko in operativno 
odmaknjenost od ljudstva. V teh smereh bo potrebno v prihodnje operativnejše 
delo in ukrepanje, zlasti na zakonodajnem področju, za uspešno ustanavljanje 
поуШ sodišč ter za določeno reorganizacijo sodstva po temeljiti proučitvi za- 
d^vne problematike. 

Leta 1957 je bilo ustanovljeno okrajno sodišče na Rakeku, ki je začelo 
Poslovati 1. avgusta 1957. Z ustanovitvijo tega sodišča deluje na področju 
LR Slovenije 34 okrajnih, 6 okrožnih, 4 okrožna gospodarska, 1 višje gospodar- 
no in 1 vrhovno sodišče, skupaj 46 sodišč. 

Med najaktualnejše probleme sodi vprašanje ustanavljanja novih, pred- 
vsem okrajnih sodišč, in določena reorganizacija sodišč v pogledu sodne pri- 
stojnosti. Sedanje število okrajnih sodišč ne zadošča in je s krepitvijo občin 
Vedno bolj živa potreba po ustanovitvi novih okrajnih sodišč, .zlasti po indu- 
strijskih centrih. S tem bodo lahko razbremenjena nekatera prevelika sodišča 
v Ljubljani, Mariboru in Ptuju. Podobno velja za okrožna sodišča, ki naj bi 
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praviloma obstajala v vsakem okraju. Ljudska skupščina LR Slovenije je 
sprejela odlok o ustanovitvi okrajnega sodišča na Rakeku in v Ormožu. V per- 
spektivi so priprave za ustanovitev okrožnega sodišča v Murski Soboti in 
drugih okrajnih sodišč, kakor v Slovenskih Konjicah, v Litiji, v Lenartu in 
drugod. 

Izvršen je bil prenos izvajanja predračuna od Državnega sekretariata za 
pravosodno upravo na predsednike okrožnih sodišč, višjega gospodarskega 
sodišča in vrhovnega sodišča glede proračunov za ta sodišča, s čimer je bil 
storjen nadaljnji korak pri decentralizaciji sodne uprave. 

Zaradi vskladitve dejanskega in zemljiškoknjižnega ter katastrskega sta- 
nja se nadaljuje v Pomurju obnavljanje zemljiških knjig in je doslej obnov- 
ljena v okraju Murska Sobota približno ena tretjina, v okraju Lendava pa ena . 
desetina zanemarjenih zemljiških knjig. Zemljiškoknjižno stanje je neurejeno 
tudi v Slovenskem Primorju, predvsem pri okrajnih sodiščih v Kopru in Piranu, 
v Gorici, Sežani in Ilirski Bistrici. Vzrok je zanemarjanje zemljiške knjige in 
katastra s strani bivše italijanske uprave. 

Število sodnikov, zaposlenih pri sodiščih, se je zmanjšalo za enega, število 
strokovnih sodelavcev pa za osem. Naraslo je število ostalih uslužbencev za 
68. Tako je bilo konec leta 1957; sodnikov 302, strokovnih sodelavcev 25, drugih 
uslužbencev 803, skupaj 1130. Do sistemizacije pri sodiščih manjka še 41 sod- 
nikov in 240 uslužbencev. 

Število sodnikov porotnikov znaša 4126, občasnih sodnikov pri gospodar- 
skih sodiščih pa 523. 

Delo sodišč. Ce ocenjujemo trajanje sodnega postopka od njegovega 
začetka do pravnomočnega zaključka, moramo ugotoviti, da to na splošno na vseh 
treh pravnih področjih, in sicer na kazenskem, civilnem in upravnem področju 
ni zadovoljivo. V povprečju traja sodni postopek celo leto. Vzroki so na splošno 
močna obremenitev sodišč in kadrovske težave, včasih tudi nesmotrno in ne- 
ekspeditivno delo. Ker so vse sodne zadeve posledica skrajne zaostritve druž- 
benih odnosov, ki terja sodno intervencijo, je umevno, da je hitro delo sodišč 
nujno iz družbenih ozirov. Zato je treba odpraviti to osnovno slabost sodstva. 

Leta 1957 je bilo opaziti pri rednih, zlasti pa pri gospodarskih sodiščih, 
/manjšanje pripada novih zadev v primerjavi s prejšnjim letom. Pripad novih 
kazenskih zadev ter civilnih in upravnih sporov pri rednih sodiščih je znašal 
118 062 predmetov, pripad ostalih, to je zemljiškoknjižnih zadev, sestavljanje 
pogodb in drugih zadev pa je znašal 164 157 zadev. Sodišča so bila gJede na 
močan pripad zelo obremenjena. 

Število nerešenih zadev se je znižalo od 25 123 na 24 128, to je za ca. 49» 
v primerjavi s prejšnjim letom, ker je bilo rešenih več predmetov kakor jih 
je pripadlo. Pri gospodarskih sodiščih se je zaradi močno zmanjšanega pripada 
zmanjšalo tudi število nerešenih zadev za ca. 30% in so ta sodišča popolnoma 
na tekočem. 

Posamezna področja rednih sodišč. Med najvažnejšimi na- 
logami sodišč je bilo tudi leta 1957 zatiranje kriminalitete. Po podatkih sodne 
statistike je padlo zlasti število kaznivih dejanj zoper ljudstvo in državo, 
ЕОрвГ narodno gospodarstvo in zoper premoženje. Porasla pa so kazniva de- 
janja zoper življenje in telo ter kazniva dejanja zoper čast in dobro ime. 
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Kazniva dejanja tako imenovanega gospodarskega kriminala na škodo 
družbenega gospodarskega sektorja potekajo pretežno od storilcev iz podjetij 
'n zadrug, ne pa od drugih državnih organov in ustanov. To prinaša spoznanje, 
da moralna vrednost uslužbencev v podjetjih in zadrugah ni dovolj prečiščena 
ln da tudi kontrola nad temi uslužbenci ni dovolj učinkovita in smotrna. Pri 
obravnavanju gospodarskega kriminala se pogosto pokaže tudi dejstvo, da se 
uslužbenci v podjetjih povezujejo v skupine in se tako okoriščajo z družbenim 
Premoženjem. Taki škodljivci navadno živijo preko svojih razmer in ve za to 
vsa njihova okolica, službena in družbena kontrola pa je gluha in slepa. Za- 
tiranje tega kriminala bi morali postaviti na širšo fronto. Sodišča so le repre- 
Slja zoper storilce, ki so škodo že povzročili. V boju zoper tako početje bi mo- 
rala nastopiti vsa družba, njene množične organizacije in vsak posamezni 
državljan na svojem delovnem torišču. S poučevanjem, prepričevanjem, bud- 
nostjo in nadzorstvom bi mogli marsikatero škodo zatreti že v kali. 

Sodišča prevzemajo vedno več poizvedb od organov za notranje zadeve in 
so dobila leta 1957 v delo skoraj 80% vseh poizvedb, medtem ko so jih imeli 
0rgani za notranje zadeve le še za ca. 20%. Povečuje se stalno tudi razmerje 
Preiskav, ki jih opravijo sodišča, in onih, katere opravijo pooblaščeni organi 
2a notranje zadeve v korist sodišč, ki prevzemajo v izvrševanje vedno več 
Preiskav. Leta 1957 so sodišča sama opravila 68% vseh preiskav. Organi taj- 
ništev za notranje zadeve so se tako lahko še bolj posvetili odkrivanju kaznivih 
dejanj, kar dokazuje večji odstotek števila izsledenih storilcev kaznivih dejanj. 

Delo sodišč in pooblaščenih organov pri preiskavah je bilo na splošno 
zadovoljivo. Pri ocenjevanju tega dela je treba predvsem razločevati preisko- 
vaIno službo v tako imenovanem klasičnem kriminalu in preprostem gospo- 
darskem kriminalu od preiskovalne službe v zamotanem in obširnem gospo- 
darskem kriminalu. Medtem ko je bila preiskovalna služba v prvi kategoriji 
Povsem zadovoljiva, se v drugi omenjeni kategoriji kriminala še vedno pojav- 
'lajo pomanjkljivosti, ki otežujejo sojenje. Predvsem se ustvarjajo preobsežni 
^Upinski spisi tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno. 

Ko znova proučujemo težnjo, da bi sodišča prevzela kar največ preiskoval- 
По8а dela, je nujno, da se pred tem zagotovi zadosten strokovno izvežban 
kader, ki mora biti seznanjen s sodobno metodiko, tehniko in modernimi sred- 
stvi preiskovalne službe. 

Kaznovalna politika. Po poti pritožbenega sodstva vplivajo so- 
dižča na pravilno odmero kazni, na pravilno uporabo vseh zakonskih institu- 
tov. ki služijo načelu individualizacije kazni. Z uravnavanjem kazni opravlja 
•sodišče važno družbeno politično funkcijo. Stremi za tem, da odmerja kazni 
^o, da je zagotovljena izpolnitev tistih kaznovalnih namenov, ki preprečujejo 
družbi nevarno delovanje. To predpostavlja točno poznavanje na novo se po- 
raJajočih razmerij v razvoju in rasti socialistične družbe. Zato je treba vodno 
znova klasificirati stopnjo družbene nevarnosti kaznivih dejanj. Vrhovno so- 
dišče vnaša take poglede v svoje odločbe in na nižja sodišča in poskuša doseči 
Onotno sodstvo. Enake poglede prenaša tudi na seje organov, ki pripravljajo 
f*edloge za posamezne in splošne pomilostitve in za pogojne odpuste obsojencev. 
f^'v delo pri pomilostitvah in pogojnih odpustih kaže na to, da odmerjanje 
ka2ni šL. ni zadovoljivo in da prihaja čestokrat do zelo hudih nesorazmerij. 

V pravdnih zadevah so je pripad normaliziral, nekoliko celo upadel. Na- 
^lo so spremembe v strukturi sporov. Po strukturi pravdnih strank naraščajo 
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spori, ko toži ali je toženec zadruga, podjetje ali ustanova. Pretežno nastopajo 
navedene pravne osebe kot tožniki zaradi utrpele škode iz raznovrstnih prav- 
nih naslovov, predvsem zaradi kraje in nemarnega službenega poslovanja. 
Družbeni sektor stopa vse živahneje v medsebojne pravne odnose z državljani 
in ščiti svoje koristi, državljani pa nasprotno uveljavljajo svoje zahteve na- 
pram družbenemu sektorju. Še vedno pa prevladujejo civilni spori med posa- 
meznimi državljani. Iz take strukture civilnih sporov in iz okoliščine, da ti 
postopoma naraščajo in da se tičejo raznovrstnih družbenih sektorjev, smemo 
sklepati, da prihaja zakonsko varstvo družbenih in osebnih pravnih razmerij 
vse bolj do veljave skozi sodstvo, s čimer se seveda v znatni meri krepi 
splošna pravna sigurnost. 

Posebno problematiko civilnega sodstva predstavljajo revizije zadrug in 
podjetij, ki so včasih potrebne za rešitev odškodninskega spora. Izvršene revi- 
zije čestokrat ne zadoščajo, ker se v prvi vrsti ukvarjajo s kompleksnim pre- 
gledom zadruge ali podjetja, ugotavljajoč knjižno in bilanco stanje. Zato pre- 
malo razčiščujejo vprašanje odškodninske odgovornosti prizadetega uslužbenca. 

Vzroki odškodninske odgovornosti so navadno nevestno delo v službi ali 
poneverba. Kazenska in odškodninska odgovornost sta prešibka pripomočka za 
učinkovito zatiranje te vrste škodljivstva, zlasti ker prideta do uporabe šele 
takrat, ko je že nastala škoda, ki je kasneje težko izterljiva. Opaža se, da se 
v dobro organiziranih ustanovah in podjetjih le redko poraja nevestno delo 
in malverzacija. 

V izvršbah prevladujejo še vedno izvršbe na premičnine in na prejemke, 
medtem ko so izvršbe na nepremičnine zelo redke. Leta 1957 je bilo 154 pre- 
mičninskih in 14 nepremičninskih prodaj. 

V upravnem sodstvu je število sporov naraslo za okoli 17% v primerjavi 
s prejšnjim letom. Tendenco naraščanja kažejo zlasti predmeti, ki se nanašajo 
na odmere davkov pri zasebno obrtnih delavnicah, nadalje na državljanska 
stanja, na dodatke za otroke in na zavezanost pri plačevanju prispevka za 
socialno zavarovanje. Padajo pa spori, ki so nanašajo na stanovanjske zadeve. 

Komuni je treba približali tudi upravno sodstvo, da bi mogli sojenje v 
upravnih sporih vskladiti s pogoji in specifičnostmi komunalne skupnosti, ker 
se na splošno rešujejo tukaj vsa tista družbena razmerja, ki so lahko predmet 
upravnega spora in ker poznavanje teh pogojev lahko bistveno pripomore l' 
pravilni rešitvi upravnega spora. 

Posamezna področja sodstva gospodarskih sodišč. Za 
ca. 30% zmanjšani pripad novih zadev pri gospodarskih sodiščih ima svoj 
vzrok v stabilizaciji našega gospodarstva, v popolnejših in trajnejših predpisih 
gospodarske zakonodaje, v prožnejši kreditni politiki denarnih zavodov ter v 

boljšem administrativnem in finančnem poslovanju podjetij. K temu je znatno 
prispevala okrepitev delavskega samoupravljanja v gospodarskih organizacija^. 
V podjetjih se ustvarjajo boljši poslovni odnosi, ki temeljijo na obojestranskih 
komercialnih interesih, katere bi sicer avtomatsko Izterjevanje začasnih de- 
narnih dolgov utegnilo poslabšati. Zaradi tega se zatekajo gospodarske orga- 
nizacije k tožbam le v skrajnem primeru. 

Zmanjšalo se je tudi število izvršb. Prevladujejo izvršbe na dobroimetje 

iz tekočega računa zavezane stranke. Zahtevi po hitrem reševanju sporov so 
gospodarska sodišča ugodila s pospešenim postopkom, kar je bilo mogoče glede 
na sorazmerno zadovoljivo zasedbo teh sodišč. Pretežna večina sporov, to je 
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86%, in izvršilnih zadev, to je 98%, je bilo rešenih v času do 15 dni, v ostalih 
Primerih pa je trajal postopek pred gospodarskimi sodišči največ 3 mesece. 

Znatno manjše število prisilnih likvidacij, ki so bile uvedene leta 1957, 
^aže na konsolidacijo in gospodarsko utrditev podjetij in zadrug. Medtem ko 
Je leta 1956 pripadlo 84 primerov prisilnih likvidacij, jih je leta 1957 le 33. 
V pretežni večini primerov prisilnih likvidacij je bil vzrok nelikvidnosti go- 
spodarskih organizacij subjektivnega značaja: slabo vodstvo, neažurno knjigo- 
vodstvo, nezadostna evidenca in kontrola. Prezadolženost posameznih gospo- 
darskih organizacij, ki so prišle v likvidacijo, pa je bila zelo velika in pridejo 
upniki četrtega razreda le do minimalnega kritja. 

Zmanjšalo se je tudi število gospodarskih prestopkov, ker so gospodarske 
0rganizacije in odgovorno osebe postale pozornejše do pravilnega izvrševanja 
zakonitih predpisov. 

4. Odvetništvo 

Leta 1957 se je na novo vpisalo v seznam odvetnikov 11 odvetnikov in 
6 odvetniških pripravnikov v seznam odvetniških pripravnikov. Izbrisana sta 
"ila 2 odvetnika in 8 odvetniških pripravnikov. Tako šteje odvetništvo konec 
'eta 115 odvetnikov in 23 odvetniških pripravnikov. 

Vkljub večjemu zanimanju za odvetništvo, ki se je pokazalo v zvezi z 
Uvedbo organov družbenega upravljanja v odvetništvu, ter z ustanavljanjem 
Pravnih .služb pri ljudskih odborih in družbenih organizacijah je stanje odvut- 
^'Stva nezadovoljivo. Na splošno je občutiti pomanjkanje kvalitetnih odvetnikov, 
zaradi preobremenjenosti v delu odvetniki ne nudijo niti državljanom niti 
sodisčem v zadostni meri potrebne pomoči. V kazenskem postopku se v celoti 
Pogreša udeležba zagovornikov v preiskovanju. V civilnem sodstvu pa največ 
'a.stopajo državljane, manj  družbeni sektor. 

Zato odvetništvo še ne more opraviti tistega dela, ki mu je namenjeno 
lri ki se zato največkrat prevali na sodišča. Tudi siceršnje povečanje števila 
odvetnikov gre predvsem na račun povečanja v večjih mestih, predvsem v 
4ubljani. Zlasti neugodno je, da ni nobenega odvetnika na nekaterih sedežih 
■Sodišč, kol n. pr. v Slovenski Bistrici, Lendavi, Trebnjem, Sežani, Ilirski Bi- 
slricn in Idriji. 

Povečano zanimanje za odvetništvo s strani  ljudskih odborov ter gospo- 
li;".skih in družbenih organizacij, po uvedbi družbenega upravljanja v odvetni- 
tvu, vidimo v prvih obrisih formiranja pravnih služb pri zbornicah in neka- 

J'1'1! ljudskih odborih (pri Trgovinski zbornici LR Slovenije, Obrtni zbornici 
^" Sloveniji' in Občinskem ljudskem odboru Kočevje), 

5. Javno pravobranilstvo 

2 organizacijo javnih pravobranilcev po okrajih se je pravobranilska služba 
1'1а 1957 v Sloveniji še bolj utrdila. V kazenskem sodstvu je bilo opaziti pravo- 

^anilCevo intervencijo v zelo redkih primerih, in sicer zaradi tega, ker oško- 
("0vana podjetja in zadruge praviloma same uveljavljajo odškodnino, v oblast- 
nih organih in ustanovah pa so kazniva dejanja zelo redka. Močneje prihaja 
^'vobianilčcva vloga do izraza v civilnem sodstvu. V izvrševanju svojih glav- 
niJl nalog, to je zastopanja politično teritorialnih enot, zavodov in skladov v 
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pravdnem, izvršilnem, upravnem, kazenskem in upravno kazenskem postopku 
v njihovih premoženjsko pravnih zadevah so javna pravobranilstva tesno sode- 
lovala s pristojnimi državnimi organi. To je bilo pomembno zlasti v okrajih, 
kjer so bile večkrat ogrožene koristi splošnega ljudskega premoženja. Pripom- 
niti je, da nekatere službe v okrajih in občinskih ljudskih odborih niso bile 
dovolj aktivne v sodelovanju z javnim pravobranilstvom. Zaradi tega tudi 
delo javnih pravobranilstev ni moglo vedno napredovati. 

Analize pravdnih postopkov kažejo, da je bilo zoper politično teritorialne 
enote izdano veliko število plačilnih nalogov, in sicer 920 v vrednosti 213 mi- 
lijonov dinarjev, zlasti proti občinam zaradi plačila prevzetih obveznosti. V 
največ primerih takih plačilnih nalogov je šlo za neplačane bolniške oskrbnine. 
Tako stanje narekuje ljudskim odborom boljše planiranje proračunskih izdat- 
kov in večjo proračunsko disciplino. Z zakasnelim plačevanjem bolniških 
oskrbnin pa se lahko tudi močno omaja normalno poslovanje posameznih 
zdravstvenih zavodov, kar gre zopet v škodo družbeni skupnosti. 

Javno pravobranilstvo je dajalo številna pravna mnenja glede sklepanja 
kupoprodajnih pogodb, o premoženjskopravnih vprašanjih ljudskih odborov, 
njihovih zavodov in skladov ter raznih gospodarskih organizacij. 

Javna pravobranilstva so nenehno opozarjala gospodarske in druge orga- 
nizacije, pri katerih je bilo oškodovano premoženje, da zahtevajo od storilcev 
povrnitev škode. Takih prijav so javna pravobranilstva lani obravnavala sku- 
paj 2266, v katerih je šlo za škodo v skupni vrednosti 408 milijonov dinarjev. 
Praksa je pokazala, da je angažiranje javnega pravobranilstva na tem sektorju 
dela povzročilo krepitev discipline in materialne odgovornosti osebja v gospo- 
darskih organizacijah. 

IV. GOSPODARSTVO 

Razvoj gospodarstva v LRS je bil leta 1957 usmerjen k večji stabilizaciji 
tržišča in k nadaljnjemu razvijanju socialističnih družbenih odnošajev. V tem 
letu je bil dosežen velik porast proizvodnje in vseh vrst potrošnje, dosežena pa 
sta bila tudi večja vskladitev odnošajev na tržišču in večja blagovna izmenjava 
z inozemstvom. 

Narodni dohodek se je povečal v LRS za 11% v primerjavi s prejšnjim 
letom, kar znatno presega dosedanji povprečni porast narodnega dohodka. Pri 
gibanju narodnega dohodka pa je zlasti pomembno, da je njegov porast po- 
sledica večje proizvodnje v vseh gospodarskih panogah, pri čemer prevladuj* t:' 
industrija in kmetijstvo. Povečani narodni dohodek pa je omogočil povečanje 
vseh vrst potrošnje. Tako je narasla osebna potrošnja za 19,5%, investicije za 
26% in proračunski izdatki za 19%. Povečana potrošnja ni negativno vplivala 
na stabilnost cen industrijskih izdelkov, ker so skladno s porastom potrošnje 
naraščali tudi blagovni skladi, pač pa je v določeni meri vplivala na gibanje 
cen  kmetijskih izdelkov, na kar je v znatni meri vplivalo neurejeno tržišče- 

Splošno gospodarsko aktivnost so omogočili: ugodna energetska situacija, 
zadovoljiva preskrba z reprodukcijskim materialom in povečano povpraševanje 
na domačem tržišču ter ugodne izvozne možnosti. 

Leta 1957 so bile izvršene tudi pomembne spremembe v delitvi dohodka 
gospodarskih organizacij, ki so že vplivale na ugodnejši razvoj gospodarstva, 
povečanje življenjskega standarda ter na krepitev komunalnega sistema. 
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Povečana gospodarska aktivnost in pridobljene pozitivne izkušnje pa so 
omogočile, da smo se leta 1957 v razvoju našega gospodarskega sistema lotili 
odločnejših in trajnejših sprememb, ki razširjajo materialno osnovo in pra- 
vico delavskega samoupravljanja in komun. 

Z letnimi družbenimi plani postavljene naloge in smernice, zlasti pa giba- 
le gospodarstva med letom, so same po sebi terjale ustrezno aktivnost Izvrš- 
lega sveta LS LRS in upravnega aparata na področju gospodarstva. Razen tega 
Pa je upoštevati v letu 1957 intenzivno delo pri sestavljanju zveznega in re- 
publiškega perspektivnega plana. 

Za izvajanje nalog s področja gospodarstva se je Izvršni svet posluževal 
2a tekočo gospodarsko politiko odbora za gospodarstvo, ki je imel med letom 
^4 sej, za sodelovanje pri zveznem perspektivnem planu in sestavi republiškega 
Perspektivnega plana pa odbora za perspektivni plan s 7 komisijami. 

Izvršni svet je predložil Ljudski skupščini s področja gospodarstva v spre- 
jemanje 11 zakonov, sam pa je izdal 22 uredb in odlokov. 

Njegova dejavnost pa je bila v veliki meri usmerjena tudi k sodelovanju 
Pri pripravi ustreznih zveznih predpisov. 

Neposredna upravna pristojnost republiške gospodarske uprave se je ome- 
jevala na tiste zadeve, ki so bile že zaradi smotrnosti pridržane neposredno 
republiki. Prav zaradi organizacijske in kadrovske šibkosti nekaterih služb 
v ljudskih odborih in gospodarskih organizacijah pa je morala republiška 
uPrava pogosto neposredno posegati v gospodarstvo, ne sicer kot neposredni 
Odredbodajalec, pač pa kot organizator posameznih akcij. V takih primerih 
^e republiški upravni organ skliceval sestanke vseh zainteresiranih gospo- 
darskih in upravnih činiteljev, spremljal potek akcije in predlagal ustrezne 
gospodarske upravne ukrepe tako ljudskim odborom, kakor tudi gospodarskim 
0rganizacijam. Tovrstna dejavnost je odsevala še posebno v sodelovanju z 
vsemi višjimi gospodarskimi organizacijami, zlasti z zbornicami in združenji. 

Izvršni svet sam pa je v sodelovanju z zastopniki okrajnih ljudskih odborov 
113 skupnih sestankih obravnaval in dajal smernice za reševanje splošne 
gospodarske problematike. 

Razvoj celotnega gospodarstva v LR Sloveniji za leto 1957 je bil začrtan 
^ družbenim planom LRS, ki ga je pripravil Zavod za gospodarsko planiranje 
^S. Spremembe v delitvi dohodka gospodarskih organizacij pa so zahtevale 
^ed letom spremembe družbenega plana. 

Zavod je pripravil tudi predloge za perspektivni plan gospodarskega raz- 
Voia od leta 1957 do 1961 ter predlog družbenega plana za leto 1958. Za 
Perspektivni plan je izdelal tudi obsežnejše študije o dosedanjem razvoju gospo- 
arslva LRS v celoti, narodnega dohodka, investicij, delovne sile in zaposlenosti 
0r doseženega gospodarskega razvoja pa po okrajih. Zavod je sodeloval tudi 
^' sestavi zveznih planov ter pri izdelavi metodologije za sestavo okrajnih in 
finskih perspektivnih planov. V tej zvezi je organiziral tudi več sestankov, 
Па katerih je dajal okrajem nadrobnejša navodila glede metodologije in orga- 
'zacije dela pri sestavljanju planov. 

Industrija in obrt. Sekretariat za industrijo je spremljal gibanje 
Industrijske proizvodnje zalog izdelkov in surovin, ter finančno poslovanje 
"Austrijskih podjetij na podlagi periodičnih obračunov. 
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Ob izvrševanju republiškega družbenega plana za leto 1957 ter delovanju 
gospodarskega sistema in gospodarskih ukrepov so se pojavljali med letom 
na področju industrije določeni problemi. 

Na visok nivo proizvodnje, ki je bil leta 1957 za 13% večji kakor v letu 
1956, je v veliki meri vplivala zadovoljiva oskrba s surovinami. Pač pa so se 
pri nekaterih surovinah pojavljale motnje, kjer je posredoval Sekretariat za 
industrijo in obrt. Tako je bila n. pr. neurejena preskrba rudnikov z jamskim 
lesom. Sekretariat za industrijo je posredoval, da so bile odpravljene težave 
preskrbe z lesom, ki so se dotlej vsako leto pojavljale. Drug tak primer je bilo 
pomanjkanje apna za železarne in za proizvodnjo karbida. Sekretariat za 
industrijo je postavil posebno komisijo, ki je pregledala vse kamnolome in 
apnenice ter določil najprimernejše obrate za proizvodnjo apna na industrijski 
način. Pomoč sekretariata je bila potrebna tudi preskrbi kovinske industrije, 
zlasti s proizvodi črne metalurgije. Leta 1957 so odpadli mnogi posegi, ki so 
bili značilni prejšnja leta, zlasti glede preskrbe z energetskimi viri in z 
uvoznimi materiali. 

Med osnovnimi problemi naše industrije je še vedno pomanjkljiva izraba 
kapacitet, kar vpliva tako na obseg kakor tudi na rentabilnost proizvodnje. 
Ker temelji bodoči razvoj proizvodnje v veliki meri na boljši uporabi kapacitet, 
je sekretariat za industrijo pričel zbirati osnovne podatke o kapacitetah in 
njihovi uporabi. 

Večja uporaba kapacitet in porast produktivnosti zahtevata rekonstrukcije 
proizvodnih naprav v večjem številu zastarelih podjetij. Medsebojna vskladitev 
kapacitet in programov proizvodnje industrijskih podjetij presega okvire posa- 
mezne gospodarske organizacije. Na področju industrije, kjer nimamo v repub- 
liki posebnih združenj, je bilo zaradi tega še tem potrebneje, da je pri tem delu 
neposredno sodelovala republiška gospodarska uprava. Sekretariat za indu- 
strijo in obrt ter Odbor za investicijska posojila pri Jugoslovanski investicijski 
banki sta neposredno sodelovala pri reševanju problemov proizvodnje in 
rekonstrukcij. Sekretariat je dajal gospodarskim organizacijam napotila za 
sestavo investicijskih elaboratov za rekonstrukcije ali razširitve obratov S 
stališča usmeritve proizvodnje glede na potrebe tržišča in racionalnega izko- 
riščanja razpoložljivih sredstev. Pri izvedbi rekonstrukcije je zopet neposredno 
pomagal reševati posamezne težave, ki so nastopale zlasti v pogledu pravočasne 
dobave opreme, gradbenega materiala, pa tudi finančnih sredstev. 

Mnoga podjetja so morala zaradi novih tržnih razmer preusmeriti svojo 
proizvodnjo. Sekretariat za industrijo je analiziral tržno situacijo in posredovali 
da so podjetja spremenila svoj proizvodni program in se odločila za kooperacijo 
/ drugimi podjetji. Na ta način so začela podjetja med seboj tesneje sodclovatii 
vsklajevati svojo proizvodne programe itd. Organizirani so bili različni infor- 
mativni sestanki, na katerih so bili pojasnjeni podjetjem novi pogoji poslovanja^ 
možnosti   različnih  oblik  poslovnih  združenj   itd. 

Zaradi spremenjenih razmer tudi na inozemskem trgu so se pojavil1' 
težave pri izvozu nekaterih izdelkov. Treba je bilo pripraviti analize ter v 

posameznih primerih doseči tudi spremembo gospodarskih instrumentov ozi- 
roma izvoznih koeficientov. To velja zlasti za primer Rudnika živega srebrs 
v Idriji in Rudnika svinca v Mežici. 

Ponekod pa se je zaradi organizacijskih slabosti ali nepravilnega tehno- 
loškega postopka in z njim zvezanih investicij primerilo, da je bila v nevarnost' 
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Proizvodnja. V takih primerih je poskrbel sekretariat za industrijo in obrt za 
nadrobne analize finančnega stanja, proučil potrebne ukrepe ter skupno z 
lokalnimi organi oblasti poiskal situaciji ustrezne rešitve (n. pr. Belt, Črnomelj 
in Nafta Lendava). 

V okviru priprav za perspektivni gospodarski načrt so bile napravljene 
oziroma so v izdelavi širše analize za rekonstrukcije, kooperacije itd., ki naj 
oi zlasti v bodoče pripomogle k rešitvi problemov proizvodnje na načrtnejši 
osnovi s stališča celotnega slovenskega  gospodarstva. 

Sekretariat je sodeloval tudi pri sestavljanju zveznih predpisov s področja 
industrije. 

Zaostajanje obrti za hitrim razvojem gospodarstva, katero je prišlo zaradi 
Povečanja celotne potrošnje do izraza zlasti leta 1957, je negativno vplivalo 
l^a stabilizacijo tržišča, kar se je pokazalo v sorazmerno največjem porastu 
■ndeksa cen. V zvezi s tem je sekretariat za industrijo in obrt ob sodelovanju 
2 obrtno zbornico pripravil analizo obrti in njenega vpliva na gospodarstvo 
'n življenjsko raven. 

Ta analiza je pokazala 
— da so z razvojem industrije potrebe po obrtnih uslugah in proizvodih 

-1' prav posebno narasle v gradbenih in tehničnih obrtnih strokah; 
— da terjata porast števila prebivalstva v industrijskih centrih in mestih 

ler zaposlitev žena v gospodarstvu veliko več obrtnih obratov za osebne 
storitve; 

— da imajo ljudski odbori od leta 1954 dalje na voljo tudi potrebna 
s'L'dstva za pospeševanje in razvijanje družbene obrti, da pa teh sredstev niso 
v zadostni meri uporabljali za obrt. 

Izdelana je bila tudi analiza o problematiki oskrbe obrtništva s surovinami 
ln materialom. Ugotovljeno je bilo, da oskrba obrti z nekaterimi kritičnimi 
surovinami (kovinska, lesna stroka) in uvoznimi materiali še ni urejena povsem 
zadovoljivo. Ob sodelovanju s Trgovinsko zbornico LRS in Obrtno zbornico 
^RS so bile postavljene nalogo grosističnim trgovskim podjetjem, ki naj 
•'•'i'vzamejo skrb za redno dobavo potrebnih surovin in materialov obrtništvu, 

zvezi s to analizo je bilo ugotovljeno, da ukinitev obrtno-nabavno-prodajnih 
zadrug ni zaostrila pomanjkanja surovin in materiala v obrtništvu. 

Izvršena je bila nadalje analiza vpliva novih instrumentov iz družbenega 
Plana in drugih zakonov na delitev dohodka v obrtništvu ter so bili izdelani 
Predlogi za uvrstitev obrtnih podjetij med podjetja, ki plačujejo obveznosti po 
uK<Kinejši lestvici. 

V zvezi z obdavčenjem zasebnih obrtnikov je bila ob sodelovanju z Dr- 
zavnim sekretariatom za finance LRS in z Obrtno zbornico LRS izdelana 
analiza s predlogom za realno obdavčenje zasebnih obrtnikov. 

Kmetijstvo   in   gozdarstvo.   1.  Da  bi  bilo omogočeno  in  zago- 
Ovljeno smotrno gospodarjenje v kmetijstvu, katerega nadaljnji razvoj  je v 

Petletnem   gospodarskem   načrtu   deležen   največje  pozornosti,   je  sekretariat 
a kmetijstvo in gozdarstvo ob sodelovanju z drugimi organizacijami pripravil 

|)14'dlof.L. zakonov, ki jih je Izvršni svet predložil Ljudski skupščini. S spre- 
JotJom teh zakonov smo povezali tehnično rekonstrukcijo s socialistično rekon- 
lrukcijo v enoten proces preobrazbe naše vasi. 

Na osnovi zakona o racionalnem izkoriščanju kmetijskih zemljišč je bila 
"•tvarjena   pravna   podlaga   za   zadružno  kooperacijo  na  najširši   osnovi.   V 

u 
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preteklem letu so bile ustanovljene prve kmetijske skupnosti, ki začenjajo 
načrtno in sodobno gospodariti na privatnih kmetijskih zemljiščih, arondiranih 
v večje komplekse. 

Pravno osnovo za smotrnejše gospodarjenje na melioriranih zemljiščih sta 
ustvarila zakon o ureditvi in izkoriščanju kmetijskih zemljišč na melioriranih 
območjih ter zakon o komasaciji kmetijskih zemljišč. Sekretariat je pripravil 
tudi izdajo dopolnilnih in izvršilnih predpisov k tem zakonom. 

Z uredbo o izvrševanju zakona o upravljanju in o gospodarjenju s pre- 
moženjem bivših agrarnih skupnosti ter z dopolnilnimi predpisi k tej uredbi 
o enotnem postopku ljudskih odborov pri določanju, dodeljevanju in upravljanju 
skupnih pašnikov je ustvarjena pravna podlaga, da bodo kmetijske zadruge 
uredile sodobno gospodarjenje na približno 100 000 ha pašnikov, kar bo odlo- 
čilnega pomena za naše kmetijstvo. 

Ti normativni ukrepi so bili podprti z konkretnimi organizacijskimi in 
inšpekcijskimi akcijami kmetijske in veterinarske službe. 

Kmetijska inšpekcija je nadzorovala promet semenskega blaga, trsnega in 
drevesnega materiala, gnojil in zaščitnih sredstev. Kvaliteta navedenega repro- 
dukcijskega materiala se je zboljšala, tako da je ustrezala zadevnim predpisomi 
močno pa je narasla tudi njegova poraba. Vzpostavljena je bila mreža okrajnih 
in občinskih inšpektorjev, ki nadzirajo zatiranje rastlinskih bolezni in škod- 
ljivcev. Niso pa še vsi ljudski odbori posvetili tej nalogi zadostne pozornosti. 
Mesta kmetijskih inšpektorjev so pri tretjini občinskih ljudskih odborov še 
nezasedena. Nadzor nad izvajanjem zaščitnih akcij pa je bil premalo učinkovit- 

Na področju živinoreje so bili sprejeti ukrepi za ustreznejšo organizacijo 
osemenjevanja, ki imajo namen, razširiti umetno osemenjevanje in odpraviti 
regresiranje. Veterinarski inšpektorat je organiziral, finansiral in nadziral 
preventivne akcije za zatiranje tuberkuloze, bruceloze, kužne malokrvnosti 
konj, slinavke in nekaterih drugih bolezni. 

Proizvodnjo semenskega blaga, umetno osemenjevanje, znanstveno razisko- 
valno delo, vzgojo strokovnega kadra, kmetijski tisk in podobne ukrepe smo 
pospeševali s sredstvi republiškega kmetijskega sklada v znesku 200 milijonov 
dinarjev, ki ga je upravljala Zbornica za kmetijstvo in gozdarstvo L.RS, njegov 
predračun pa je potrdil Izvršni svet. 

Izvršni svet je po sekretariatu za kmetijstvo s pomočjo Glavne zadruzi"' 
zveze LRS spremljal razvoj zadružnih organizacij, zlasti pa njihovo udejstvO- 
vanje na področju kmetijske proizvodnje. V kmetijskih poslovnih zvezahi 
ki so bile ustanovljene lani, dobivajo kmetijske zadruge močno oporo za 
razvijanje svoje aktivnosti v mehanizirani obdelavi zemlje, urejanju plantažni!1 

nasadov, predelavi kmetijskih proizvodov in njihovem vnovčevanju. Ustreznejše 
povezovanje organizirane kmetijske proizvodnje s potrošnjo kmetijskih pi"0' 
izvodov naj bi zagotovilo povečanje kmetijske proizvodnje, večjo ekonomsk0 

sigurnost proizvajalca in stabilnost na trgu. Ta akcija, ki je bila več ali nunU 
začeta Sele v preteklem letu, zlasti preko zadružnih poslovnih zvez, ostaj3 

pereča tudi v prihodnje kot ena glavnih nalog in ekonomskih osnov za pospe' 
sevanje kmetijstva. 

Za napredek kmetijstva in nekaterih drugih strok je pomembna nadaljnJ'1 

utrditev vodno-gospodarske službe v minulem letu. Tudi na tem področju se 

vse bolj uveljavlja dejavnost samih gospodarskih organizacij ob sodelovanj11 

in pobudi  republiške  uprave  za vodno  gospodarstvo.  V  Sloveniji opravljaj0 
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melioracijske vodne skupnosti pomembno vlogo pri vključevanju kmetijskih 
zadrug v kompleksno reševanje melioracijskih del. Dosedanji razvoj vodnih 
skupnosti že narekuje potrebo po ustanovitvi posebne republiške zveze vodnih 
skupnosti, ki naj bi reševala vse tiste naloge, ki jih posamezne vodne skupnosti 
same ne morejo rešiti in ki jih je doslej reševala Uprava za vodno gospodarstvo 
LRS. Pomembna pridobitev za vodno gospodarstvo je leta 1957 sprejeti zakon 
o varstvu voda, ki pravno urejuje osnovna vprašanja s tega področja. 

2. Na področju gozdarstva je Izvršni svet nadaljeval politiko, ki je bila 
začrtana že prejšnja leta. To je v prvi vrsti politika vsklajevanja poseka s 
prirastkom in vsklajevanja žagarskih kapacitet in lesno predelovalne indu- 
strije z lesnimi zalogami. 

Da bi zagotovili smotrno gozdno gospodarjenje tudi v zasebnih gozdovih, 
je bil dosedanji administrativni gozdno-gospodarski režim prilagojen našim 
potrebam. Upravno službo smo ločili od gospodarske dejavnosti in jo decen- 
tralizirali. S tem je bil zmanjšan upravni aparat in vključen v gozdno-gospo- 
darske organizacije. Razen že obstoječih gozdnih gospodarstev so bile leta 
1957 ustanovljene gozdarske poslovne zveze — doslej jih deluje 18 —, ki so 
po enakih načelih kakor gozdna gospodarstva začele gospodariti v zasebnih 
gozdovih. Tu gre za pravilno gojenje in izkoriščanje, gradnjo gozdnih komu- 
nikacij, izdelavo ureditvenih načrtov in usmerjanja prometa z lesom iz teh 
gozdov. Da bi omogočili uvedbo novega režima, je pripravila Uprava za 
gozdarstvo LRS vrsto pravnih predpisov — spremembo zakona o gozdovih, 
spremembo zakona o gozdnih skladih, novo uredbo o sečnjah, novo uredbo 
o gozdnih skladih z novo tarifo prispevkov, navodilo o organizaciji gozdarske 
službe, odlok o prometnem davku na gozdne proizvode itd., ki sta jih Ljudska 
skupščina oziroma njen Izvršni svet leta 1957 tudi sprejela. 

Pri uveljavljanju novega režima in oblikovanju upravnih organov in 
gozdno-gospodarskih organizacij je razvijala uprava za gozdarstvo obsežno 
instruktažno in inšpekcijsko dejavnost. Dosedanje izkušnje potrjujejo, da so 
bile kljub nekaterim začetnim težavam v gozdarstvu izvršene spremembe 
koristne. Tudi sprejeti odlok o prometnem davku na gozdne proizvode ima 
namen, utrditi gospodarske poslovne zveze in stabilizirati lesno tržišče. 

S sredstvi republiškega gozdnega sklada so bile finansirane po predračunu, 
ki ga je potrdil Izvršni svet, gradnje gozdnih komunikacij, pogozdovanje 
Krasa, urejanje hudournikov ter znanstveno raziskovalno delo. Leta 1957 je 
bilo v te namene porabljenih ca. 500 milj. din. 

Novi režim narekuje, da se upravni organi republike in ljudskih odborov 
bolj usposobijo za inšpekcijsko delo. 

Promet. Sekretariat za promet je pri svojem delu skušal promet obrav- 
navati kot celoto, ne pa z ozkega vidika posameznih prometnih panog, upošte- 
vajoč, da mora promet služili splošnim družbenim koristim. 

Sekretariat je oskrbel 9 osnutkov predpisov, med njimi osnutke zakonov 
o javnih cestah, o prevozu oseb in blaga s cestnimi vozili, o družbenem uprav- 
ljanju javne cestne službe, o porazdelitvi stroškov za gradnjo, vzdrževanje in 
obnovo križišč prometnih poti. V dveh primerih je Sekretariat izdal soglasje 
k predpisom Državnega sekretariata za notranje zadeve LRS o cestnem prometu. 

Da bi dobil potreben pregled, je Sekretariat pričel zbirati in evidentirati 
pravne predpise s področja prometa, ki so v veljavi in ki so jih izdali zvezni 
ter republiški organi in ljudski odbori v LRS. 
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Sekretariat odloča v določenih primerih o pritožbah zoper odločbe I. 
stopnje Uprave za ceste LRS, izdane glede cest L in II. reda, največ v zadevah 
graditve v cestnem varstvenem pasu in dovoznih priključkov na ceste. Skupno 
je rešil 60 pritožb. 

Na področju železniškega prometa je Sekretariat za promet sodeloval pri 
projektih za Obsoteljsko železnico, zagotovil, da se prepreči ogrožanje pro- 
metne varnosti na progi Jesenice-—Repentabor, odpravil zastajanje prometa 
na progi Pivka—Reka, sodeloval pri sestavi voznega reda, kjer je skušal ob 
sodelovanju z zveznimi organi doseči hitrejši prevoz zlasti delavstva do služ- 
benega mesta, pomagal reševati problematiko pomanjkanja vagonov v sezonskih 
konicah itd. 

Na področju cestnega prometa je Sekretariat za promet odnosno republiška 
Uprava za ceste v prvi vrsti zagotovila zadovoljivo vzdrževanje obstoječega 
cestnega omrežja, organizirala ustrezno zimsko službo; skrbela za ustrezno 
opremo cest I. in II. reda. Izvršni svet je na svojih sejah večkrat razpravljal 
o izgradnji osnovne cestne mreže LRS in sprejel osnovne smernice za razvoj 
cestnega omrežja. Po svojih zastopnikih je Sekretariat sodeloval v mešanih 
komisijah, ki so imele nalogo, urejati promet s sosednimi državami itd. 

Podobna je bila dejavnost v pomorskem in zračnem prometu, kjer je bila 
dejavnost Sekretariata usmerjena na splošno k temu, da je ob povezavi z 
drugimi, zlasti zveznimi organi, sodeloval pri urejevanju neposrednih pro- 
blemov, zlasti glede usmerjanja prometa in maksimalne izrabe razpoložljivih 
sredstev. Isto velja tudi za poštno telegrafski promet. 

Sekretariat za promet je poskrbel zlasti za sodelovanje pri planu perspek- 
tivnega prometnega razvoja, sodeloval z zveznimi organi pri sestavi perspek- 
tivnega programa prometnega razvoja in pri sestavi perspektivnega programa 
prometnega razvoja LRS ter nadaljeval z analizami obremenitve prometnega 
omrežja. 

Razen tega je sodeloval pri reševanju ljubljanskega prometnega vozlišča, 
.stavil ustrezni predlog Ljudski skupščini LRS, da sklepa o rešitvi tega vpra- 
šanja, izdelal predlog za ureditev železniške zveze med Gorenjsko in predeli 
Koroške, ležečimi v LRS, preko Celovca, 

— izdelal predlog o spremembi kategorizacije cest I. in II. reda, 
— poskrbel za pripravo elaboratov o potrebah skladišč in garaž v LR 

Sloveniji, 
— oskrbel potrebne analize za izgradnjo luke v Kopru, 
— napravil analizo za razvoj aerofotogrametricne službe v LRS, 
— skrbel za izdelavo programa o razvoju telefonije v LRS in perspektiv- 

nega omrežja UKV zvez ter elaborat o opremljenosti važnejših cest s telefon- 
skimi govorilnicami, 

— oskrbel analizo o finansiranju javne službe v LRS in uvedbi družbenega 
upravljanja v javni cestni službi. 

Blagovni promet. 1. Temeljna naloga gospodarskega razvoja za leto 
1957 je bila skrb za povečanje osebne potrošnje in dvig življenjskega standarda 
prebivalstva. V zvezi s tem je bila pred Izvržni svet odnosno Sekretariat za 
blagovni promet postavljena prvenstvena naloga, da spremlja situacijo na 
tržišču, še posebej glede na predvideno povečanje kupne moči prebivalstva. 
Za to je Sekretariat: 
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— spremljal stalno evidenco nad gibanjem industrijske proizvodnje, zlasti 
še predmetov široke potrošnje; 

— spremljal stanje zalog predmetov za široko potrošnjo v industriji, 
trgovini na debelo in drobno, kakor tudi za najvažnejše vrste osnovnih živil, 
zlasti za tiste, ki jih uvažamo; 

— spremljal evidenco o stanju kmetijske proizvodnje in tržnih viških; 
— spremljal povečanje obsega blagovnega prometa; 
— zasledoval potek povečanja kupne moči prebivalstva in vpliv tega 

povečanja na strukturo potrošnje; 
— stalno zasledoval gibanje cen. 
Vsakokrat, ko je zgoraj poudarjeno analitično delo pokazalo kakršnekoli 

motnje glede proizvodnje, zalog, nepravilnega formiranja cen itd., je Sekre- 
tariat začel ustrezne akcije, ki so obstajale v tem, da je tako republiške 
kakor tudi zvezne nadrejene organe o tem obveščal in stavil konkretne pred- 
uge. Podrejenim organom pa je dajal priporočila in nasvete, izvedel kontrolo 
Preko inšpekcij ter ankete, ki pa se niso omejile le na številne okrožnice in 
navodila, temveč še v večji meri na neposredni kontakt, bodisi preko trgo- 
vinskih zbornic, bodisi preko pristojnih organov na okraje in občine. 

Razen navedene osnovne naloge je Sekretariat za blagovni promet iskal 
vzroke za nenormalno delovanje blagovnega prometa na področju njegove 
0rganizacije. Ker statistična služba ni mogla dati točnih podatkov o stanju 
trgovske mreže v LRS, je bilo zaradi pravilne investicijske politike in sestave 
Perspektivnega plana potrebno organizirati poseben popis trgovinskega omrežja 
S'ede na število prodajnih mest, skladiščne zmogljivosti, prevoznih sredstev, 
števila zaposlenih, tehnično opremljenost itd. Ta akcija je bila izvedena ob 
sodelovanju s Trgovinsko zbornico za LRS in statističnim uradom LRS. 

Nezadostno razumevanje nekaterih okrajev in občin za vprašanja preskrbe 
Prebivalstva je narekovalo Sekretariatu, da je organiziral v okrajih posvete 
^ okrajnimi in občinskimi ljudskimi odbori, trgovinskimi zbornicami in mno- 
г1сп1гт organizacijami, na katerih so bila v razpravi konkretna organizacijska 
vPrašanja z vidika organizacije upravnih organov, svetov za blagovni promet, 
oružbene kontrole preko potrošniških svetov, investicijske politike itd. 

Preko posebne komisije za odkup kmetijskih pridelkov, ki obstaja pri 
sekretariatu za blagovni promet, in odgovarjajočih komisij pri posameznih 
okrajih, je sprejemal Sekretariat na posebnih sestankih konkretne sklopr 
tako v pogledu usmerjanja tržnih viškov za notranjo potrošnjo, predelavo in 
'zVoz, kakor tudi glede vodstva enotne politike v dodeljevanju odkupnih 
kreditov. 

Na osnovi navedenih sklepov je Sekretariat izvedel tudi konkretne akcije, 
tako na primer predloge za pravilno formiranje izvoznih in uvoznih količnikov 
(n- pr. za češnje, živino, borovnice, jajca, jabolka itd.). Nadalje je preko 
časopisja informiral tržišče o stanju pridelka, da bi preprečil nepravilno 
ormiranje cen, na primer pri krompirju, kjer so se v jesenski odkupni 

kainpanji oblikovale cene med 12 in 14 din, kar nikakor ni bilo v skladu 
г obilnostjo pridelka. Zaradi pomanjkanja organizirane konjukturne službe 
^e bila na pobudo Sekretariata za blagovni promet uvedena redna objava 
slanJa na tržišču s kmetijskimi pridelki v dnevnem časopisju. 

Sekretariat za blagovni promet je izvedel še vrsto drugih akcij, na primer 
Oskrbo potrošniških centrov s svežimi morskimi  ribami, z mlekom itd. ter 
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je v zvezi s tem organiziral posebne sestanke, izdelal analize in stavil tudi 
konkretne predloge. Pregledoval je obratovanje hladilnic in nakazal vzroke 
njihovega nerentabilnega delovanja. 

Posebna komisija je izdelala za Gospodarski odbor IS LRS analizo mlinske 
industrije in trgovine z mlevskimi izdelki ter analizo tržišča s kmetijskimi 
pridelki. Predlagani so bili konkretni ukrepi za reševanje tega vprašanja 
v zveznem merilu. 

Posebno pozornost je Sekretariat posvetil vprašanju plačnega sistema 
v trgovini in delitve dohodka ter je sodeloval pri zadevnih akcijah s konkret- 
nimi predlogi in analizami. 

V zvezi z družbeno kontrolo preko potrošniških svetov je Sekretariat 
izdelal analize stanja potrošniških svetov in njihovega dela ter v zvezi s tem 
stavil konkretne predloge. 

Sekretariat je nadalje posegel v vrsto drugih vprašanj, ki so se tikala nepo- 
sredne preskrbe potrošnika, čeprav bi bila to sicer zadeva pristojnih zbornic in 
občin, kakor na primer cen mesu preko dosedanjih uzanc in običajev, zlasti 
v pogledu priklade, ustvarjanja intervencijskih zalog jajc s hlajenjem in 
vlaganjem, izvajanje odredbe o kupovanju nekaterih proizvodov po nabiralcih 
in odkupovalcih, zlasti za perutnino, jajca, zdravilna zelišča itd., v manjših 
proizvodnih centrih, kjer posebna odkupna organizacija preko zadrug zaradi 
malih količin ekonomsko ni smotrna. 

Sekretariat za blagovni promet je za izvajanje pravnih predpisov izdajal 
strokovne pripombe in predloge o spremembah ter dopolnitvah raznih gospo- 
darskih predpisov, dajal strokovna pravna mnenja, kakor tudi tolmačenja 
gospodarskih predpisov na konkretna zaprosila raznih organov, zlasti okrajnih 
in občinskih ljudskih odborov ter gospodarskih organizacij. Povsod tam, kjer 
je na tem področju sekretariat ugotovil, da obstajajo predpisi, ki niso v skladu 
z razvojem blagovnega prometa v LRS, je stavil konkretne predloge za njih 
spremembo. V svoji lastni pristojnosti je Sekretariat sestavil in izdal tudi 
pravilnik o minimalni ureditvi in opremi gostinskih obratov (Uradni list LRS 
§t. 9/57). 

Sekretariat za blagovni promet je nadalje sodeloval pri vprašanjih, ki so 
bila posredno ali neposredno vzrok slabega delovanja blagovnega prometa in 
izdajal zadevna navodila, sugestije in nasvete. 

2. Temeljne naloge, ki so vodile Sekretariat pri reševanju problemov 
zunanje trgovine, so bile naslednje: 

— povečanje vrednosti izvoza, predvsem z večjim izvozom rentabilnih 
izdelkov industrijske proizvodnje in višje obdelave ter z rentabilnejšimi artikli 
kmetijstva in živinoreje; 

— skrb, da vkljub povečanemu izvozu, notranje tržišče ne ostaja brez 
blaga odnosno da izvoz ne vpliva na dvig odkupnih in s tem prodajnih cen; 

— izboljšanje poslovanja zunanjetrgovinskih organizacij, predvsem v ka- 
drovskem pogledu, in razširitev njihove mreže povsod, kjer to narekujejo 
gospodarski razlogi zaradi boljšega poslovanja. 

V zvezi z gornjimi nalogami so bile glavne konkretne akcije naslednje: 
Izvršena je bila analiza izvoznih količnikov s premijami, predvsem tistih 

z vrednostjo iznad 2. Skupno s Trgovinsko zbornico za LRS je bil pripravljen 
načrt  carinskega  zakona s carinsko  tarifo,  ki je bil  usklajen  z mednarodno 
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nomenklaturo   in   predložen   zveznim   organom.   Stavljene  so   bile   pripombe 
k sistemu uvoza predmetov široke potrošnje s konkretnimi predlogi. 

Sekretariat je nadalje dajal na tem področju nasvete, izpodbudo in 
iniciativo vsem izvoznim organizacijam, opozarjal za to pristojne organe za 
nepravilno poslovanje. Imel je v zvezi s tem na terenu več sestankov, zlasti 
v okviru blagovnega obmejnega prometa. 

3. Po neuspeli turistični sezoni L 1956 se je delo Sekretariata na področju 
turizma  osredotočilo na  popravljanje takšnega stanja. 

Med temeljnimi vzroki je bila ugotovljena nesolidnost v delu pensionskega 
gostinstva, ki je odsevalo v večkratnem spreminjanju cen pensionskih uslug, 
v odiranju gostov ob večjih mednarodnih prireditvah, nestrokovni in nesolidni 
Postrežbi itd. Sekretariat je sklical zato v Mariboru, Celju, Ljubljani, Kranju 
'n Postojni sestanke z zastopniki okrajev in občinskih ljudskih odborov. 
Poseben sestanek na občinskem ljudskem odboru Bled je bil sklican z nalogo, 
da ugotovi padanje prometa na področju Bleda in da kritično pokaže na vse 
Pomanjkljivosti. Ob zaključku turistične sezone 1957 so bili sklicani ponovni 
sestanki na sedežih okrajnih ljudskih odborov Kranj, Celje, Maribor in 
Corica s sodelovanjem vseh predsednikov občin, kjer je bila kritično ocenjena 
turistična sezona leta 1957 in kjer so bili sprejeti konkretni sklepi za nadaljnje 
delo. 

Sekretariat je postavil posebno komisijo, ki je pregledala pensionske 
Eostinske obrate v LRS ter gostišča na obmejnih prehodih in v večjih prehodnih 
centrih. Na vse ugotovljene pomanjkljivosti smo takoj opozorili vodstva 
Obratov, pristojno občino, okraj, zbornico in tržno inšpekcijo. 

Na pobudo Sekretariata je bila postavljena posebna komisija za menjalno 
službo, ki je predlagala in izposlovala, da je bil postopek poenostavljen in da 
Je bila izpopolnjena mreža menjalnic v skladu s potrebami razvoja inozemskega 
turizma in maloobmejnega prometa. Sekretariat je prav tako povzel iniciativo 
га sestanek s carinskimi organi in z vsemi prizadetimi, ki delajo na področju 
turizma. Tako je dosegel znatno izboljšanje v poslovanju obmejnih carinskih 
Organov. 

4. Tržna inšpekcija v LRS je imela leta 1957 komaj 59% zasedbo od 
^trebne in je opravljala svoje delo z 80 ljudmi, kar je za 2 osebi manj ko 
v preteklem letu. V tem času je zapustilo inšpekcijsko službo 14 sposobnih 
lnšpektorjev in nastopilo 12 novih. Za izboljšanje kvalitete kadra je bil 
0rganiziran v okviru Sekretariata poseben štirinajstdnevni seminar z izpiti, 
zmenjen inšpektorjem. Izpit je opravilo skupno 29 Inšpektorjev. 

V sodelovanju s sanitarno inšpekcijo in s pristojnimi zbornicami je bila 
'^Vedena kontrola kvalitete živil pri gospodarskih organizacijah za izdelavo, 
Pfedelavo in promet z živili. V zvezi s tem je bilo izdanih 174 začasnih 
Prepovedi za obratovanje ter 83 predlogov za trajno prepoved obratovanja 
Odločb za odpravo raznih pomanjkljivosti je bilo izdanih 3213, vrednost 
ugotovljenega pokvarjenega blaga pa je znašala nad 10 milijonov dinarjev. 
^0nii.sij;i je izvedla tudi kontrolno akcijo o minimalni tehnični ureditvi in 
0Premi vseh gostinskih organizacij. 

S četrtletnimi pregledi inventur pri trgovskih gospodarskih organizacijah 
''' inžpekcija preverjala pravilnost poslovanja, zniževanja cen za neidoče blago, 
Pravilnost odpisovanja kala in manjkov, ugotavljala nepravilno kreditiranje 
^ga in na ta način odkrivala ler preprečevala razne nepravilnosti. Podoben 
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namen je imela kontrola o načinu evidence pri trgovinah z rednim obračunom, 
ki je pokazala, da je poslovanje dokaj urejeno, izvzemši trgovine z nezadostnim 
številom uslužbencev. 

Zaradi pogostih pojavov monopolizma in verižne trgovine sta bili izvedeni 
posebni akciji, ki sta pokazali, da monopolizem često povzroča pomanjkljiva 
trgovska mreža, zlasti v manjših krajih, velika podjetja pa si razdelujejo 
tržišča, zakupujejo celotno proizvodnjo, vežejo prodajo blaga na določene pogoje 
ali pa se celo dogovarjajo o prodajnih cenah in drugih pogojih. 

Posebne kontrolne akcije so bile izvedene v zvezi z določenimi prodajnimi 
cenami za olje, mast, petrolej in mlevske izdelke. 

Izvršena je bila kontrola komisijskih trgovin ter pregled špediterskih 
podjetij in trgovskih agencij. 

Med letom so bile kontrolirane tudi vse turistične gospodarske organizacije 
in turistični biroji v pogledu organizacije, načina poslovanja ter sklepanja 
pogodb z inozemstvom. 

Na področju zadružništva je bilo izvedenih več pregledov v zvezi z odkupom 
kmetijskih pridelkov, kože in volne, lesa, uporabe sredstev ustvarjenih z 
odkupom, prometa s kmetijskimi pridelki od zadruge do detajlista in odnosov 
z zadružnimi poslovnimi zvezami. 

Na področju obrtništva je inšpekcija prav tako izvedla nekaj pregledov, 
ki pa spričo velikega števila obrtniških organizacij in pomanjkanja inšpek- 
cijskega kadra niso bile sistematične. 

Tržna inšpekcija je izvršila v preteklem letu skupaj 12 319 pregledov, kar 
znaša spričo 25 217 organizacij 48,85%. Pri tem je treba upoštevali, da so bile 
nekatere organizacije večkrat pregledane. Zaradi kršitev raznih predpisov je 
bilo sporočenih kaznovalnim organom skupno 1914 prijav. V lastni pristojnosti 
pa so inšpektorji izrekli 45 kazni raznim gospodarskim organizacijam in 289 
odgovornim osebam v skupnem znesku 144 000 dinarjev. 

Delo in delovna razmerja. Glede na pomen delovnih razmerij 
kot ekonomskega faktorja z močno naglašeno problematiko organizacije dele 
je Izvršni svet podpiral tako politiko urejanja plačevanja in delovnih razmerij, 
ki naj v skladu z zakonitimi pravicami delovnega človeka v delovnem razmerju 
zagotovi kar najmočnejše uveljavljanje delavca kot proizvajalca in upravljalca 
ter da kar največje ekonomske rezultate na tej osnovi. Ustrezna tarifna politika 
in ureditev delovnih razmerij je najmočnejši ekonomski element za dosego 
ciljev perspektivnega plana gospodarskega razvoja in za rentabilnejše gospo- 
darjenje. 

V začetku leta 1957 je posvetil sekretariat posebno pozornost določitvi novih 
tarifnih postavk v okviru ravni po zveznem družbenem planu za leto 1957. 
Treba je bilo obvladati razne tendence k izinarcvanju, podpirati prizadevanja, 
da se v okviru zvišanja ravni izvrši stimulativnejša diferenciacija tarifnih 
postavk. 

Sekretariat je izpopolnil evidenco o izplačanih plačah, delovnem času, 
zaposlenosti, delovnih učinkih. Predlog je gospodarski odbor Izvršnega sveta 
sprejel in predpisal redno poročanje po noveln obrazcu. To je omogočilo 
sekretariatu, da je lahko spremljal in analiziral vsa ta gibanja, ki kažejo, da 
so se leta 1957 izplačane povprečne plače na uro v industriji dvignile za 22%' 

V skladu s predpisi in s stališči Izvršnega sveta je sekretariat skrbel, da 
so v praksi bolj upoštevali stalnost norm in da so plače dosledno obračunavali 
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po doseženih učinkih. To je ugodno vplivalo na interes delavcev za večje 
učinke, kar je odsevalo v produktivnosti, ki se je povečala za 6,1%. 

Sekretariat je že obravnaval nekatere probleme organizacije dela v gospo- 
darstvu in dajal pobudo za uporabo raznih prijemov smotrne organizacije dela 
(ustanavljanje enot pristojnih za organizacijo dela, porazdelitev izmen v zvezi 
z nočnim delom žena, osebno ocenjevanje, sistemi strokovnega izobraževanja 
pri delu, indukcija, socialne službe itd.). Sekretariat je obravnaval tudi načrte 
novih predpisov, ki so mu bili predloženi zaradi mnenja z vidika, kako naj bi ti 
vplivali na racionalno organizacijo dela in storilnost. 

Izdelal je posebno anketo o premiranju. Ta je ugotovila tendence k 
premijam kot dopolnilnim plačam. V premijskih pravilnikih so premijske 
osnove, ki so preširoke, premijski kriteriji pa preohlapni. Tudi izbira premijskih 
upravičencev ne zagotavlja, da bi 'bile povsod samo premije uveljavljene kot 
Posebna oblika plač za delovne uspehe. Pomanjkljivosti v organizaciji dela 
so marsikje razlog za neprimeren premijski sistem. V svojih navodilih, na sejah 
svetov za delo OLO, na konferencah, posvečenim premijskemu sistemu, je 
sekretariat skušal uveljaviti načelo, da morajo biti premije samo zaslužena 
Plača za dosežene delovne rezultate in da morajo biti v dejanski vzročni zvezi 
z delovnim mestom  in delom premijskega upravičenca. 

V zvezi s temi načeli je priporočil sekretariat Tajništvom za delo, naj 
odrejajo revizije premijskih pravilnikov, kjer ugotove, da je s pravilniki 
zagotovljeno zgolj  povišanje plač. 

V industriji so bila podjetja dolžna opraviti popis, opis in analizo delovnih 
Oaest leta 1957. Sekretariat je organiziral seminarje in konference z uslužbenci 
tajništev za delo, z zastopniki podjetij in nekaterih združenj o pomenu in 
Pravilnosti uporabe te metode. 

V zvezi s tem je sekretariat odkril, da mnoge gospodarske organizacije ne 
Uvidevajo, da bi mogle z vestno analizo delovnih mest izboljšati organizacijo 
dela in ustvariti boljše pogoje za večjo proizvodnjo ter večjo storilnost. Zlasti 
trdovratno je bilo mnenje, da bo od analitične ocenitve odvisen plačni sklad 
Podjetja. 

O vseh teh problemih tarifne politike je na sedmih sejah razpravljala 
Komisija za produktivnost dela in delovna razmerja pri Izvršnem svetu LS 
LRS. Njeni sklopi so bili priporočilo in smernice za delo, ki ga je v svoji 
l'nslojnosti opravljal sekretariat za delo. 

Sekretariat je leta 1957 analiziral problem strokovnih kadrov v gospo- 
darstvu s posebnim pogledom na storilnost dela. O tem izdelan elaborat je bil 
Predmet diskusije na širših konferencah. Na tem področju se je uveljavljala 
tudi Komisija za produktivnost dela pri republiškem Izvršnem svetu. Proiz- 
^odnja, organizirana na industrijski način terja vse bolj uvajanja raznih oblik 
Udobnega .strokovnega izobraževanja delavcev neposredno v tovarnah. Kljub 
'' '»u pa so bili za tako obliko usposabljanja iz republiškega sklada za kadre 
Porabljeni le približno 4%. 

Ker je po letu 1951 prenehala vsaka evidenca o kvalifikacijski strukturi 
delavcev, je izvedel sekretariat popLs delavcev, ki so si v času od leta 1952 
110 konca leta 1956 pridobili s priučevanjem priznane kvalifikacije. Tako je 
doseglo v tem obdobju 14 959 delavcev priznanje kvalifikacije. To je skoro (i"" 
Povprečnega Števila v gospodarstvu zaposlenih delavcev. 
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Leta 1957 je uvedel sekretariat mesečno evidenco o tem, koliko delavcev 
doseže kvalifikacijo s priučevanjem. Po tej evidenci je doseglo leta 1957 
priznanje kvalifikacije s priučevanjem 3660 delavcev in 199 delavk. 

Sekratariat je izdal leta 1957 vrsto izpitnih programov za nekatere indu- 
strijske poklice. 

V načelu so po vseh okrajih izpitne komisije za delavce, ki se usposobijo 
s priučevanjem (leta 1957 skupno okoli 144 izpitnih komisij s 588 izpraševalci). 
Glede na specifične potrebe za nekatere poklice pa so izpitne komisije le pri 
nekaterih okrajih, vendar s pristojnostjo za več okrajev ali celo za vso repub- 
liko. V zvezi s tem je izdal sekretariat dve odredbi o taki ureditvi izpitnih 
komisij. 

Konkretno je moral ta sekretariat intervenirati glede sezonskega dela in 
delovnega časa v gradbeništvu, kmetijstvu in gozdarstvu, razen tega pa tudi 
glede pravilne razporeditve delovnega časa na železnici. Glede kolektivnih 
dopustov je bilo doseženo, da so se dovoljevali le v primerih, kadar ni šlo 
to na škodo proizvodnje. Tudi zaradi tega ni bilo v preteklem letu tako velikega 
upada proizvodnje v poletnih mesecih kakor je bilo opaziti poprej. Za izvajanje 
zakona o zdravstvenem zavarovanju delavcev in uslužbencev je izdal Izvršni 
svet predpis za določanje denarne vrednosti prejemkov v naravi, prav tako pa 
je uveljavil enotno obliko plačilne liste. V okviru organizacije dela se je 
posrečilo doseči, da so začela podjetja odločneje organizirati različne socialne 
službe v obratih (prehrana, prevoz na delo, počitniški domovi itd.), kar vse 
naj bi pripomoglo k uspešnejši zaščiti delovnega človeka in k boljšemu gospo- 
darskemu uspehu. Razen tega je pripravil Sekretariat za delo obširno gradivo 
za anketo o pomorstvu v LR Sloveniji z delovno pravnega stališča. 

Na področju varnosti pri delu je usmerjal Sekretariat za delo inšpekcijske 
organe k vsem tistim področjem, kjer so delovni pogoji ogrožali nemoteno 
proizvodnjo. S svojimi navodili si je prizadeval za varnost zaposlenih in 
produktivnost dela. 

Republiški inšpektorat dela v sestavu Sekretariata za delo, je neposredno 
nadziral  delovne pogoje v  rudarstvu  in  železniškem  prometu. 

V rudarstvu je bilo leta 1957 izvršenih 13 rednih in 44 izrednih pregledov. 
Ugotovljenih je bilo 191 pomanjkljivosti po večini tehničnega značaja. Za 
cdpravo teh so bile izdane ustrezne odločbe. Pregledane so bile vse reševalne 
postaje po rudnikih. Ugotovljenih je bilo 80 nepravilnosti, ki zadevajo orga- 
nizacijo te službe in opremo reševalnih postaj. Ugotovljeno je bilo zlasti 
težavno stanje v manjših rudnikih, ki nimajo sredstev in ki so zato zelo slabo 
opremljeni, pa je za varstvo zaposlenih ljudi nezadostno poskrbljeno. Tudi ni 
nadzornikov s potrebno kvalifikacijo. 

V železniškem prometu je bilo 1957. leta 19 rednih pregledov večjih 
žele/ni.ških enot (križišč). Izdanih je bilo 19 ureditvenih odločb za odpravo 227 
nepravilnosti.  Te so bile večinoma tehničnega  značaja. 

V ostalih gospodarskih panogah je republiški inšpektorat dela pomagal 
okrajnim inšpektoratom dela pri 249 rednih in 52 izrednih pregledih, predvsem 
večjih podjetij. Na podlagi teh pregledov so okrajni inšpektorati dela izdali 
ureditvene odločbe za odpravo 5662 pomanjkljivosti, pretežno tehničnega, 
deloma higienskega značaja, in delovnih razmerij. Republiški inšpektorat je 
sodeloval pri preiskavi smrtnih dn težjih poškodb pri delu, v 112 primerih pa 
pri   delu   Republiške   revizijske   komisije   za   potrjevanje   glavnih   projektov. 
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Sodeloval je tudi pri tehničnem prevzemu dokončanih gradbenih objektov 
v 87 podjetjih. Inšpektorat je izvršil 29 pregledov in kontrol projektov za 
električna dvigala, 62 tehničnih pregledov novih in obstoječih električnih dvi- 
gal v industriji zaradi izdaje dovoljenja za obratovanje. 

Po podatkih zdravstvene evidence je bilo v preteklem letu v Sloveniji 
47 235 poškodb pri delu. Zaradi teh poškodb je bilo izgubljenih 861 178 de- 
lovnih dni. 

Največji porast smrtnih poškodb je bil v primerjavi z letom 1956 v 
rudarstvu, v premogovnikih. Največje število težkih poškodb pri delu v pre- 
teklem letu je pripisati okoliščinam osebnega značaja (nepoznavanje nevarnosti, 
kršenje delovne discipline oziroma neupoštevanje varstvenih ukrepov in po- 
dobno) ter nepravilni organizaciji dela (nepravilen način dela, pomanjkljiv 
nadzor in drugo). 

Na podlagi 80. člena Uredbe o finansiranju socialnega zavarovanja je rešil 
Republiški inšpektorat dela 54 pritožb zoper ugotovitvene odločbe in 22 pritožb 
zoper ureditvene odločbe okrajnih inšpektorjev dela. 

Da se izboljša služba inšpekcije dela, je izvršil Republiški inšpektorat dela 
v preteklem letu preglede notranjega poslovanja pri okrajnih inšpektoratih 
dela, organiziral seminar in tri sektorske konference o najaktualnejših pro- 
blemih s področja higienskega, tehničnega in delovnopravnega varstva pri 
delu. 

Konec leta 1957 je bilo na področju LR Slovenije 9 okrajnih inšpektoratov 
dela s skupno 37 inšpektorji in Republiški inšpektorat dela z 8 strokovnimi 
•nšpektorji dela zadolženimi za posamezne gospodarske dejavnosti. 

Sekretariat za delo in uprava za posredovanje dela LRS sta v letu 1957 
Posvetila glavno skrb afirmaciji okrajnih posredovalnic za delo in organizaciji 
službc posredovanja dela po občinah, kjer je bilo ustanovljenih 71 občinskih 
Posredovalnic za delo. Uspehi tega dela se kažejo v stanju nezaposlenosti, 
v ustanavljanju zavodov za zaposlovanje invalidnih in za delo manj zmožnih 
oseb, pa tudi v uspehih na področju poklicnega svetovanja in izboljšanja med- 
^гајпе posredovalne službe. 

Za ureditev finančnega poslovanja in za zagotovitev potrebnih sredstev 
Pasivnim posredovalnicam za delo je izdal Izvršni svet LS LRS Odlok o načinu 
Zagotovitve dopolnilnih sredstev za pravico oseb, ki začasno niso v delovnem 
razmerju, in za druge potrebe posredovalnic za delo. 

Leta 1957 se je prijavilo pri posredovalnicah za delo skupno 71 285 oseb, 
^ed njimi 42,2% žensk, ki so iskale zaposlitev. Konec leta je bilo še 8694 
nezaposlenih oseb, med njimi 77,5% žensk. Nezaposlenost v LR Sloveniji ni 
Posebno pereč problem. 

Primerjava s podatki o stanju zaposlenosti v republiki kaže, da je bilo leta 
l9S7 zaposlenih povprečno 397 654 oseb mesečno v primerjavi s 377 308 
Ieta  1956. 

Ustanovljeni zavodi za zaposlovanje invalidnih in za delo manj zmožnih 
0seb v Ljubljani, Kranju, Mariboru in Ptuju zaposlujejo sedaj ca. 700 oseb. 
Za finansiranje te dejavnosti je bilo odobrenih 25 milijonov din iz sredstev 
Posredovalnic za delo. 

Pri poklicnih svetovalnicah se je zglasilo v tem letu skupno 10 172 kandi- 
datov za uk in šolanje, od katerih je bilo psihološko pregledanih 3033, 7139 
0seb pa je bilo deležnih nasveta, kakšen poklic naj si izberejo. 
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Urbanizem in komunalne zadeve. Na področju urbanizma je 
bila glavna aktivnost usmerjena k izvedbi zakona o uporabi zemljišč za 
gradbene namene, ki predstavlja temeljno osnovo za izvedbo urbanistične 
ureditve v LRS. V preteklem letu je bilo sprejetih 109 odlokov občinskih 
ljudskih odborov o gradbenih okoliših. Sekretariat za urabnizem je nudil 
občinam konkretno pomoč pri sestavi osnutkov odlokov o gradbenih okoliših. 
Ljudski odbori so na splošno pravilno izvajali naloge, postavljene v navedenem 
zakonu, pokazalo pa se je, da bo treba v nekaterih okoliših izvajanje tega 
zakona že zaostriti. Rezultat te akcije je bil, da se raztresena individualna 
graditev stanovanj zunaj naselij in gradbenih okolišev omejuje in urejuje. 
Za dokončno ureditev problema pa bo potrebo tudi leta 1958 nadaljevati z 
doslednim izvajanjem zakona o uporabi zemljišč za gradbene namene. 

Sekretariat opravlja strokovno in pisarniško delo za »Sklad za zidanje 
stanovanjskih hiš«. Iz tega sklada je bilo v preteklem letu razdeljenih 
1 184 300 000 din posojil med 35 koristnikov. Posojila pa niso bila polno izko- 
riščena, ker licitacije niso vedno uspele zaradi preobremenjenosti gradbenih 
kapacitet. 

Sekretariat za urbanizem je razvil akcijo za racionalnejšo graditev sta- 
novanj. Izdal je »Načela za projektiranje stanovanjskih zgradb«, ki so pomembno 
prispevala k cenejši stanovanjski izgradnji. Pripravil je tudi nekatera pripo- 
ročila za standardizacijo posameznih gradbenih elementov. 

Na področju komunalne dejavnosti je bdla v preteklm letu zasnovana 
osnovna evidenca o stanju komunalnih fondov. Sedanja vrednost obstoječih 
komunalnih naprav v naših mestih se ocenjuje le še z 52% od nabavne 
vrednosti. Dosedanje delo še ni ustvarilo kompleksne slike, ker so dosedanji 
statistični podatki omejeni le na nekatera večja središča. Tudi to delo bo treba 
nadaljevati še leta 1958. 

Na splošno je Sekretariat za urbanizem nudil okrajnim občinskim ljudskim 
odborom možno strokovno pomoč s področja urbanizma, stanovanjske izgradnje 
in komunalnih zadev. 

Republiški gradbeni inšpektorat je na teritoriju LRS opravil nad 100 
lokacijskih, inšpekcijskih in tehničnih pregledov, posamezno, komisijsko, deloma 
pa tudi z izvedenci z raznih področij gradbeništva. Okrajni in občinski gradbeni 
inšpektorji so opravili več tisoč pregledov na območju svojega teritorija na 
podoben način. Treba je predvideti, da izdamo na področju republike letno 
okoli 5000 gradbenih dovoljenj. 

V večini primerov so ukrepali gradbeni inšpektorji na kraju samem, 
dajali pa so tudi predloge pristojnim organom in izdali odločbe v smislu 
uredbe o gradbeni inšpekciji. 

Mnogo je bilo ustavitev gradbenih del, bodisi zaradi pomanjkljive tehnične 
dokumentacije, samovoljnega pričenjanja gradenj brez poprejšnjih soglasij 
za uporabo zemljišč ali brez gradbenega dovoljenja zaradi slabe izvedbe objekta 
ali posameznih konstruktivnih delov, iz razlogov varnosti objekta ali ljudi 
in podobno. 

Republiška komisija za revizijo projektov je obravnavala 567 projektov 1» 
izdala 419 odločb o potrditvi gradbenih objektov v vrednosti 12 789 000 000 
din. Na revizijske razprave je bilo vabljenih nad 400 izvedencev iz različnih 
strok. 

Komisija je ugotovila, da je še vedno mnogo neskladnosti med potrjenim 
investicijskim programom in glavnim projektom, ki je bil predložen v revizijo. 
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Nadalje je ugotovila, da smotrnost in funkcionalna pravilna ureditev dispozicije 
objekta bistveno vplivata na gradbene stroške in na izbrano konstrukcijo. Pri 
revizijah je predlagala in sprejela mnogo izboljšav projektov in velike poce- 
nitve. Veliko pozornost posvečamo tudi detajlom in instalacijam za objekte 
in so bile zlasti glede tega dosežene velike pocenitve in izboljšave projektov. 

Investicije. Za osnovo investicijske politike leta 1957 so služile 
smernice, podane v zveznem in republiškem družbenem planu, ki so določale 
zmanjšanje obsega neto investicij glede na investicije iz leta 1956 in zvišanje 
odnosa negospodarskih investicij glede na investicije v gospodarstvo. 

Pri investicijah v gospodarstvo je družbeni plan predvidel poseben po- 
udarek investicijam v kmetijstvo in promet, medtem ko je bilo treba v industriji 
Priznati prednost investicijam za proizvodnjo predmetov za široko potrošnjo in 
eIektrogospodarstvo. 

Zaradi realizacije teh smernic je bilo v družbenem planu za republiške 
negospodarske investicije predvidenih skupno 1 651 milijonov din, od tega 629 
fnilijonov din iz republiškega proračuna, 1022 milijonov din pa kot posojilo iz 
republiškega investicijskega sklada. Razen tega pa smo odstopili iz republiških 
sredstev 600 milijonov din v korist okrajnih proračunov za izgradnjo šol. 

Sekretariat IS za splošne gospodarske zadeve je med letom spremljal 
Potok investicijske potrošnje in pri tem posvetil posebno pozornost uporabi 
sredstev za republiške negospodarske investicije ter pravilnemu in smotrnemu 
razdeljevanju sredstev za investicijsko vzdrževanje republiških javnih zgradb, 
za katero je bilo odrejenih 100 milijonov din. Med letom je bilo za potrebe 
Obsotelske železnice dodatno odobrenih 100 milijonov din, tako da so znašala 
razpoložljiva sredstva za negospodarske investicije s prenesenimi sredstvi iz 
leta 1956 skupno 1805 milijonov din, ki so bila ob koncu realizirana v znesku 
J607  milijonov  din ali  89%. 

Ostalo investicijsko dejavnost je spremljal Sekretariat IS za splošne 
gospodarske zadeve z izdelavo periodičnih in specifičnih analiz. 

Zaradi usmerjanja in .smotrne uporabe sredstev republiškega investicijskega 
sklada je bil v smislu smernic investicijske politike in z odlokom Izvršnega 
sveta LS LRS imenovan odbor za posojila republiškega investicijskega sklada. 

Odbor za posojila je posloval po smernicah, ki jih je določil Izvršni 
svet za odobravanje posojil iz sredstev republiškega investicijskega sklada, 
f'o odbitku vseh obveznosti ix prejšnjih let in po določilih družbenega plana 
'-'HS za leto 1957 je bilo teh sredstev na voljo skupno 1579 milijonov din. V 
skladu s temi smernicami je zasedal odbor na 19 rednih sejah. Od sprejetih 
135 zahtevkov /a posojila gospodarstvu v znesku 4236 milijonov din je odobril 
124 posojil v skupnem znesku 3125 milijonov din, ki so bila konec leta izčrpana 
v znesku 1577 milijonov din ali 50%. Iz sredstev republiškega investicijskega 
•s^lada je bilo 44% sredstev uporabljenih za negospodarske investicije. 

Odobrena posojila za gospodarstvo so bila namenjena v glavnem industriji, 
^niotijstvu, prometu in trgovini z gostinstvom. 

Na področju lastnih investicij je izvajal Sekretariat IS za splošne gospo- 
darske zadeve neposredni nadzor nad izgradnjo. 

V sklopu Sekretariata IS za splošne gospodarske zadeve je delovala komi- 
siia Izvršn.цл svela za revizijo investicijskih programov, ki je obravnavala 
leta 1957 .skupno 361 v revizijo predloženih programov, ki so bili potrjeni 
v skupni vrednosti 58 milijard din. 
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Finance in proračun. Glede na osnovne naloge gospodarske pcli- 
tike leta 1957, ki so bile nakazane v družbenem planu LRS, je Državni 
sekretariat za finance: 

— skrbel za pravočasno dotekanje dohodkov iz gospodarstva, kar naj bi 
zadovoljilo splošne družbene potrebe, na katere je računal družbeni plan in 
proračun, ter hkrati odstranilo možnost, da bi gospodarske organizacije poslo- 
vale z družbenimi sredstvi kot s svojimi obratnimi krediti; 

— skrbel, da so se pravilno obračunavali posamezni elementi družbenih 
dajatev po zakonitem vrstnem redu. To se mu je na splošno posrečilo. Vkljub 
temu pa ni mogel zagotoviti ustreznega načina plačevanja anuitet, ker so 
podjetja plačevala večje anuitete, kakor bi bila dolžna po dinamiki odplačil ter 
s tem objektivno zmanjšala osnovo, od katere so plačevala proračunski pri- 
spevek. To je imelo razen nekaterih drugih vzrokov za posledico, da ni bil 
delež iz proračunskega prispevka v celoti realiziran; 

— predlagal odlok o stopnjah dohodnine iz kmetijstva za leto 1957, s 
katerim je skušal zagotoviti v osnovi za 5% višji znesek kakor v letu 1956. 
Osnovo za odmero dohodnine je tvoril nespremenjeni katastrski dohodek za 
leto 1956, popravljen zaradi sprememb v lastništvu in kulturi. Hkrati s tem 
pa je bil izvršen popravek katastra po dejanski vrednosti zemljišč. Davčna 
osnova je bila zaradi elementarnih nezgod v kmetijstvu leta 1957 nekoliko 
znižana, vendar pa je bilo vkljub temu vplačilo celotne dohodnine do konca 
leta izvršeno 97%; 

— usmerjal ljudske odbore k predpisovanju gospodarsko utemeljenih 
doklad od kmetijstva. Za občinske doklade je bila po zveznem družbenem 
planu predpisana minimalna stopnja 3%, ki jo je republiški družbeni plan 
maksimiral na 20%. Na tej podlagi je bilo predpisano 1043 milijonov doklad t. j- 
v povprečju 8% od davčne osnove. Pri usmerjanju ljudskih odborov k pred- 
pisovanju občinskih doklad je Sekretariat gledal na to, da zajame družba vsaj 
del tiste prednosti, ki jo imajo kmetje v bližini večjih potrošnih središč; 

— predlagal dopolnilno dohodnino od proizvodnje in prodaje lesa, ki jo 
je predpisal Izvršni svet, za kar je bil pooblaščen na osnovi družbenega 
plana LRS; 

— predlagal odlok o prometnem davku cd hmelja, ki ga je sprejel Izvršni 
svet na osnovi katerega je bilo pobranih 324 milijonov; 

— pripravil je predlog Zakona o zaključnem računu za leto 1956 in 
predlog proračuna za leto 1958, ki sta bila sprejeta na predlog Izvršnega svet;« 
v Ljudski skupščini LRS; 

— skrbel za vsklajevanje obveznosti do družbe tako socialističnega kot 
privatnega sektorja v obrti, kar naj bi zlasti zagotovilo izenačenje obeh 
sektorjev obrtništva v pogojih gospodarjenja. Preko Državnega sekretariata 
za finance so bila izdana ustrezna navodila za ugotavljanje dohodkov obrtnikov 
in svobodnih poklicev; 

— preko pristojnih organov je zagotovil kontrolo za pravilno kanaliziranje 
vseh vplačanih dajatev v sklade in proračune v skladu z veljavnimi predpisi. 

S tako politiko je skušal zajeti del dohodkov, ki so se prelivali zaradi 
porasta cen v zasebni sektor kmetijstva. V obrtništvu pa so družbene dajatve 
zaradi hitrega porasta cen še vedno močno zaostajale za porastom dohodkov 
zasebnih  obrtnikov.   Ob  tem pa  je samostojna   pravica   ljudskih  odborov  za 
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predpisovanje občinske doklade od obrti pripeljala do nesorazmerij pri obdav- 
čitvi obrtnikov. 

Ljudski odbori so samostojno predpisali in pobrali 2295 milijonov neob- 
veznih dohodkov. 

Na višino dohodkov, iz katerih krijemo potrebe proračunov in proračunskih 
skladov, je Izvršni svet v svoji politiki lahko vplival samo preko dohodkov, 
za katerih predpisovanje je bil pooblaščen z zveznimi predpisi. V tem pogledu 
so bila globalna predvidevanja Izvršnega sveta v celoti izpolnjena. Ni pa 
•nogel direktno vplivati na višino tistih proračunskih dohodkov, ki so bili 
določeni neposredno na podlagi zveznih predpisov. To je vzrok, da je bilo 
proračunsko poslovanje leta 1957 zaključeno z znatnim deficitom republiškega 
Proračuna, ker se dohodki, predvideni neposredno na podlagi zveznih predpisov, 
niso natekli v predvideni višini. 

Ob taki situaciji je bil Izvršni svet prisiljen, da je med letom izvajal 
alimentiranje proračunov z znatnimi krediti, ki so narasli do 2 milijardi din. 
Ker se je zaradi ugotovljenega stanja začelo omejevanje proračunskih kreditov, 
je iskati prav tukaj vzroka, da so bili izvršeni proračunski izdatki pod predvi- 
denim planskim nivojem. 

Zaradi povečanja fakultativnih dohodkov so se proračuni ljudskih odborov 
dvignili, republiški proračun pa je v svojem sorazmerju do proračunov ljudskih 
odborov znatno padel. Porast lokalnih proračunov za 32% napram predvideni 
ravni odseva v krepitvi prav tistih izdatkov, ki izražajo odločnejšo preusmeritev 
k razvijanju tistih dejavnosti in investicij splošne družbene potrošnje, ki so 
doslej zaostajale in ki so zaradi tako zaostalega razvoja začele ogrožati normalno 
rast gospodarstva v celoti. Večji del povečanih proračunov je šel v zdravstvo, 
Pro.sveto, negospodarske investicije in za dotacije finančno samostojnim za- 
vodom in proračunskim skladom. Velik del potreb za negospodarske investicije 
Pa smo krili iz lokalnih investicijskih skladov. Tako povečanje proračunske 
Potrošnje pa je preseglo tempo splošnega razvoja gospodarstva. 

Večja odvisnost proračunov ljudskih odborov od dohodkov od prebivalstva 
J1' povzročila, da ljudski odbori kot celota niso vključili proračunskega poslo- 
vanja v letu 1957 z deficitom. 

V skladu s postavkami družbenega plana je bilo usmerjeno tudi delo 
f'nančnih inšpektoratov v LR Sloveniji. Pregledi teh organov so imeli težišče 
v nadzorstvu nad uporabo, predpisov tistih dejavnosti, ki jih je bilo treba 
Prvenstveno pospeševati ali pa omejevati in nad uporabo inštrumentov druž- 
Penega plana. 

Delovni program republiškega in okrajnih finančnih inšpektoratov je 
obsegal preglede inventur in zaključnih računov gospodarskih organizacij, 
^ank in hranilnic in drugih organizacij za leto 1956, preglede v zvezi z gospo- 
^'■ji'njem z osnovnimi in obratnimi sredstvi, preglede periodičnih obračunov 
^ leto 1957, kontrolo tarifnih pravilnikov, pravilnikov o normah in prenvjah 
^1' obračuna plač. Nadaljnji pregledi so se nanašali na nadzorstvo uporabe 
Podpisov, ki so urejali politiko investicij, finančno politiko v kmetijstvu in 
gozdarstvu, trgovini, prometu, obrti ter v gradbeništvu, in predpisov, ki so 
Urt,j:iii dvig družbenega .standarda. VkljmVni so bili tudi pregleda proračun- 
'slu,Ka poslovanja. Posebej so bila ugotovljena tudi nesorazmerja v nagrajevanju 
,,sl4/l)eneev v 143 pregledanih trgovinskih in proizvodnih podjetjih. 
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Na področju gospodarstva je bilo v letu 1957 pregledanih 51% (2851) zave- 
zancev, na področju proračuna iz skladov pa samo 4% (320) zavezancev, ker je 
proračunska inšpekcija pričela poslovati v omejenem obsegu šele s septembrom 
1957. 

Za odpravo nepravilnosti so izdali finančni inšpektorji leta 1957 2892 
odločb, na katere je bilo vloženih le 21 pritožb. Vloženih je bilo nadalje 446 
prijav za pregon in kaznovanje, medtem ko so z lastnimi odločbami kaznovali 
112 odgovornih oseb. Drugim organom je bilo prijavljenih še 76 oseb. Razen 
tega so finančni inšpektorji stavili 55 predlogov za uvedbo redne in prisilne 
likvidacije, prisilne uprave, odstavitev direktorja in računovodje itd. Pospešili 
so vnovčenje 215!; milijonov zaostankov na družbenih obveznostih ter ugotovili 
884 milijonov preplačil. 

V poročilu ni bilo mogoče nadrobneje prikazati celokupnega dela Izvršnega 
sveta in gospodarsko-upravnih organov v letu 1957. Dejavnost vseh organov se 
je usmerjala k sodelovanju pri pripravi zveznih predpisov in ukrepov s področja 
gospodarstva, k pripravljanju gospodarskih predpisov in ukrepov s področja 
republiške pristojnosti in k neposredni pomoči ter sodelovanju z ljudskimi 
odbori in gospodarskimi organizacijami. 

Velika aktivnost pri pripravah za izpopolnitev gospodarskega sistema tur 
sestavljanje perspektivnega plana sta terjala v večji meri angažiranje republi- 
ških organov na upravnih poslih. Nedvomno pa bodo izvršene spremembe 
zahtevale v prihodnje od republiških upravnih organov več neposrednega sode- 
lovanja pri nalogah, katere bodo reševali občinski ljudski odbori in gospodarske 
organizacije. 

Uspešnejše izvrševanje nalog republiškega upravnega aparata je zaradi vse 
večjega prenosa kompetenc na ljudske odbore v veliki meri odvisno od kvali- 
tetnejše zasedbe delovnih mest, zlasiti v inšpekcijskih službah. 

V. ŠOLSTVO. KULTURA IN ZNANOST 

1. Šolstvo 

Osnovna karakteristika dela sekretariata za šolstvo LRS leta 1957 je bila 
razen nalog, ki mu jih je na svojih rednih sejah določil Svet za šolstvo LRS, 
njegova usmerjenost na vprašanja započete šolske reforme in prizadevanj'' 
ustvariti zanjo solidne lemelje. 

Glede na organizacijsko strukturo sekretariata za šolstvo LRS se je njegov" 
delo odvijalo v Inšpektoratih za splošno izobraževalne in strokovne Sole, v 

Zavodu za proučevanje šolstva. Pedagoškem centru, oddelku za šolskoupravne 
/adeve, raznih .stalnih in občasnih komisijah, konferencah predsednikov in 

načelnikov okrajnih svetov za šolstvo in podobno. 

Splošno izobraževalno šolstvo. Glede na dejstvo, da v ostali!1 

republikah FLRJ že prevladujejo organizacijsko povezane osemletke in je na- 
čelo organizacijske povezave osvojila tudi komisija /a reformo šolstva, je Sve' 
za šolstvo LRS sprejel 2. VII. 1957 priporočilo o postopnem prehodu na enotno 
obvezno šolanje v šolskem letu 1957/58 in izdal ustrezna navodila, da se t* 
prehod izvrši kar najbolj premišljeno. 
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Organizacijska povezava osnovnih šol s samostojnimi nižjimi gimnazijami 
je bila v znatni meri izvedena že do pričetka šolskega leta 1957/58, kar kažejo 
naslednji podatki: v šolskem letu 1955/56 je bilo na ozemlju Slovenije 165 
samostojnih nižjih gimnazij, v začetku šolskega leta 1957/58 pa jih je ostalo 
od tega števila samo še 54. Vse ostale samostojne nižje gimnazije so se združile 
z ustreznim številom osnovnih šol v razvite osemletne šole, katerih je sedaj 
155. Število osnovnih šol se je močno zmanjšalo ne samo zaradi spajanja nižjih 
gimnazij s štirirazrednimi osnovnimi šolami, temveč tudi zaradi preobrazbe 
številnih osnovnih šol v tako imenovane nerazvite osemletne šole. Tako je bilo 
v šol. letu 1955/56 1089 osnovnih šol, v šol. letu 1957/58 pa jih je od tega števila 
ostalo samo 592 štirirazrednih osnovnih šol in 437 nerazvitih osemletnih šol. 

Razen ukrepov, ki spreminjajo organizacijsko strukturo obvezne šole, je 
Svet za šolstvo LRS posegel tudi v vsebino učnega dela s tem, da je predpisal 
Za šol. leto 1956/57 nov učni načrt za prve tri razrede vseh osemletnih šol 
v Sloveniji. Poskusno je bil uveden na nekaterih šolah tudi nov učni načrt 
za 4. razred obvezne šole. Višji razredi osemletnih šol delajo še do nadaljnjega 
Po učnem načrtu za nižjo gimnazijo. 

Največji problem za uspešno izvedbo šolske reforme na vseh splošnoizobra- 
zevalnih šolah je pomanjkanje pedagoško in strokovno kvalificiranega učnega 
^adra in pomanjkanje šolskega prostora. Da omili občutno pomanjkanje učnega 
^adra, je Svet za šolstvo LRS izdal navodilo za kar največji vpis v prve letnike 
Učiteljišč, ki jih je v Sloveniji 6. Lotos se je vpisalo v prve letnike 585 dijakov 
'n so s tem učiteljišča dosegla skrajno mejo zmogljivosti. Fakultete in Višja 
Pedagoška šola dajejo letno samo okoli 150 novih učnih moči. Videti je, da je 
učiteljski poklic na tej stopnji manj privlačen, saj je bilo od 60 štipendij, ki jih 
Je razpisal Svet za šolstvo LRS, izkoriščenih samo 40. 

Posebno pozornost je posvetil Svet za šolstvo LRS strokovni in pedagoški 
/Popolnitvi učnega osebja. Temu namenu je služilo predvsem delo Pedago- 
e^ega centra. Najstarejšemu nekvalificiranemu osebju pri nas je bilo s 
^Mlinarjem in izpiti omogočeno, doseči naziv vzgojitelja. Za zboljšanje stro- 
kovne usposobljenosti vzgojiteljic v vrtcih je bila uvedena v učni program IV. 
Etnika Srednje vzgojiteljske šole štiritedenska strnjena praksa po raznih 
Vl1tcih v Sloveniji. Višja pedagoška šola je dopolnila svoj učni načrt glede 
Pedagoške izobrazbe z uvedbo psihologije in izdelala statut šole. H krepitvi in 
'AoljSanju dela na Višji gospodinjski šoli, ki izobražuje predmetne učiteljice 

gospodinjstvo, je pripomogla razbremenitev šole glede skrbi za kmetijsko 
-Ivo, ki je bilo doslej v .sklopu šole, in izdelava učnega načrta za to šolo. 
Veliko pomanjkanje šolskega prostora zahteva pouk v dveh ali celo v.treh 

[ednih Izmenah. Rešitev tega vprašnja, ki postaja iz leta v leto bolj kritično, 
l;,hko prinesejo samo smotrno in ekonomično izvedene novogradnje. V ta 
narnen je Svet za šolstvo LRS dal pobudo za izdelavo normativov, ki naj služijo 
pri izgradnji ohve/nih Sol. Delo na normativih se bo nadaljevalo in ne bo 
"'l'lo .samo ostale vrste šol, temveč bo skušalo urediti vprašanje notranje 
Preme za vsi' vrste šol. 

Inšpektorji  oddelka  za  splošnoizobraževalno šolstvo so  opravili  656  in- 
•i'ij, in .sicer razen 100-tih (vrtci in posebno šolstvo) predvsem na stopnji 

•JJVezne šole, Njej so bila namreč zaradi priprav za realizacijo šolske reforme 
pofVečena poglavitna prizadevanj,!, ne le pri izdelavi mreže obveznih šol in 
,)ri   uresničitvi   prvih   organizacijskih   reformnih   ukrepov,   ampak   zlasti   pri 
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uveljavljanju duha šolske reforme in izvajanju njenih načel. Prav temu so 
služile razen dela pri sami inšpekciji, predvsem številne konference, ki so jih 
pripravili inšpektorji z učnim kadrom na šolah (266), dalje delo z okrajnimi 
predmetnimi aktivi (v Ljubljani, Kranju, Celju, Murski Soboti, Gorici, Trbov- 
ljah in Mariboru) in z okrajnimi inšpektorji (Maribor, Celje), a tudi povezave 
z okrajnimi tajništvi, občinskimi referenti za šolstvo in šolskimi odbori na 
terenu. Pri tem je treba omeniti, da so bile v šolskem letu 1957/58 volitve novih 
šolskih odborov. Sekretariat za šolstvo LRS je zato že pred volitvami posvetil 
vso skrb tem organom družbenega upravljanja, kritično pretresel njih uspehe 
in neuspehe in s tem pomagal okrajem in občinam, da so pri volitvah novih 
odborov skrbneje izbirali ljudi. Na vseh naših šolah dela že danes nad 1540 
šolskih odborov, v katerih je vključeno nad 13 000 državljanov. Inšpektorat je 
pomagal pripraviti tudi vsebinske tečaje, ki jih je organiziral Pedagoški center 
za učno osebje dosedanjih nižjih in višjih gimnazij. 

Se posebno so bili inšpektorji angažirani pri sestavljanju novih učnih 
načrtov za reformirano šolo, in sicer tako v okviru podkomisij pri zvezni 
komisiji za reformo šolstva, kakor še posebej pri slovenskih predlogih, ki jih 
je pripravljal zavod za proučevanje šolstva. Nemajhno skrb so posvetili inšpek- 
torji tudi učbenikom. 

Inšpektorat za strokovno šolstvo s svojimi stalnimi inšpek- 
torji (6) ne more nadzirati strokovnega pouka vseh strok (okoli 300). Zalo ima 
še pomožne honorarne inšpektorje (70). Leta 1957 je opravila inšpekcija 276 
pregledov in imela 111 konferenc ter 73 sestankov, na katerih so inšpektorji 
razpravljali z učnim osebjem o predmetnikih, učnih načrtih, učbenikih, učno- 
vzgojnih in podobnih vprašanjih. Razen tega je sodeloval inšpektorat pri 
reševanju vseh vprašanj strokovnega šolstva z zbornicami, strokovnimi zdru- 
ženji in strokovnjaki iz proizvodnje. To delo je bilo vsaj toliko obsežno kakor 
neposredne inšpekcije. 

Inšpektorat je izdelal učni načrt za hotelsko šolo, kmetijsko-strojno šolo, 
kemični oddelek mojstrske šole, pododdelek za celulozo in papir pri Tehniški 
srednji šoli. Sodeloval je pri programskih delih za projekte novih gradenj šol 
in internatov: center strokovnih šol v Mariboru, Industrijska kovinarska šola 
Koper, Gozdarska srednja šola v Postojni, Vajenska šola raznih strok v Ljub- 
ljani, internat industrijsko-metalurške šole Store in Jesenice, internat Indu- 
.slrlj.sko-kovinarske šole Litostroj, šola in internat Industrijske-rudar.skc šole 
v Zagorju. 

Razen tega je inšpektorat za strokovno šolstvo v zvezi s skladom za kadre 
v gospodarstvu proučeval mrežo strokovnih šol in vzporodil delo glede na 
participacijo zveznega, republiškega in okrajnih skladov pri finansiranji1 

posameznih šol. 

Zavod za proučevanje Šolstva LRS je posvetil leta 195'' 
največ pozornosti pri svojem delu vprašanju šolske reforme. Na predlog Sveta 
za šolstvo LRS je izdelal navodila za postopno realizacijo organizaeljsk0 

strukture obveznih šol v smislu reformnih zahtev. V tej zvezi je organizira' 
izdelavo učnih načrtov za prve štiri razrede obvezne šole in predlagal Svetu za 
šolstvo LRS pravilnik o ustanavljanju in organizaciji eksperimentalnih Šol № 
oddelkov. Prva taka šola je bila ustanovljena v Ljubljani z namenom opravlja^ 
poskusna  dela,  ki so  potrebna  naši  pedagoški   teoriji   in   praksi   na  področji1 
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šolstva. Za sedaj je njena poglavitna naloga analiza novega učnega načrta. 
Mimo te šole opravlja te naloge že tudi 17 drugih šol v Sloveniji. Vse delo je 
pod neposrednim vodstvom Zavoda. 

S sodelovanjem vseh zainteresiranih (zdravnikov, gradbenikov, pedagogov) 
je Zavod pripravil pedagoške, zdravstveno-higienske, ekonomske in tehnične 
normative za gradnjo novih šolskih poslopij. Nadalje je izvedel anketo o šolski 
inšpekciji, za področje strokovnega šolstva je izdelal osnovni koncept za reali- 
zacijo reforme strokovnega šolstva v Sloveniji. V zvezi s tem. je analiziral 
dosedanje izobraževanje tehničnega kadra glede na njegovo uporabnost in 
delovno mesto v proizvodnji ter zato testiral 1376 učencev kovinarske stroke 
glede na njihovo teoretično strokovno znanje. 

Razen teh osnovnih nalog je izvedel Zavod popis materialnega stanja 
pouka telesne vzgoje in izdelal zbirnike za okraje in republiko. S področja 
dokumentacije in analize pa je izdelal elaborat o perspektivnem planu razvoja 
šolstva v letih 1957 do 1961. 

Pedagoški center je osredotočil leta 1957 svoje delo na pripravo 
učnega osebja naših obveznih šol. Zato je organiziral te-le tečaje: 14-dnevni 
tečaj za okrajne inšpektorje in 5 enotedenskih tečajev za ravnatelje oziroma 
upravitelje osemletnih šol, 2 tečaja za učno osebje na niže organiziranih šolah, 
tečaje za učitelje kemije, matematike, fizike, slovenščine, angleščine, geologije 
in zgodovine, teiaj za profesorje, ki poučujejo zgodovino umetnosti na srednjih 
šolah, nadalje za profesorje filozofije in psihologije. Za učno osebje na kmečko- 
gospodarskih in kmečko-gospodinjskih šolah so bili 4 tečaji, trije pa za učno 
osebje na nižjih strokovnih šolah. 

Razen teh nalog je začel Pedagoški center z izdajanjem »Male pedagoške 
knjižnice«, ki zajema pomembnejša predavanja s 'tečajev. 

Šolsko upravni oddelek je razen reševanja številnih vlog in 
tekoče pošte pripravil za seje Sveta za šolstvo LRS predloge za odredbe, 
odločbe, odloke, pravilnike, navodila in priporočila. Za vpis vajencev v indu- 
strijske Šole je izdelal odredbo o predlzobrazbl vajencev in učencev strokovnih 
šol s praktičnim poukom; za ustanovitev novih šol je pripravil odločbe o 
Ustanovitvi Hotelske šole v Ljubljani, Kmetijske-strojne šole pri Kmetijski 
ВГ( Inji Soli v Mariboru in prvega razreda Tehniške srednje šole v Krškem; 
za ureditev naziva obstoječih Vzgojiteljev v domovih je pripravil odlok o 
diplomskih izpitih za vzgojitelje v domovih in zavodih; za izpitni režim na 
Šolah je Izdela] pravilnike o popravnih in razrednih izpitih, o privatnih in 
dopolnilnih izpitih na splošnoizobražcvalnih in strokovnih šolah, nadalje pra- 
viliuk o ustanavljanju in delu eksperimentalnih šol ter pravilnik o Zagarjevih 
"agradah; za reformne ukrepe je izdelal navodila za organizacijske priprave 
^n o postopnem prehodu na enotno obvezno osemletno šolanje; zaradi pomanj- 
kanja prosvetnega kadra je izdelal priporočilo ustanovam in podjetjem, da 
fte bi po nepotrebnem zaposlovali absolventov učiteljišč in visokih šol, ki so 
Usposobljeni za šolsko delo. 

Komisija za vprašanja namestitev, razrešitev in pre- 
lesti tev je obravnavala 602 vlogi prosvetnih delavcev, ki so bili na novo 
•Prejeti in nameščeni v prosvetni .službi. Ua/en teh je bilo leta 1957 nameščenih. 
^ 209 honorarnih in B3 reaktiviranih upokojencev. 
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Komisija za proučevanje šolskih gradenj in oprem.e 
je na 18 sejah obravnavala 16 investicijskih programov in projektov za gradnje 
novih šolskih poslopij. 

Komisija za izobraževanje odraslih je proučila dosedanje 
delo oddelkov za odrasle pri rednih šolah. V ta namen so bile izvedene konfe- 
rence z izobraževalnimi centri po vseh okrajih. Na osnovi teh dognanj je bil 
izdelan elaborat, o katerem je bilo govora na posebnem posvetovanju o izobra- 
ževanju odraslih, ki so se ga udeležili predstavniki šolskih organov iz vseh 
okrajev, vidnejši predavatelji, zastopniki vse strokovnih združenj, družbenih in 
gospodarskih organizacij, večjih podjetij ter predstavniki političnih organizacij. 
Na tem posvetovanju je bil sprejet sklep, da predlaga Svet za šolstvo LRS 
Izvršnemu svetu LS LRS ustanovitev zavoda, ki naj bi proučeval problematiko 
izobraževanja odraslih, pripravljal učbenike, programe, seminarje za preda- 
vateljski kader, in končno, naj bi dajal Svetu za šolstvo LRS svoje predloge 
za ureditev sistema šolanja odraslih. 

2. Kultura 

Leta 1957 je bilo delo Izvršnega sveta na področju kulture in prosvete in 
Sveta za kulturo in presveto LRS usmerjeno predvsem k pripravljanju raznih 
predpisov s področja prosvete, kulture in znanosti, ki naj bi izpolnili praznino 
in odpravili pomanjkljivosti v pravni organizaciji na teh področjih. Razen tega 
je Svet za kulturo in prosveto na svojih sejah obravnaval vrsto- vprašanj s 
področja svojega dela oziroma dela področnih ustanov in zavodov. Uvodoma je 
treba podčrtati, da se je delo organov družbenega upravljanja v kulturnih in 
prosvetnih ustanovah leta 1957, t. j. v drugem letu svojega obstoja nadalje 
utrjevalo in krepilo ter da so začeli njegovi organi globlje posegali v proble- 
matiko dela kulturnih in prosvetnih ustanov ter njeno reševanje. 

Na posameznih odsekih kulturno-prosvetnega področja je omeniti v tem 
letu zlasti naslednje pojave, dosežke in probleme: 

pripravljen in sprejet je bil republiški gledališki zakon, ki ureja organi- 
zacijo gledališč in njih upravljanje, postavlja pogoje za ustanovitev in obstoj 
poklicnih gledališč ter določa pristojnosti državnih organov do njih. Z gleda- 
liškim zakonom, katerega prvi osnutek je doživel v razpravi v Izvršnem svetu 
nekatere važne spremembe oziroma dopolnitve, je bila urejana vrsta nerešenih 
vpraSanj s tega področja. V tem letu sta bili poklicni gledališči v Kranju in 
Kopru reorganizirani v amaterski gledališči, ker nista izpolnjevali vseh pogojev 
za obstoj kot poklicni gledališči po novem zakonu in ker sta okrajna ljudska 
odbora v Kranju in v Kopru kot ustanovitelja sodila, da je treba razpoložljiva 
finančna sredstva racionalneje uporabiti za rast gledališke kulture na širšem 
območju okrajev in ne k' v njihovih središčih. V zvezi z reorganizacijo teh 
dveh gledališč je sledila intenzivna razprava o možnostih sistematskega gosto- 
vanja ljubljanskih poklicnih gledališč izven Ljubljane. Vprašanje se še 
proučuje. 

Pri Svetu za kulturo in prosveto je bil v pripravi tudi zakon, ki naj bi 
urejal organizacijo, status in upravljanje drugih poklicnih odrskih ustanov 
(simfoničnih orkestrov, zborov, lutkovnih, mladinskih in eksperimentalnih 
gledališč). Osnutek ši- ni dozorel do zaključne faze. 
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Filmska proizvodnja je prejela v letu 1957 iz republiškega proračuna 29 
milijonov dinarjev dotacije, in sicer Triglav film za celovečerni in doku- 
mentarni film 18 milijonov, Viba film pa za dokumentarni film in filmske 
zapiske 11 milijonov. V razpravi o problematiki filmske proizvodnje je pri- 
poročil Svet za kulturo in prosveto študij slovenskih filmskih delavcev v tujini 
in zahteval od distribucijskih podjetij slovensko podnaslavljanje filmov, ki jih 
predvajajo v Sloveniji. 

Ko je obravnaval Svet za kulturo in prosveto uvajanje televizije, je 
apeliral na kulturne in prosvetne ustanove, naj z razumevanjem podpro začetke 
domače televizijske službe in priporočil domači industriji, naj proizvede kar 
najprej in kar največ televizijskih sprejemnikov ter naj organizira servisno 
službo. Podprl je tudi prošnjo Jugoslovanske televizije za oprostitev carine 
pri uvozu televizijskih sprejemnikov in njihovih sestavnih delov. 

Muzejsko omrežje se leta 1957 ni širilo, konec leta je celo prenehal z delom 
Pokrajinski muzej v Radovljici. Skoro vsi muzeji, zlasti pa muzeji v Ljubljani, 
imajo premajhne prostore, kar ovira njihovo normalno delo. Zato je Svet za 
kulturo in prosveto LRS priporočil okrajem, naj pred ustanovitvijo novega 
muzeja vprašajo za svet muzejsko komisijo pri tem svetu. Muzejem pa je 
priporočil, naj se tesneje povežejo s šolami ter poudaril potrebnost muzejske 
prakse za študente umetnostne zgodovine, arheologije in etnografije. Odprto 
je vprašanje, ki ga bo moral rešiti muzejski zakon, ki se nanaša na značaj in 
delovno področje muzejskih ustanov. Deloma zaradi neugodn;h objektivnih 
Pogojev, deloma pa zaradi subjektivnih stališč vodstvenih oseb v muzejih, 
so le-ti še vse premalo orientirani k popularizatorski ljudskoprosvetni dejav- 
nosti. 

Na področju spomeniškega varstva in varstva prirodnih znamenitosti je 
omeniti, da se je pripravljal v tem letu nov republiški zakon o spomen;škem 
Varstvu. V smislu njegovih predpisov bi bilo treba za razliko od dosedanje 
ureditve decentralizirati spomeniško-varstveno službo in ločiti upravne spo- 
meniško-varstvene funkcijo od strokovnih, konservatorskih in restavratorskih. 
Osnutek je še v diskusiji in pripravi. 

Svet za kulturo in prosveto LRS je na področju umetniških galerij in 
likovne vzgoje priporočil ustanovam in gospodarskim organizacijam strokovno 
komisijsko nabavljanje umetniških del. Sam je v tem letu preko posebne 
komisije odkupil 40 slik in grafik 24 slikarjev in 7 plastik petih kiparjev v 
skupni vrednosti okoli dveh milijonov din. 

Na področju knjižničarstva je treba omeniti, da je bil v zvezi s pripravami 
zveznega zakona o knjižnicah pripravljen tudi osnutek republiškega zakona. 
Po sklepu Sveta za kulturo in prosveto je v tem letu začela z delom Šola za 
knjižničarje in arhivske pomočnike v Ljubljani, prva take vrste v Sloveniji. 
V tem letu je pregledalo 8 bibliotekarskih strokovnjakov ljudske knjižnice in 
njihovo delo na sedežih okrajnih ljudskih odborov in jim pomagalo z nasveti. 
v pomoč pri sestavi knjižničnih pravilnikov je sestavil sekretariat Sveta 
osnutek pravilnika za ljudske in študijske knjižnice. Da bi v bodočnosti izbolj- 
sali strokovno delo v vodenju ljudskih knjižnic, je bil na učiteljiščih uveden 
Pouk knjižničarstva v okviru ur za specializacijo. S svojimi nasveti je Svet 
skušal vplivati na smotrno nabavno politiko knjižnic in jo je skušal usmerjati 
Po posebni komisiji vsaj glede nabavljanja tuje literature. 
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V arhivski službi ni bilo v tem letu bistvenih sprememb. S privolitvijo 
Izvršnega sveta je bil ustanovljen javni arhiv v Celju. Pomanjkanje ustreznih 
prostorov je ostalo slej ko prej glavni problem velikega dela arhivskih ustanov, 
zlasti Državnega arhiva Slovenije v Ljubljani. Svet za kulturo in prosveto 
je sodeloval pri sestavljanju predosnutka splošnega zakona o arhivih, razen 
tega predvsem pri dokumentaciji restitucijskih zahtev, ki jih imamo glede 
arhivskega gradiva do Madžarske. 

S področja umetniškega šolstva je omeniti delo organa družbenega uprav- 
ljanja vseh treh umetniških akademij. Sveta umetniških akademij, ki je 
pripravljal med letom zakonski osnutek republiškega zakona o umetniških 
akademijah. Ta predvideva na področju visokega umetniškega šolstva podobno 
organizacijo kakor univerzitetni zakon, t. j. samostojnost akademij v okviru 
skupnosti akademij. Na vseh treh akademijah je v študijskem letu 1957/58 
vpisanih 249 slušateljev, leta 1957 jih je diplomiralo 17, 13 na Akademiji za 
glasbo in po dva na ostalih dveh akademijah. 

Srednji glasbeni šoli v Ljubljani in v Mariboru sta predlagali med letom 
razširitev učnega programa tako, da bi se absolventi teh šol mogli vpisovati 
tudi na filozofsko fakulteto in ne le na Akademijo za glasbo kakor doslej. Svet 
za kulturo in prosveto LRS je predlog v načelu sprejel. Nadrobni programi se 
pripravljajo. 

Večino nižjih glasbenih šol v Sloveniji je med letom pregledala skupina 
inšpektorjev in ugotovila, da se je pouk izboljšal pri učiteljih, ki so prejšnja 
leta obiskovali za njih pripravljene tečaje. Nekaterim pedagogom so inšpek- 
torji predlagali hospitacijc pri znanih pedagogih ljubljanskih in drugih glas- 
benih Sol. 

Leta 1957 je sekretariat Sveta za kulturo in prosveto v več primerih od- 
svetoval premalo pretehtano ustanavljanje novih glasbenih šol, kadar ni bilo 
za to ustreznih kadrovskih in materialnih pogojev. Na splošno namreč mreža 
glasbenih šol v Sloveniji zadošča. 

Za pospeševanje založniške dejavnosti je bilo leta 1957 na razpolago 79 mi- 
lijonov din, in sicer 60 milijonov proračunskih sredstev in 19 milijonov dinar- 
jev i/, zakonitega prispevka založniških podjetij. V tem letu je izdal Izvršni 
svet uredbo o skladu LHS za pospeševanje založništva, s katerim razpolaga 
Svet za kulturo in prosveto na predlog posebno komisije. S formiranjem tega 
klada je bila okrepljena materialna osnova založništva. Svet pa je s sredstvi 

.sklada v smislu omenjene uredbe podprl izhajanje politične literature, strokov- 
nih, znanstvenih in kulturnih revij, poljudnoznanstvene literature, učbenikov 
in slovarjev ter klasičnega leposlovja. 

S posebnim republiškim zakonom je bil leta 1957 ustanovljen sklad za 
lK)speSevanje kulturnih dejavnosti. Vanj se steka del sredstev, ki pritekajo 
od i'avka na dohodek iz avtorskih pravic. S sredstvi sklada razpolaga upravni 
odbor, ki ga imenuje Svet za kulturo in prosveto LRS. Sredstva sklada se 
uporabljajo za pomembne republiške in medivpuhliške kulturne manifestacije 
(gostovanja gledališč v ostalih republikah in v tujini, republiški festivali i. pod.)- 
Lani je bilo s sredstvi tega sklada in s podporo zveznega sklada za pospeševa- 
nji1 kulturnih dejavnosti on>ani/.irano gostovanje ljubljanske opere v Beogradu 
in Skopju. 

Za kulturne .stiki- s tujino je bilo lani na razpolago 2 270 000 din. Za t:l 

deVlZDti .sredstva je potovalo v tujino 97 oseb, deloma uradno in na razne 
mednarodne konference in kulturne prireditve (51) oseb, deloma pa so se mu- 
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dile v tujini v študijske namene cd 15 dni do treh mesecev (46) oseb. Iz teh 
sredstev je bila plačana tudi članarina mednarodnim organizacijam, v katerih 
so včlanjeni naši inštituti oziroma kulturni in znanstveni delavci. 

Leto 1957 pomeni tudi napredek na področju mednarodnega sodelovanja 
in medsebojnega spoznavanja na raznih popriscih kulturnega življenja. V tem 
letu so bile pri nas razne prireditve priznanih tujih ansamblov in posamezni- 
kov. Med pomembnejšimi takimi prireditvami je omeniti zlasti gostovanje 
dramskega gledališča iz Lodza in narodnega gledališča iz Prage, lutkovnega 
gledališča Obrazcev iz Sovjetske zveze, Romunske filharmonije itd. Na pod- 
ročju likovne umetnosti pa so bile v tem letu pri nas naslednje važnejše pri- 
reditve: II. mednarodna grafična razstava, razstava moderne poljske umetnosti, 
razstava sodobne kitajske grafike, sodobne italijanske grafike in razstava ko- 
roškega grafika Wernerja Berga. 

V tem letu so v tujini gostovale razne naše umetniške ustanove in posa- 
mezniki: ljubljanska opera je gostovala v Passau in v Celovcu, ljubljanska 
drama v Lodzu in v Varšavi. Slovenska filharmonija pa v raznih mestih Italije. 
Slovenski oktet je bil na koncertni turneji po Italiji. S področja likovne umet- 
nosti pa jo v tej zvezi omeniti zlasti razstavo G. A. Kosa v Celovcu in Beljaku 
ter razstavo Kosa, Maleša in Putriha v Pragi. 

3. Univerza, Slovenska akademija znanosti in umetnosti in ostale 
znanstvene ustanove 

Ljudska skupščina LRS je sredi leta sprejela zakon o Univerzi v Ljubljani, 
ki vnaša izdelan na podlagi in v smislu določil splošnega zakona o univerzah 
iz leta 1954 v organizacijo in notranje delo ljubljanske Univerze nekatere 
bistvene novosti, zlasti kar se tiče pedagoških, izobraževalnih funkcij tega 
Zavoda. Izvršni svet je med letom ponovno razpravljal o problemih ljubljan- 
ske Univerzo in določil temeljne postavke, ki naj jih vsebuje prihodnji zakon. 
Ko je univerzitetni svet predložil Izvršnemu svetu osnutek novega zakona, 
ki ga je izdelala skupna komisija univerzitetne uprave in univerzitetnega 
■svi4a, je ta imenoval posebno komisijo, sestavljeno iz članov Izvršnega sveta 
m predstavnikov Univerze, ki naj pripravi dokončni zakonski predlog. To je 
bilo potrebno zlasti zato, ker so se na Univerzi sami pojavljali še drugačni 
Predlogi, zlasti ^lede organizacije Univerze, in ker predloženi osnutek ne- 
katerih važnih že dolgo odprtih problemov ni reševal v skladu s konkretnimi 
Perečimi družbenimi potrebami. Komisija je na osnovi vsestranske in obširne 
diskusije v zvezi s problematiko Univerze in univerzitetnega študija pri nas 
in po svetu v mnogih pogledih bistveno izpopolnila zakonski osnutek z določili, 
ki ,so novost tudi v primerjavi s .splošnim zakonom o univerzah in s katerim 
se ustvarja podlaga za ureditev nekaterih važnih problemov ljubljanske Uni- 
Verze. Tako izpopolnjeni osnutek je obravnaval Izvršni svet in ga predložil 
Ljudski .skupščini. Najvažnejše postavke, ki jih je Izvršni svet na ta način 
Vnesel v osnutek in ki so bistvenega pomena za življenje in delo ljubljanske 
Univerze, so zlasti njena organizacijska struktura, predpisi o normalnem tra- 
janju študija ter nekatera določila v zvezi z učnimi načrti in programi, z ob- 
Vezno Studijsko prakso in z opravljanjem izpitov. Pri določanju organizacijske 
strukture ljubljanske Univerze sta komisija in Izvršni svet upoštevala zlasti 
Naslednje momente: ali je znanstveno področje, ki naj ga zajema fakulteta, pri 
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nas primerno razvito, kakšen je njegov pomen za družbeno stvarnost in njen 
napredek, keksen je nivo znanstvenih kadrov na tem področju, smotrno izko- 
riščanje razpoložljive materialne osnove na Univerzi. Upoštevati pa je bilo pri 
tem tudi potrebo, da ohranimo univerzitetni in fakultetni upravni aparat v 
primernem obsegu, pa tudi vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z družbenim 
upravljanjem na fakultetah. 

Drugo važno določilo predloženega osnutka je bila omejitev trajanja red- 
nega univerzitetnega študija na največ 8 semestrov, le na Fakulteti za splošno 
medicino in stomatologijo na 10 semestrov. Ljudska skupščina lahko izjemoma 
dovoli, da se študij na posameznih fakultetah, oddelkih in odsekih po potrebi 
tudi podaljša. Ta predpis pomeni najbolj bistveno novost v življenju naše 
Univerze. Narekovali so ga vitalni interesi naše družbe, saj se je študij pri 
večini študentov vsa leta čez mero zavlačeval in je bilo na redkih fakultetah 
njegovo povprečno trajanje krajše od 7 let. Taka praksa je ves čas odtegovala 
posameznim panogam družbenega življenja prepotrebni prirastek na visoko- 
kvalificiranih strokovnjakih, hkrati pa nalagala naši družbi nepotrebna mate- 
rialna bremena. V zvezi s tem pa je seveda treba opraviti še zelo odgovorno 
delo pri sestavljanju novih študijskih načrtov in programov, ker so dosedanji 
s svojo preobremenjenostjo povzročali na splošno prekomerno zavlačevanje 
študija. Ustrezna sestava študijskih načrtov in programov, ki bo študentom 
omogočila diplomiranje v predvidenem času, ne da bi zaradi tega trpela kva- 
liteta bodočih strokovnjakov na njihovih delovnih mestih, je sedaj najodgovor- 
nejše delo vseh univerzitetnih in fakultetnih organov. Učni načrti so sestavni 
del fakultetnih statutov in bodo predloženi v potrditev Ljudski skupščini no- 
vega sklica. 

Nadaljnji važni predpisi novega univerzitetnega zakona prinašajo več 
urejenosti zlasti v pedagoško stran univerzitetnega dela in se tičejo opravlja- 
nja izpitov, podiplomskega študija, obvezne prakse itd., kar vse naj pripomore 
k racionalni izrabi časa in uspešnosti študija. 

Ljudska skupščina je sprejela zakon z navedenimi bistvenimi novostmi 
in z novo organizacijo ljubljanske Univerze, ki ima v svojem sestavu namesto 
prejšnjih petih fakultet (prirodoslovno-matematično-filo/.ofska, pravno-ckonom- 
чка, tehnična, medicinska in fakulteta za agronomijo, gozdarstvo in veterinar- 
stvo) naslednjih devet: filozofsko fakulteto, naravoslovno fakulteto, pravno 
fakulteto, ekonomsko fakulteto, fakulteto za arhitekturo, gradbeništvo in geo- 
dezijo, fakulteto za elektrotehniko in strojništvo, fakultelo za rudarstvo, meta- 
lurgijo in kemijsko tehnologijo, fakulteto za splošno medicino in stomatologijo 
in fakulteto za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo. 

Pripravljajoč osnutek novega zakona je naletela komisija Izvršnega sveta 
še na nekatere druge probleme, med njimi zlasti na problem sočasnega obstoja 
enakovrstnih pedagoško-raziskovalnih enot (inštitutov, laboratorijev in pO" 
dobno) na različnih fakultetah. Komisija se ni spuščala v nadrobnejše razprav- 
ljanje o tem vprašanju. Menila je pa, da bi pristojni univerzitetni In fakultetni 
organi v pripravah za bodoči univerzitetni .statut in fakultetne .statute t" 
vprašanje proučili ter eventualno našli ustreznejšo in racionalnejšo organiza- 
cijsko obliko kot je sedanja. 

Med letom so bile na Univerzi v .smislu zakonskih predpisov prve ponovil1' 
volitve vseh univer/ilctnih in fakultetnih sodelavcev ter tistih izrednih pro- 
fesorjev in docentov, ki jim je od izvolitve potekel po zakonu predpisani ča«- 
Organi upravljanja na Univerzi in fakultetah so opravili v zvezi s tem odgo- 
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vorno delo, zlasti tam, kjer je bilo treba iz strokovnih ali moralno-političnih 
razlogov v posameznih primerih odreči ponovno izvolitev. Stari in novi organi 
družbenega upravljanja, postavljeni na podlagi novega univerzitetnega zakona 
na Univerzi in na fakultetah, ki so bile na novo vzpostavljene, so svojo dejav- 
nost leta 1957 utrdili in poglobili, zlasti še v pripravljanju osnutka novega 
univerzitetnega zakona in v pripravljanju univerzitetnega in fakultetnih sta- 
tutov. To delo je zahtevalo od njih intenzivnega poglabljanja v vsebinsko pro- 
blematiko posameznih fakultet. 

V zvezi z vpisom v zimski semester študijskega leta 1957/58 je zaznamovati 
porast vpisanih v primerjavi s prejšnjim letom (za 434). Porast je nebistven 
pri vpisu na pravno, ekonomsko, medicinsko fakulteto ter fakulteto za agro- 
nomijo, gozdarstvo in veterinarstvo. Nekoliko večji je porast pri vpisu na tri 
tehnične fakultete (za 509), medtem ko se je vpisalo na filozofsko in naravo- 
slovno fakulteto skoraj 200 slušateljev manj kakor prejšnje leto. Ker je to 
tendenco padanja pri vpisu na teh dveh fakultetah opaziti že nekaj let, terja 
pojav ustrezne analize in ustreznih ukrepov. 

Na vseh fakultetah je bilo leta 1957 — 709 diplomantov in 23 doktorantov. 
Med investicijskimi deli, za katere je imela univerza v tem letu na raz- 

polago 310 milijonov dinarjev, je treba omeniti zlasti dovršitev gradbenih del 
in delno nabavo opreme inštituta za šibki tok fakultete za elektrotehniko in 
strojništvo, začetek gradbenih del za novo poslopje filozofske in naravoslovne 
fakultete, nadaljevanje del na astronomskem observatoriju na Golovcu, kate- 
rega dograditev in ureditev je v zaključni fazi, ter intenzivno gradnjo poslopja 
za kotlovnico, menzo ter upravne prostore, s čimer se zaključuje prva faza iz- 
gradnje Studentovskega naselja. V tej zvezi je treba omeniti še gradnjo štirih 
stanovanjskih objektov za univerzitetno osebje na Prulah in gradnjo stano- 
vanjske stavbe za isti namen v Igriški ulici. Ta je gotova, medtem ko bodo 
bloki na Prulah vseljivi v prvi polovici 1958. Pridobitev 94 sodobnih stanovanj 
pomeni bistveno izboljšanje stanovanjskih pogojev univerzitetnega osebja, 
hkrati pa tudi ustvarjanje pogojev za uspešnejšo kadrovsko politiko na 
Univerzi. 

Glede dela Slovenske akademije znanosti in umetnosti omenjamo v tem 
lotu le to, da je naraslo število tujih znanstvenikov, ki so na povabilo predavali 
Pri nas in da je tudi večjo število članov in uslužbencev Akademije predavalo 
tta tujih znanstvenih ustanovah, konferencah in kongresih v tujini. 

Izvršni svet je pričel leta 1957 smotrno urejali in reševati problematiko 
znanstvenih ustanov, njihovega dela, organizacije, finansiranja itd. Ker je bila 
fna glavnih pomanjkljivosti nekaterih takih zavodov njihova odmaknjenost od 
Problematike našega terena, ki mu je potrebna pomoč znanosti za hitrejši na- 
predek, je I/vršni svet že v proračunu za leto 1957 predlagal Ljudski skupščini 
izdvojitev dela finančnih sredstev, namenjenih za znanstveno raziskovalno delo, 
v posebno proračunsko postavko. Hkrati je ustanovil posebno komisijo, ki je 
l:ik() rezervinina finančna sredstva po svoji presoji dodelila posameznim znan- 
stvenim zavodom za izvajanje določenih, konkretnih, družbeno pomembnih 
raziskovalnih del. Na podoben način je z razpoložljivimi sredstvi podprl znan- 
stveno dejavnost tudi upravni odbor sklada Borisa Kidriča. Ti ukrepi so imeli 
namen, usmeriti delo naših znanstvenih zavodov, zlasti tistih, ki so bili usta- 
novljeni z namenom, pomagati posameznim gospodarskim panogam, k reševa- 
nju takih nalog, od katerih uspešne rešitve je pričakovati izboljšanje dela na 
Rospodarskem področju. 
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Komplicirana, pereča in delikatna problematika znanstvenih ustanov in 
njihovega dela pa je zahtevala nadaljnjih ukrepov za svoje reševanje. Tak 
ukrep je ustanovitev posebnega izvršilno-upravnega organa za področje zna- 
nosti. Tako je konec leta Ljudska skupščina na predlog Izvršnega sveta usta- 
novila s posebnim zakonom Svet za znanost LRS. Ta je prevzel od Sveta za 
kulturo in prosveto LRS naloge in dolžnosti, ki jih je imel dotlej glede znanosti, 
znanstvenih zavodov in njihove problematike. Naloga novo ustanovljenega 
Sveta je v smislu predpisov zakona, s katerim je bil ustanovljen, in predpisov 
zveznega zakona o organizaciji znanstvenega dela, zlasti skrbeti z ustreznimi 
ukrepi in predlogi za konsolidacijo stanja na tem področju, spremljati razvoj 
znanstvene dejavnosti v republiki, opozarjati znanstvene zavode na aktualne 
probleme, izpodbujati sodelovanje znanstvenih zavodov in njihovo sodelovanje 
z gospodarskimi organizacijami. Naloga Sveta za znanost je skratka, skrbeti 
za razvoj znanosti in znanstvenih zavodov v skladu s potrebami socialistične 
družbe in njenimi materialnimi možnostmi. 

VI. ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 

1, Pravno urejevanje na področju zdravstva in socialnega zavarovanja 

Na področju pravnega urejevanja organizacije zdravstvene službe se je 
leta 1957 nadaljevalo delo prejšnjih let. Na iniciativo Izvršnega sveta je bil 
predložen Ljudski skupščini LRS Zakon o ureditvi zasebne zdravstvene prakse. 
Osnovna značilnost tega zakona je ločitev prakse od javne zdravstvene službe. 
Določeni pa so tudi pogoji, s katerimi se dovoljuje zasebna praksa. Ta zakon 
določa zasebni praksi ono mesto, ki ga zahteva dosežena razvojna stopnja 
javne zdravstvene službe in zdravstvene zaščite prebivalstva. 

Ostali pravni predpisi služijo boljši organizaciji dela strokovnih enot 
zdravstvenih domov. Izdani so bili pravilniki za protituberkulozne dispanzerje, 
za dispanzerje in posvetovalnice za zdravstveno varstvo žena, otrok in šolske 
mladine, za zdravniške obiske na domovih bolnikov, za reševalno službo in 
poslovanje s samostojnimi skladi v zdravstvenih zavodih. S pravilnikom o stro- 
kovnem izpopolnjevanju zdravstvenega osebja je bilo urejeno važno področje, 
na katerem doslej še nismo delali načrtno in po določenem programu. 

Za razpravljanje o nadaljnjih pravnih predpisih s področja zdravstva so 
bil izdelani v preteklem letu še osnutki pravnih predpisov o razširitvi zdrav- 
stvenega varstva na kmečke proizvajalce, o ureditvi higienske službe ter teze 
za zakon o organizaciji zdravstvene službe v LR Sloveniji. 

Na področju socialnega varstva je bil sprejet Zakon o spremembah in do- 
polnitvah zakona o ustanovitvi Sole za socialni« delavcev S tem zakonom j«' 
Soli priznana vrsta višje šole, vendar s pridržkom, da se stopnja višje šole pri- 
zna le onim diplomantom, ki so zaposleni na področju socialnih služb. 

2. Zdravstvena služba 

Leta 1957 se je Svet za zdravstvo LRS sestal 10-krat na sejah in obrav- 
naval aktualnejša vprašanja t vseh področij zdravstvene službe, predvsem pa: 
ureditev zasebne zdravstvene prakse, cepljenje otrok zoper otroško paralizo, 
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organizacijo sanitarnih inšpektoratov, ureditev higienske službe, perspektivni 
plan razvoja zdravstvene službe, razširitev zdravstvenega varstva za kmečke 
prebivalce in oskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov z zdravili. Vse 
gradivo za razpravo na sejah Sveta so poprej obdelale posebne strokovne in 
stalne komisije Sveta. Zakon o ureditvi zasebne zdravstvene prakse je postavil 
pred občinske svete za zdravstvo predvsem nalogo, odpraviti v javni zdrav- 
stveni službi tiste pomanjkljivosti, ki so dajale povod za zagovore v prid 
nadaljnjemu obstoju neomejene zasebne prakse. Zato je republiški svet hkrati 
z navodili za izvedbo pravnih določil tega zakona izdelal skupno z okrajnimi 
sveti obširna priporočila za izboljšanje javne zdravstvene službe. Vsi potrebni 
ukrepi so bili pojasnjeni še ustmeno na konferencah pri Svetu in na okrajnih 
konferencah, kjer so sodelovali na posvetih tudi zastopniki občin (predsedniki 
svetov, predsedniki upravnih odborov in upravniki zdravstvenih domov). Ob- 
činski sveti so sprejeli konkretne obveze in bodo do konca leta 1958 izvedeni 
potrebni ukrepi. 

Porast obolevanja za poliomielitisom je narekoval potrebno zaščitno akcijo. 
S sklepom Izvršnega sveta smo pričeli s cepljenjem zoper to bolezen. Ta za- 
ščitna akcija je zahtevala obširne organizacijske in temeljite strokovne pri- 
prave. Pri izvedbi sklepov sta sodelovali posebna strokovna komisija in posebna 
komisija za finančna vprašanja te akcije. Dobra izvedba tega cepljenja je 
zahtevala tudi organizacijo posebnih komisij po okrajih in občinah. Nabava 
cepiva je bila zagotovljena z deviznimi sredstvi, ki jih je dal na razpolago 
Izvršni svet LRS. Začetna denarna sredstva za akcijo so bila zbrana s prispevki 
gospodarskih organizacij in zavodov ter ljudskih odborov. Starši otrok pa so 
s svojimi prispevki pokrili stroške cepljenja. Prvo cepljenje je bilo opravljeno 
pri 161 464 predšolskih otrocih, v manjšem obsegu pa so zajeti tudi šoloobvezni 
otroci. 

Higienska služba. Na iniciativo Izvršnega sveta je bila sestavljena 
Posebna komisija, ki je ugotavljala stanje preventivne zdravstvene službe na 
terenu, predvsem pa delo higienske službe v higienskih zavodih, higienskih 
Postajah in pri zdravstvenih domovih in postajah. Komisija je ugotovila, da se 
delo higienske službe širi od leta do leta, da pa je v organizaciji te službe več 
Pomanjkljivosti, predvsem v povezavi higienske službe z zdravstvenimi domovi 
in postajami, v reonizaciji ter funkcionalni povezavi te službe. O teh predlogih 
ie razpravljal Svet za zdravstvo LRS in določil konkretne naloge za ureditev 
higienske službe. 

Novi zakon o sanitarni inšpekciji, ki je bil sprejet leta 1956, je dal podlago 
^a večio decentralizacijo in večjo delavnost te službe. Delo na tem področju je 
bilo leta 1957 usmerjeno predvsem k izvedbi nove organizacije sanitarnih in- 
špektoratov pri ljudskih odborih in primerni zasedbi teh upravnih organov 
s strokovnimi uslužbenci. Sklepi Sveta za zdravstvo glede te službe obsegajo 
Predvsem konkretna priporočila ljudskim odborom, kako naj se urede kadrov- 
ska, finančna in administrativna vprašanja te službe. 

Zdravstveno varstvo kmečkega prebivalstva ima že velik obseg na podlagi 
zveznih in republiških predpisov o brezplačnem zdravljenju ter odlokov ljud- 
skih odborov o olajšavah pri plačevanju zdravstvenih storitev nezavarovanega 
Prebivalstva. Je pa to zdravstveno varstvo še nepopolno, ker kmečko prebival- 
stvo ne sodeluje aktivno pri izvajanju predvsem preventivnih ukrepov in ker 
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gospodarsko šibkejšim kmetom ob težjih obolenjih otežuje pravočasno zdrav- 
ljenje. 

Na predlog Izvršnega sveta je Svet za zdravstvo LRS obdelal vprašanje 
zmogljivosti zdravstvene službe za primer obveznega zdravstvenega zavaro- 
vanja kmečkega prebivalstva. Izdelane so bile tudi orientacijske kalkulacije 
za stroške tega zavarovanja. Pri tem je bilo ugotovljeno, da so kapacitete 
zdravstvene službe zadostne tudi za to nalogo, razen bolnične službe, kjer bo 
potrebno nekoliko povečati število postelj. 

Oskrba z zdravili se je v zadnjih letih občutno izboljšala. Število zdravil, 
ki se uvažajo in ki se izdelujejo doma, se je povečalo. Nastajajo pa v oskrbi 
z zdravili od časa do časa še težave, ki imajo svoj vzrok v naslednjem pojavu: 
devizna sredstva za uvoz zdravil se ne dodelujejo pravočasno, vrste deviznih 
sredstev se pogosto menjajo in morajo uvozniki menjati države, iz katerih 
uvažajo. To povzroča daljše zastoje v nabavljanju. Domača industrija se preveč 
omejuje le na predelavo uvoženih surovin in opušča izdelavo že dobro vpelja- 
nih zdravil brez predhodnega obveščanja potrošnikov. Svet za zdravstvo je 
sprejel sklep, da se te težave postopoma odpravijo v sodelovanju z zveznimi 
upravnimi organi. 

Svet za zdravstvo LRS in okrajni sveti za zdravstvo imajo pri svojem 
delu povezavo predvsem glede obveščanja o vseh sklepih republiškega sveta, 
glede objav vseh priporočil, zakonitih predpisov, upravnih navodil in pravnih 
pojasnil v »Vestniku«, nadalje glede sklicevanja posvetov o vseh važnejših 
nalogah na republiškem svetu, glede sodelovanja zastopnikov republiškega 
sekretariata z referenti in s pojasnili na okrajnih konferencah. Vpogled v delo 
okrajnih svetov za zdravstvo dobiva sekretariat sveta tudi s predpisi sejnih 
zapisnikov teh svetov. 

V izvajanju nadzorstva nad zakonitostjo dela okrajnih upravnih organov 
za zdravstvo je sekretariat Sveta za zdravstvo LRS ugotavljal predvsem po- 
manjkljivosti v tem, da se še ne izvajajo v celoti vsi zakoniti predpisi o orga- 
nizaciji in delu posameznih področij zdravstvene službe, ki so bili izdani 
v zadnjih letih. Tiiko n. pr. še niso vse zdravstvene postaje finančno samo- 
stojne in nimajo lastnih upravnih odborov. Strokovno nadzorstvo poteka v 
omejenem obsegu, za strokovno izpopolnjevanje niso izdani Se povsod pred- 
pisani programi, delo vseh obratnih ambulant Se ni vsklajeno z določbami tega 
zakona. Tudi priporočila in sklepi republiškega Sveta se ne izvajajo v celoti 
oziroma se ne izvajajo pravočasno. 

Instruktaža finančno ekonomskega poslovanja zdravstvenih zavodov je bila 
v preteklem letu opravljena v vseh zavodih okrajev Gorica, Koper, Kranj, 
Ljubljana ter deloma v okrajih Novo mesto in Maribor. Prirejen je bil tudi 
poseben seminar za knjigovodje zdravstvenih zavodov, kjer so bili udeleženci 
seznanjeni z novimi predpisi, ki zadevajo njihovo delo. 

Strokovni nadzorni pregledi so bili v preteklem letu opravljeni po nalogu 
sekretariata republiškega Sveta v 4 zdravstvenih zavodih pod nadzorstvom 
republiškega Sveta in v 4 okrajnih zavodih. Okrajna tajništva za zdravstvo 
so organizirala več takih pregledov v vsakem okraju v bolnišnicah in v izven- 
bolničnih 'zavodih, vendar je bilo doslej teh strokovnih pregledov premalo- 
Pregledi so pokazali, da je redno opravljanje strokovnih pregledov nujno po- 
trebno, ker se na takih pregledih obravnavajo konkretna strokovna vprašanja 
posameznih zavodov, ki jih sicer na širših konferencah ni mogoče reševati. 
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Iz povezav republiškega Sveta s sveti pri ljudskih odborih je mogoče ugo- 
toviti, da rešujejo sveti pri ljudskih odborih številna vprašanja s področja 
zdravstva, da pa primanjkuje pri ljudskih odborih uslužbencev za pravočasno 
m dobro izvajanje sprejetih sklepov družbenih organov. Okrajna tajništva 
imajo le v 4 primerih (Celje, Maribor, Gorica in Novo mesto) referente-inštruk- 
torje za finančno ekonomska vprašanja, čeprav sta stalna pomoč in instruktaža 
na tem področju vsem manjšim in srednjim zdravstvenim zavodom nujno 
potrebna. Tudi se ni posrečilo okrajnim svetom za zdravstvo, izvzemši okraj 
Gorica, namestiti strokovne referente za organizacijo zdravstvene službe 
(okrajne zdravnike). 

Zdravstveno osebje in medicinske šole. Zdravstvena 
služba se v zadnjih letih zadovoljivo izpopolnjuje z novimi zdravniki. Konec 
leta 1957 smo imeli 1328 zdravnikov ali 1 zdravnika na 1170 prebivalcev. Leta 
1957 je pridobilo naziv zdravnika specialista 52 novih zdravnikov. 

Število medicinskih sester se je povišalo le na 718 in je zato še vedno 
pomanjkanje sester, predvsem za patronažno službo in ostalo preventivno delo. 
Podobno primanjkuje še sanitarnih tehnikov. 

Najbolj pereče postaja nezadostno število zobnih terapevtov, ker se ne 
šolajo novi zobarji. Vsakoletno število novih stomatologov pa je premajhno, 
da bi bilo mogoče ustreči naraščajočim potrebam. Pripravlja se sprememba 
učnih načrtov na stomatološkem oddelku in skrajšanje študija za stomatologe. 

Strokovne izpite je polagalo v preteklem letu v 66 izpitnih rokih skupaj 
290 kandidatov. 

Leta 1957 je bilo v LR Sloveniji 17 šol za šolanje srednjega in nižjega 
zdravstvenega osebja: 3 višje šole, 6 srednjih šol in 8 nižjih šol. V tem letu je 
bila ustanovljena nova šola za bolničarje v Kopru. V primerjavi s prejšnjim 
letom se je zmogljivost vseh šol povečala za 149 učencev. Razen rednega šo- 
lanja so bili tudi tečaji za šolanje bolničarjev, zobnih asistentk in usposobitev 
kirurških inslrumentark. Izpopolnjevalni tečaji so bili organizirani tudi za 
osebje, zaposleno pri transfuziji krvi, za babice in medicinske sestre v službi 
Zdravstvenega varstva matere in otroka ter medicinske sestre v bolnični službi. 

Podiplomsko izpopolnjevanje je zajelo 13 zdravnikov iz socialne pediatrije 
ir> ginekologije, 28 zdravnikov za umetno respiracijo ter 57 stomatologov in 
flentistov za izpopolnjevanje v njihovi stroki. 

Investicije. Za investicije v letu 1957 je bilo Svetu za zdravstvo LRS 
odobrena vsota din 416 milijonov, od tega 157 milijonov iz republiškega pro- 
računa, ostalih 259 milijonov iz posojila. Iz te kvote so se nadaljevala začeta 
dela pri bolnišnicah v Idriji, Valdoltri in Begunjah ter v Zavodu za transfuzijo 
krvi. Zavodu za rehabilitacijo invalidov in Laboratoriju za preiskavo zdravil. 
Pričela so se tudi dela pri gradnji šole za srednje medicinsko osebje in razširi- 
W Onkološkega inštituta. 

Navedene investicije so omogočile, da se je dvignila zmogljivost bolnišnice 
v Idriji na 424 postelj, v Valdoltri na 437 postelj in v Zavodu za rehabilitacijo 
na 54 postelj. Pri Zavodu za rehabilitacijo invalidov bo potrebna Še nadaljnja 
Sraditev, ker je treba delo zavoda razširiti od medicinske rehabilitacije Se na 
^posabljanje invalidov, predvsem težkih invalidov, za določene poklice. 

Finansiranje zdravstvene službe. Stroški za vzdrževanje 
Nravstvene službe stalno naraščajo in so dosegli leta 1956 znesek 7 980 600 000 
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din, brez izdatkov za investicije, ki so znašale leta 1956 2070 milijonov (sred- 
stva republike, ljudskih odborov in skladov zdravstvenih zavodov). 

Stroški za zdravstveno varstvo ne naraščajo samo absolutno, temveč tudi 
v razmerju na enega prebivalca in so znašali leta 1956 že 5165 dinarjev na 
prebivalca (v letu 1955 4170). Izdatki za preventivno zaščito so narasli leta 1956 
za 54% v primerjavi s stanjem 1955. V proučevanju je tudi pavšalni način pla- 
čevanja zdravstvenih storitev v izvenbolnični službi in je poskusno uveden na 
vsem območju koprskega in kranjskega okraja, v ljubljanskem in celjskem 
okraju pa samo na območju malega števila zdravstvenih domov. Poskus pavšal- 
nega plačevanja v preteklem letu še ni dal zadosti Izkušenj, da bi bilo mogoče 
o takem načinu finansiranja zdravstvenih storitev izreči dokončno oceno. 

3. Socialno varstvo 

Republiški Svet za socialno varstvo je leta 1957 na 7 sejah razpravljal o 
različnih vprašanjih z vseh področij socialnega varstva, posebno o proble- 
matiki socialnih ustanov. Proučil je tudi nove naloge v zvezi z novimi pred- 
pisi Zakona o vojaških vojnih invalidih, kakor tudi predlog investicij za 
1958. leto. Izvršen je bil tudi kolektivni ogled posameznih socialnih ustanov. 
Svet je pooblastil posamezne svoje člane, da prisostvujejo sejam okrajnih 
svetov, in na ta način poglobil stik med republiškim in okrajnimi sveti. 

Pregledi socialnih zavodov so bili v smislu splošnega in strokovnega nad- 
zorstva opravljeni v preteklem letu pretežno na področju finančnega poslo- 
vanja. Posebna revizijsko-inštruktorska grupa pa je opravljala skozi vse leto 
občasno instruktažo tajništev za socialno varstvo okrajnih ljudskih odborov 
v pogledu pravilnega in zakonitega poslovanja. 

Delo v organih socialnega varstva je opravljalo leta 1957 293 profesional- 
nih socialnih delavcev, ki pa po svoji šolski in strokovni izobrazbi še vedno ne 
zadovoljujejo, saj jih je samo nekaj nad 7% z višjo šolo oziroma fakulteto. 
medtem ko jih je z osnovno šolo oziroma nižjo srednjo šolo 48,5%. To pomanj- 
kljivost bo polagoma odpravila Višja šola za socialne delavce, ki je doslej 
sprejela skupno 83 slušateljev, ki so skoraj vsi štipendisti ljudskih odborov ter 
raznih družbenih organizacij, zavodov in ustanov. Uspehi v šoli so na primerni 
višini,, posebno marljivost so pokazali zlasti tisti študenti, ki so prišli v šolo 
iz prakse. 

Varstvo družine. Sveti so kot skrbstveni organi posvetili leta 195? 
posebno skrb pravilni vzgoji, šolanju, usposabljanju ali zaposlitvi otrok, ki so 
potrebni posrednega ali neposrednega društvenega varstva. Svoje delo so pr1 

tem skušali usmerjati po načelu, da je potrebno čuvati družino kot osnovno 
celico družbe in zato nuditi mladini zadovoljivo družinsko okolje, neogibno 
potrebno za otrokov pravilen telesni in duševni razvoj. Posebno važno je pef' 
spektivno reševanje tega vprašanja v okviru stanovanjske skupnosti, kjer naj 
bi se razvile razne otroške in vzgojne ustanove ter skupne servisne ustanove, 
zlasti take, ki so zaposleni ženi najpotrebnejše. V zvezi s temi problemi, bi 
bilo nujno potrebno okrepiti v občini posebne Svete za varstvo družine in 

tako preprečiti tendenco odpravljanja teh svetov na sektorju socialne službe- 
Leta 1957 je bilo v LR Sloveniji 13 216 otrok in mladine pod družbenin1 

varstvom. Od tega jih je bilo 3021 pod skrbništvom in 10 195 pod nadzorstven1 
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skrbnižkega organa. 73% vseh otrok pod društvenim varstvom se šola ali uči 
obrti. Pri starših in sorodnikih jih je živelo 9631, v tujih družinah 1368 in le 
2217 v raznih zavodih. Utrlo si je namreč pot pravilno gledanje, da otroški 
domovi praviloma ne bi smeli biti otroku stalen dom, temveč samo nujen izhod 
ali koristno dopolnilo, ker je za otroka brez staršev načeloma pravilnejši način 
varstva rejništvo. Organizacijsko se rejniška služba še ni zadostno utrdila, 
predvsem zaradi pomanjkanja ustreznih pravnih predpisov in zajema v pre- 
teklem letu le 10% otrok pod družbenim varstvom. 

Posebna skrb je bila posvečena otrokom padlih borcev in žrtev fašistič- 
nega nasilja. Za te otroke, ki iz kakršnih koli razlogov niso dovršili obveznega 
šolanja, je bilo ustanovljenih 6 dopolnilnih šol, ki so zajele 145 otrok. Razen 
tega obstaja za te otroke še administrativna in šiviljska šola. Sredstva za 
šolanje teh otrok so na splošno zagotovile občine iz svojih proračunskih 
sredstev. Z novo zvezno uredbo pa se bodo v prihodnje izdatki za šolanje otrok 
padlih borcev krili iz zveznega proračuna. 

Varstvo in rehabilitacija defektne mladine se zaradi pomanjkanja spe- 
cialnih zavodov in obveznih zakonskih predpisov še nista popolnoma razvila. 
Doslej je v specialnem šolanju in poklicnem usposabljanju skupno 71% de- 
fektne mladine, vendar je najtežji problem varstvo duševno nerazvitih in 
slaboumnih otrok. Tukaj je zajetih le 33%. 

Splošno varstvo oziroma varstvo odraslih. Materialne po- 
moči iz naslova sredstev socialnega varstva je bilo v preteklem letu deležnih 
27 737 oseb. Redne mesečne podpore je prejemalo 15 791 oseb oziroma družin, 
enkratne izredne podpore 8660 oseb oziroma družin, za 3286 odraslih oseb pa 
so občinski ljudski odbori plačevali delne ali celotne oskrbne stroške. Podpore 
kadrovcev je prejemalo 415 ljudi, v skupnem letnem znesku 12 milijonov din. 
Republiško povprečje te podpore znaša 2400 din. Podporo osebne oziroma rod- 
binske žrtve fašističnega nasilja je prejmalo 938 oseb oziroma družin. Letni 
znesek podpor je znašal preko 31 milijonov din. Republiško povprečje mesečne 
podpore te vrste je znašalo 2784 din. Redne podpore splošnega varstva je pre- 
jemalo 14 438 odraslih oseb oziroma družin. Teh podpor je bilo v preteklem 
letu za preko 356 milijonov din. Izdatki teh podpor so v primerjavi s prejšnjim 
letom narasli za skoraj 34 milijonov din. Republiško povprečje na eno mesečno 
Podporo te vrste je znašalo 2060 din. Enkratne izredne socialne pomoči so se 
povečale v letu 1957 za preko 5 milijonov in so znašale 32 milijonov din, de- 
ležnih pa jih je bilo 8660 oseb oziroma družin. Republiško povprečje posamezne 
Podpore znaša 3710 din. V socialnih oziroma socialno-zdravstvenih zavodih za 
odrasle je bilo v preteklem letu povprečno v oskrbi 3286 varovancev, za katere 
•чо plačali občinski ljudski odbori skupno 310 milijonov din. Izdatki občinskih 
ljudskih odborov za zdravstveno zaščito socialno šibkih so znašali okrog 450 
milijonov din. Skupni letni izdatki za materialne pomoči socialno ogroženim 
so bili 1192 milijonov din. V te izdatke pa niso všteti stroški organizacije 
socialnih služb in tisti stroški za vzdrževanje socialnih zavodov, ki ne obre- 
menjujejo individualnih plačnikov. 

Varstvo vojaških vojnih invalidov. Konec 1957 je uživalo 
Invalidske pravice po zakonu o vojaških vojnih invalidih 36 527 upravičencev, 
0d tega 10 662 osebnih invalidov, 835 mirovnih vojaških invalidov oziroma 
družin padlih, ki živijo v Italiji in Avstriji ter 24 692 ostalih družinskih upra- 
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vičencev. Razen navedenih uživa 901 upravičenec začasno pomoč po republiški 
uredbi o začasni pomoči vojaškim vojnim invalidom bivše italijanske vojske. 
Število osebnih invalidov še vedno narašča in je bilo v preteklem letu izdanih 
1556 odločb, s katerimi so bile prvič priznane ali zavrnjene invalidske pravice. 
Leta 1957 je bilo 1051 invalidov na klimatsko-topliškem zdravljenju, 18 naj- 
težjim invalidom pa so bili dodeljeni mali avtomobili znamke »Isetta« v brez- 
plačno uporabo kot ortopedski pripomočki. Za invalidsko varstvo vojaških 
vojnih invalidov je bilo potrošenih v preteklem letu nad 1262 milijonov din. 

V avgustu 1957 je bil izdan noveliran Zakon o vojaških vojnih invalidih, 
ki je znatno zboljšal varstvo invalidov, razširil invalidske pravice, zlasti pa 
zašč'til otroke padlih borcev. Na podlagi tega zakona je bila izvršena decen- 
tralizacija invalidskega varstva in je težišče te službe odslej na okrajnih ljud- 
skih odborih, ki odločajo v prvi stopnji tudi o invalidskem svojstvu. 

Skrb za borce NOB. Skrb za borce NOB, ki nimajo svojstva invalida, 
je doslej slonela samo na organizaciji ZB, po novi organizaciji državne uprave 
pa je naloga tudi organov socialnega varstva, da vsestransko skrbijo za socialno 
ogrožene bivše borce NOB. 

Socialni zavodi za otroke, mladinoin odrasle. V LR 
Sloveniji je 315 socialnih zavodov za oskrbo in vzgojo otrok in mladine z 
zmogljivostjo 23 029 ter 32 socialnih zavodov za odrasle z zmogljivostjo 3555 va- 
rovancev. Od tega je v sektorju socialnega varstva 60 zavodov, ostali pa so 
v pristojnosti žolstva. Število in zmogljivost socialnih zavodov no zadoSča zxi 
redne potrebe razen domov za stare in onemogle ter domov za doraščajoče 
Otroke in mladino, ki pokrivajo potrebo. V perspektivni izgradnji mreže so- 
cialnih ustanov bi bilo nujno potrebno povečati število ustanov za pomoč 
družini (dečje jasli in vrtci) ter razširiti in funkcionalno izpopolniti prehodne 
mladinske domove, zavod za usposabljanje invalidne mladine, dom za duševno 
defektne otroke in zavod za duševno defektne odrasle osebe. Skrbstveni organ: 
dnevno pogrešajo pri svojem delu vrsto specialnih zavodov za psihopatske in 
nevrotične otroke, habilitacijski zavod za insecilne otroke, za predšolske inva- 
lidske otroke in azil za težje invalidno mladino. 

S predvideno izdajo zveznega predpisa o socialnih zavodih bo enotno ure- 
jeno vprašanje organizacije poslovanja in teritorialne ter resorne pristojnosti 
socialnih zavodov, kar bo pripomoglo predvsem k organizacijski utrditvi teh 
ustanov. Rešiti pa bo treba v prihodnosti tudi kadrovsko vprašanje v teh 
ustanovah, kjer je sedaj zaposleno predvsem osebje z nižjo in sr(4lnjo izobrazbo, 
čeprav bi bil potreben visokokvalificiran -kader, posebno v specialnih zavodih- 

Šolske in šolski- mlečni- kuhinje. V preteklem letu je bilt> 
izkazano doslej najvišje številčno stanje teh ustanov, ki so organizirane na 
1206 šolah s skupno 201 899 koristniki. S tem smo zajeli 85% celotnega števila 
šol in otrok. Skozi vse leto je bilo razdeljenega preko GO Rdečega križa za 
šolski program mleka v prahu, sira, moke, fižola in riža v skupni količini 
7418 ton, kar predstavlja vrednost 1 milijarde din. Prispevek staršev v denarju 
za to akcijo je bil 50% napram prispevkom okrajnih in občinskih ljudskih od- 
borov in družbenih organizacij. Število šolskih kuhinj je ostalo nespremenjeno. 
Obratuje jih 25 s 5200 odjemalci. Skupno število kuhinj v dijaških in vajenskih 
domovih, v mladinskih in dijaških menzah pa znaša 67 s ca. 10 000 odjemalci. 
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Letovanj a. Inozemska letovanja, ki jih je organiziral Svet za socialno 
varstvo LRS, je prevzela v novembru Zveza prijateljev mladine LRS. V Av- 
striji je letovalo 1013 slovenskih otrok (skupaj z vzgojitelji), avstrijskih otrok 
pa je letovalo na morju 962 (skupaj z vzgojitelji). Kot gostje so bili pri nas 
103 otroci koroških Slovencev iz Avstrije. Letovanja so trajala 3 tedne in ni 
bilo večjih nezgod. Vseh letovanj v LRS, skupno s taborjenjem, je bilo v pre- 
teklem letu 253 s skupno ca. 28 000 otroki. Celokupni stroški so znašali ca. 
132 milijonov din. 

Investicije. Za investicije je bilo odobrenih v preteklem letu iz re- 
publiškega proračuna in posojila (sklada) skupno 40 milijonov din. S temi 
sredstvi so bila končana v prejšnjih letih započeta, toda še nedovršena dela. 
Največ investicijskih del je bilo izvršenih v Zavodu za duševno defektne v 
Hrastovcu, kjer je bilo treba napraviti novo ograjo in nove klopi na dnevnem 
sprehajališču bolnikov, skoraj v celoti obnoviti fasado, tlakovati dvorišče, 
adaptirati kuhinjo in zasuti porušeno klet. Za vodovod depandance na Tratah 
je bil izdelan in odobren glavni projekt ter vodovno zajetje in okrepitev 
nizkonapetostnega voda v dolžini ca. 1200 metrov. Iz odobrenih investicij je 
nabavil Glavni odbor zveze gluhih tudi nekaj strojev za svojo mizarsko delav- 
nico. Prehodni dom v Preddvoru pa nekaj opreme. Investicijska sredstva so 
bila po posameznih investitorjih na splošno porabljena, z izjemo Prehodnega 
mladinskega doma v Preddvoru, kateremu je bil zavrnjen glavni projekt za 
gradbo jedilnice. 

VII. ZAKONI IN DRUGI PREDPISI 

Zakoni in drugi akti Ljudske skupščine LRS. Leta 1957 
je Izvršni svet obravnaval in predlagal Ljudski skupščini LR Slovenije 21 za- 
gonskih predlogov in 14 predlogov odlokov, od tega: 

— na področju gospodarstva, vključno finance:  11 zakonov in 3 odloke, 
— na področju organizacije republiških, okrajnih in občinskih organov, 

pristojnosti teh organov in ureditve upravnega postopka: 6 zakonov in 6 od- 
lokov, 

— na področju pravosodja: 5 odlokov, 
— na področju zdravstva: 1 zakon, 
— na področju kulture, presvete in šolstva: 3 zakone. 
Razen tega je dal Izvršni svet Ljudski skupščini tudi še predlog za rese- 

kcijo o rešitvi vprašanja rekonstrukcije ljubljanskega železniškega vozlišča, 
9 predlogov sklepov o volitvah in razrešitvi sodnikov, 4 predloge sklepov za 
Volitev in razrešitev članov univerzitetnega sveta in fakultetnih svetov Ijub- 
Manske univerze ter Odvetniške zbornice Slovenije, zakonodajnemu odboru 
Zbora proizvajalcev pa še predlog za izdajo sklepa o vskladitvi določb v repu- 
^iških zakonih, ki se tičejo upravnega postopka, z zakonom o splošnem uprav- 
nem postopku. 

Na  predlo.!;  l/vršnega sveta je Ljudska skupščina LR Slovenije sprejela 
Naslednje zakone in odloke: 

Družbeni plan LRS za leto 1957, 
Zakon o proračunu LRS za leto 1957, 
Zakon o spicmcmbah zakona o gozdovih. 
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Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdnih skladih, 
Zakon o spremembi zakona o proračunu LRS za leto 1957, 
Zakon o Univerzi v Ljubljani, 
Zakon o poklicnih gledališčih, 
Zakon o ustanovitvi sklada LR Slovenije za pospeševanje kulturnih 

dejavnosti, 
Zakon o ureditvi in izkoriščanju zemljišč na melioriranih območjih, 
Zakon o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov, 
Zakon o spremembah zakona o območjih okrajev in občin v LR Sloveniji, 
Zakon o izvedbi priključitve odpravljenih občin in okrajev. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi šole za socialne 

delavce. 
Zakon o varstvu voda. 
Zakon o racionalnem izkoriščanju kmetijskih zemljišč. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravicah in dolžnostih ter 

o volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev Ljudske skupščine LRS, 
Zakon o ustanovitvi Sveta za znanost LRS, 
Zakon o zasebni zdravstveni praksi v LR Sloveniji, 
Zakon o komasaciji kmetijskih zemljišč. 
Zakon o dopolnitvi zakona o odpravi viničarskih in podobnih razmerij. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pristojnosti občinskih in 

okrajnih ljudskih odborov, 
Odlok o začasnem finansiranju potreb LRS za I. četrtletje 1957, 
Odlok o potrditvi statutov okrajev, 
Odlok o ustanovitvi okrajnega sodišča na Rakeku, 
Odlok o potrditvi statuta OLO Ljubljana, 
Odlok o spremembah in dopolnitvah družbenega plana LRS za leto 1957. 
Odlok o spremembah odloka o nagradah poslancev Ljudske skupščine LRS, 
Odlok o izvolitvi oseb, ki nimajo sodniškega izpita, za sodnike okrajnih 

sodišč, 
Odlok o prenosu krajevnega območja okrajnega sodišča v Kočevju i* 

območja okrajnega sodišča v Novem mestu v območje okrožnega sodišča ^ 
Ljubljani, 

Odlok o določitvi števila članov Odvetniške zbornice Sloveniji1, 
Odlok o pooblastitvi zakonodajnega odbora Republiškega zbora Ljudske 

skupščine LRS, da ugotovi, katere določbe republiških zakonov o upravnem 
postopku ostanejo še naprej v veljavi, druge pa razveljavi ali spremeni. 

Odlok o spremembi odloka o novi določitvi števila sodnikov pri Vrhovnem 
sodišču LRS in pri okrožnih sodiščih na območju LRS, 

Odlok o potrditvi uredbe o dopolnitvi uredbe o organizaciji in delu Izvrš- 
nega sveta Ljudske skupščine LRS, 

Odlok o začasnem finansiranju potreb LRS v prvem četrtletju 1958, 
Odlok o pooblastitvi Izvršnega sveta za razpis volitev republiških ljudski" 

poslancev. 

Uredbe in drugi akti Izvršnega sveta. Izvršni svet je lo^1 

1957 sprejel 36 uredb, 42 odlokov, 1 navodilo o organizaciji ljudskih odboro^ 
in 53 odločb, ki so se objavile v Uradnem listu LRS. 
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3 uredbe in 25 odlokov je bilo izdanih za izvršitev oziroma na podlagi 
zveznih zakonov in drugih zveznih predpisov, 33 uredb in 17 odlokov pa za 
izvršitev oziroma na podlagi republiških zakonov in drugih predpisov. 

Po posameznih pravnih področjih so bile uredbe in odloki izdani takole: 
— na področju gospodarstva, vštevši komunalne zadeve in finance.6 uredb 

(o gasilskih skladih, o komisiji za razdeljevanje proračunskih sredstev, o skladu 
za pospeševanje založništva, za izvršitev zakona o upravljanju premoženja 
bivših agrarnih skupnosti, o sečnjah gozdnega drevja, za izvršitev zakona o 
gozdnih skladih) in 16 odlokov (o nalaganju sredstev rep. investicijskega sklada, 
o delitvi dobička založniških podjetij, o priznavanju upravnih stroškov in 
amortizacije stavb pri odmerjanju dohodnine, o stopnjah in akontacijah za 
dohodnino, o delitvi in določanju prispevkov za kadre, o pooblaščenih projek- 
tantih, o delitvi gozdnih prispevkov, o pogojih za ustanavljanje podjetij na 
področju gozdnega in lesnega gospodarstva, o prometnem davku od hmelja, 
o evidenci nepremičnin SLP, o prepovedi razdiranja mravljišč); 

— na področju kulture, prosvete in šolstva: 3 odloki (o objavljanju pravil 
in programov založniških in časopisnih podjetij, o natečajih za sprejemanje 
študentov medicine in stomatologije); 

— na področju zdravstva: 1 odlok (s področja sanitarne inšpekcije); 
— na področju socialnega varstva: 2 odloka (o načinu zagotovitve dopol- 

nilnih sredstev za brezposelne, o ekvivalentih za prejemke v naravi pri obra- 
čunavanju prispevkov za socialno zavarovanje); 

— na področju pravosodja: 3 odloki (določitev števila sodnikov okrajnih 
sodišč, overjanje prepisov in podpisov, amnestija); 

— na področju organizacije republiških organov, strokovnih svetov in 
podobno: 26 uredb in 11 odlokov; 

— na področju organizacije ljudskih odborov, teritorialne ureditve, volitve 
in pristojnosti ljudskih odborov; 4 uredbe, 1 navodilo (o organizaciji gozdarske 
službe v okrajih in občinah) in 6 odlokov. 

Od izdanih odločb, ki so bile objavljene v Uradnem listu LRS, nima 
nobena materialne vsebine; izdanih pa je bilo: 

— 44 odloćb o imenovanju oziroma o razrešitvi vodilnih uslužbencev 
v državnih organih, članov republiških svetov, strokovnih svetov, upravnih 
0rg;inov, republiških zavodov ter drugih organov in organizacij, ki jih imenuje 
Izvršni svet, 

— 7 odločb o ustanovitvi, spremembi oziroma o prenehanju finančno samo- 
stojnih in drugih zavodov republiškega značaja, 

— 1 odločba o prenosu ustanoviteljskih pravic od Izvršnega sveta na 
Glavno zadružno zvezo LRS (Kmetijski inštitut) in 

— 1 odločba o določitvi števila odbornikov, ki jih volijo ljudski odbori 
odpravljenih okrajev v okrajne LO okrajev, katerim so priključeni. 

Predpisi republiških upravnih organov. Leta 1957 so 
''■dali republiški upravni organi in sveti 27 splošnih predpisov, razen tega pa 
sta po en predpis izdala še Višje gospodarsko sodišče (določitev izvedencev) in 
Republiški zavod za socialno zavarovanje (sklep o razdelitvi prispevkov SZ). 

Na posameznih področjih so republiški upravni organi izdali: 
— na področju financ: 3 predpise, 
— na področju kmetijstva, gozdarstva in lovstva: 4 predpise, 
— na področju zdravstva: 7 predpisov, 
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— na področju blagovnega prometa: 1 predpis, 
— na področju pravosodja: 3 predpise, 
— na področju dela: 3 predpise, 
— na področju prosvete, kulture in šolstva: 3 predpise, 
— na področju urbanizma in gradbeništva: 3 predpise. 

Nadzorstvo nad zakonitostjo predpisov ljudskih od- 
borov. Okrajni ljudski odbori so izdali v preteklem letu 222 odlokov in 
drugih predpisov, ki morajo biti objavljeni v Uradnem listu, občinski ljudski 
odbori pa 1579 odlokov in drugih aktov, ki so bili objavljeni v okrajnih 
uradnih glasilih. 

Vse te predpise je pregledoval Sekretariat za zakonodajo in organizacijo, 
ali so v skladu z veljavnimi predpisi. Kolikor so bili takšni predpisi zakoniti, 
so bili na to ljudski odbori opozorjeni in so pripombe po večini upoštevali ter 
te predpise popravili. Samo v redkih primerih je nezakonitost nekaterih pred- 
pisov obravnaval Izvršni svet na svoji seji oziroma so jih obravnavali njegovi 
odbori ter sporočili svoje pripombe ljudskim odborom. Pripombe Izvršnega 
sveta oziroma njegovih odborov so ljudski odbori nato upoštevali. Le v dveh 
primerih je moral Izvršni svet predpis oziroma sklep okrajnega ljudskega 
odbora razveljaviti. 

Pritrditve k predpisom ljudskih odborov. Te pritrditve 
je Izvršni svet dajal k predpisom ljudskih odborov v tistih primerih, ki je v njih 
predpisana pritrditev s posebnim zveznim oziroma republiškim predpisom. Na 
splošno je šlo le za dvoje vrst pritrditev k odlokom okrajnih ljudskih odborov, 
in sicer k odlokom o kategorizaciji cest III. reda ter k odlokom o določanju 
odškodnin za zemljišča, ki se razlastijo v postopku po zakonu o razlastitvah. 

PREDLOG   ODLOKA 
o DOLOčITVI ŠTEVILA ZASTOPNIKOV DRUžBENE 

SKUPNOSTI   V   ORGANIH   REPUBLIŠKIH 
GOSPODARSKIH   Z B O RN I C 

Na podlagi drugega odstavka 40. člena zakona o gospodarskem združevanju 
(Uradni list FLRJ, št. 1-1/58) je Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije 
30. maja 1958 sprejela 

ODLOK 

o določitvi števila zuslopnikov družbene skupnosti v organih republiških 
gospodarskih skupnosti 

I. 

V organih republiških gospodarskih zbornic sodeluje tole število zastop' 
nikov družbene skupnosti: 

— na občnem zboru Trgovinske zbornice za LR Slovenijo 45 zastopnikov, 
v upravnem odboru zbornice pa 7 zastopnikov; 

— na občnem zboru Gostinske zbornice za LR Slovenijo 20 zastopnikov, 
v upravnem odboru zbornice pa 4 zastopniki; 
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— na občnem zboru Obrtne zbornice za LR Slovenijo 37 zastopnikov, v 
upravnem odboru zbornice pa 6 zastopnikov; 

— na občnem zboru Zbornice za kmetijstvo in gozdarstvo LR Slovenije 
30 zastopnikov, v upravnem odboru zbornice pa 4 zastopniki. 

II. 

V organe Trgovinske zbornice za LR Slovenijo določijo zastopnike družbene 
skupnosti: 

— Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine LR Slovenije za občni zbor 26 
zastopnikov, za upravni odbor 3 zastopnike; 

— Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije za občni zbor 3 zastopnike, 
za upravni odbor 1 zastopnika; 

— družbene in druge organizacije in zavodi za občni zbor 16 zastopnikov, 
za upravni odbor 3 zastopnike. 

III. 

V organe Gostinske zbornice za LR Slovenijo določijo zastopnike družbene 
skupnosti: 

— Zbor proizvajalcev za občni zbor 5 zastopnikov, za upravni odbor 1 
zastopnika; 

— Izvršni svet za občni zbor 4 zastopnike, za upravni odbor 1 zastopnika; 
— družbene in druge organizacije in zavodi za občni zbor 11 zastopnikov, 

za upravni odbor 2 zastopnika. 

IV. 

V organe Obrtne zbornice za LR Slovenijo določijo zastopnike družbene 
skupnosti: 

— Zbor proizvajalcev za občni zbor 10 zastopnikov, za upravni odbor 
2 zastopnika; 

— Izvršni svet za občni zbor 8 zastopnikov, za upravni odbor 1 zastopnika; 
— družbene in druge organizacije in zavodi za občni zbor 19 zastopnikov, 

za upravni odbor 3 zastopnike. 

V. 

V organe Zbornice za kmetijstvo in gozdarstvo LR Slovenije določijo 
zastopnike družbene skupnosti: 

— Zbor proizvajalcev za občni zbor 8 zastopnikov, za upravni odbor 
1 zastopnika; 

— Izvršni svet za občni zbor 6 zastopnikov, za upravni odbor 1 zastopnika; 
— družbene in druge organizacije in zavodi za občni zbor 16 zastopnikov, 

za upravni odbor 2 zastopnika. 

VI. 

Katere družbene in druge organizacije in zavodi, ki se ukvarjajo z gospo- 
darskimi vprašanji, pa niso člani posamezne zbornice, imajo v tej zbornici 
svojo zastopnike, določi Izvršni svet. 

VII. 
Ta odlok velja takoj. 
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OBRAZLOŽITEV 

■' Po 38. členu zakona o gospodarskem združevanju sodelujejo v vodstvu 
gospodarskih zbornic poleg zastopnikov, ki jih izvolijo gospodarske organizacije, 
tudi še določeni zastopniki družbene skupnosti, to je zastopniki zbora pro- 
izvajalcev, Izvršnega sveta in določenih družbenih in drugih organizacij in 
zavodov, ki se ukvarjajo z gospodarskimi vprašanji, pa niso člani zbornic. 
Celokupno število zastopnikov družbene skupnosti v posameznih organih 
zbornic ne sme presegati ene četrtine števila članov, ki jih volijo gospodarske 
organizacije, določi pa ga Ljudska skupščina. Ljudska skupščina določi tudi, 
koliko zastopnikov imenuje v občni zbor oziroma v upravni odbor posamezne 
zbornice zbor proizvajalcev, koliko Izvršni svet in koliko družbene in druge 
organizacije (40. in 41. člen zakona). Katere posamezne družbene in druge 
organizacije in zavodi imenujejo v posamezni zbornici svoje zastopnike, določi 
Izvršni svet. 

Glede na število zastopnikov gospodarskih organizacij, ki jih volijo te 
organizacije na občni zbor in v upravni odbor posameznih zbornic po sta- 
tutarnih določbah zbornic, in glede na število družbenih in drugih organizacij, 
ki so zainteresirane na delu zbornic, predlaga Izvršni svet, da se določil v odloku 
omenjeno najvišje število zastopnikov družbene skupnosti v posameznih zbor- 
nicah ter porazdelitev teh zastopnikov med Ljudsko skupščino. Izvršni svet in 
družbene organizacije. 

Najvišje število 10 je utemeljeno z naslednjimi podatki: gospodarske orga- 
nizacije in drugi člani zbornic volijo: 

— v Trgovinski zbornici — na občni zbor 180, v upravni odbor 21 
zastopnikov; 

— v Gostinski zbornici — na občni zbor 80, v upravni odbor 17 zastopnikov; 
— v Obrtni zbornici — na občni zbor 150, v upravni odbor 26 zastopnikov; 
— v Zbornici za kmetijstvo in gozdarstvo — na občni zbor 120, v upravni 

odbor 17 zastopnikov. 
Ker so podani vsi pogoji, predlaga Izvršni svet, da Ljudska skupščina 

sprejme ta odlok. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
WUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za gospodarske 
organizacije 

POROČILO 

k predlogu odloku O določitvi števila zastopnikov družbene skupnosti v organih 
republiških gospodarskih zbornic 

Odbor za gospodarske organizacije Zbora proizvajalcev je na svoji seji 
dne 28. maja 1958 razpravljal o predlogu odloka o določitvi števila zastopnikov 
družbene skupnosti v organih republiških gospodarskih zbornic in ga v celoti 
sprejel. 
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Da se zagotovi družbena kontrola v organih zbornic, določa zakon o gospo- 
darskem združevanju, da vodijo zbornico zastopniki gospodarskih organizacij, 
ki so včlanjeni v zbornico, dn pa zastopniki družbene skupnosti, to je zastopniki 
Zbora proizvajalcev. Izvršnega sveta, zastopniki okrajnega ljudskega odbora 
in določenih družbenih in drugih organizacij in zavodov, ki se ukvarjajo 
z gospodarskimi vprašanji, pa niso člani zbornic. 

Ker doloma zakon o gospodarskem združevanju, da Ljudska skupščina določi 
število svojih zastopnikov na občnem zboru in v upravnem odboru zbornice 
ter število zastopnikov Izvršnega sveta in družbenih ter drugih organizacij in 
zavodov, ki so zastopani v vodstvu zbornice, pa niso njeni člani, meni odbor 
za gospodarske organizacije, da je predlog odloka o določitvi števila zastop- 
nikov družbene skupnosti v organih republiških zbornic utemeljen in pravilen, 
ker število zastopnikov družbene skupnosti ne presega četrtine članov organa 
zbornice, ki ga volijo v zbornico včlanjene gospodarske organizacije. 

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS je predlagal, da se predlog odloka 
obravnava kot nujen, ker bodo v bližnjih dneh občni zbori republiških gospo- 
darskih zbornic. Redni postopek pa ne bi zagotovil pravočasnega sprejetja 
odloka, kar bi zaviralo delo republiških gospodarskih zbornic. Predlog odloka 
pa je odbor obravnaval, ker se je sestal tik pred sejo skupščine. 

Odbor za gospodarske organizacije Zbora proizvajalcev predlaga Ljudski 
skupščini LRS, da sprejme predlog odloka o določitvi zastopnikov družbene 
skupnosti v organih republiških gospodarskih zbornic. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Nado Božič. 

Št. P 46/1-58. 

Ljubljana, dne 28. maja 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
N a d a B o ž i č 1.  r. I v a n   G o r j u p   1.   r. 

PREDLOG   ZAKONA 
O   SI" REMEMBI   ZAKONA   O   OBMOČJIH   OKRAJEV 

IN   OBČIN   V   LJUDSKI   REPUBLIKI   SLOVENIJI 

1. člen 

Okraj Trbovlje 86 odpravi. 
Območje okraja Trbovlje se priključi deloma območju okraja Ljubljana in 

deloma območju okraja Novo mesto. 

2. člen 

Občine Hrastnik, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi se priključijo k 
"kraju Ljubljana. 

Občino Brežice, Senovo, Sevnica in Videm-Krško se priključijo k okraju 
NOVo  mesto. 
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3. člen 

Glede na določbo prejšnjih členov se izvršijo v zakonu o območjih okrajev 
in občin v Ljudski republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 24-119/55), ki je bil 
spremenjen z zakonom o spremembah zakona o območjih okrajev in občin 
v Ljudski republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 25-118/57), tele spremembe: 

I. 

V 2. členu zakona se črta besedilo »11. okraj Trbovlje s sedežem v 
Trbovljah«. 

II. 

V 3. členu zakona pod »VI. Okraj Ljubljana«: 
a) za točko »5. Občina Grosuplje« se doda nova točka »5a Občina Hrastnik« 

s celotnim dosedanjim besedilom pod XI. točka 2; 
b) za točko »22. Občina Moravče« se doda nova točka »22a Občina Radeče« 

s celotnim dosedanjim besedilom pod XI. točka 3. 
Dosedanja točka »22a Občina Ribnica« postane »22b«, dosedanja točka 

»22b Občina Sodražica« pa postane nova točka 22c; 
c) za točko »22c Občina Sodražica« se doda nova točka »22č Občina 

Trbovlje« s celotnim dosedanjim besedilom pod XI. točka 6; 
č) za točko »23. Občina Vrhnika« se doda nova točka »23a Občina Zagorje 

ob Savi« s celotnim dosedanjim besedilom pod XI. točka 8. 

III.     . 

V 3. členu zakona pod »IX. Okraj Novo mesto«: 
a) pred točko »1. Občina Črnomelj« se doda nova točka »1. Občina 

Brežice« s celotnim dosedanjim besedilom pod XI. točka 1. Dosedanja točka 
»1. Občina Črnomelj« postane točka la; 

b) za točko »7. Občina Semič« se doda nova točka »7a Občina Senovo« 
s celotnim dosedanjim besedilom pod XI. točka 4; 

c) za točko »7a Občina Senovo« se doda nova točka »7b Občina Sevnica« 
s celotnim dosedanjim besedilom pod XI. točka 5; 

•č) za točko »10. Občina Trebnje« se doda nova točka »10a Občina Videm- 
Krško« s celotnim dosedanjim besedilom pod XI. točka 7. 

IV. 

V 3. členu zakona se črta celotno besedilo razdelka »XI. Okraj Trbovlje'- 

4. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu LRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Predloženi predlog zakona predvideva odpravo okraja Trbovlje ter priklju- 
čitev njegovega območja okrajema Ljubljana in Novo mosto. 

Trboveljski okraj obsega območja Srednjega in Spodnjega Posavja, ki so 
relativno oddaljena od pomembnih središč Ljubljane, Celja in Novega mesta- 
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Vplivi teh središč v preteklosti niso bili tako izraziti, da bi ta območja močneje 
vezali nase. Vendar pa tudi na tem teritoriju samem zaradi njegove nehomo- 
genosti ni prišlo do formiranja takega centra, ki bi ga lahko povezoval v gospo- 
darskem in kulturnem pogledu. Trbovlje po svojem značaju in legi niso 
in tudi v bodoče ne bi mogle postati resnično središče celotnega območja 
sedanjega okraja Trbovlje. 

Okraj Trbovlje sestavljata v geografskem in gospodarskem pogledu v 
bistvu dva izrazito različna rajona, ki pa vsak zase predstavljata določeno 
zaokroženo celoto: 

— trboveljski industrijsko-rudarski revir, ki obsega občine: Zagorje, Tr- 
bovlje in Hrastnik; sem je treba šteti tudi območje Radeče; 

— krško-brežiški kmetijski rajon, ki obsega občine: Brežice, Videm-Krško, 
Senovo in Sevnico. 

Trboveljski rajon obsega osrednji del posavskega hribovja. Njegovo 
gospodarsko osnovo predstavlja posavsko premogovno območje. Občina Radeče 
sicer ne leži v ožjem okviru tega rudarskega revirja, vendar pa je tesno 
povezan tako po tradiciji, zlasti pa z zaposlitvijo visokega števila prebivalstva 
v rudarskem revirju. Skupno se 62% prebivalstva trboveljskega rajona preživlja 
z delom v rudarstvu in industriji, le 13,6% pa z delom v kmetijstvu. 

Krško-brežiški rajon obsega ravninski in gričevnati svet Spodnjega Po- 
savja. Kmetijstvo preživlja tu 47% prebivalstva, industrija in rudarstvo pa 
29,5%  prebivalstva. 

Krško-brežiški rajon v geografskem in gospodarskem oziru ni vezan na 
Trbovlje kot center oziroma na trboveljski rajon. Administrativna povezava 
obeh delov je nenaravna. Ob takih pogojih okraj Trbovlje kot skupnost komun 
ni mogel uspešno vsklajevati in usmerjati dela občin na svojem območju, ampak 
je predstavljal prej oviro za pravilni razvoj vseh občin. Krško-brežiški rajon 
je treba zato ločiti od trboveljskega rajona. S tem pa izgubi okraj Trbovlje 
razlog za svoj nadaljnji obstoj. 

Nasprotno pa je treba ugotoviti, da so občine na območju trboveljskega 
okraja v glavnem pravilno oblikovane in da vsaka zase predstavlja bolj ali 
manj zaokroženo gospodarsko in družbeno celoto. Ta okolnost narekuje potrebo, 
da se pri odpravi okraja Trbovlje obravnavajo občine kot celote. Nekateri 
popravki, ki bi jih bilo eventualno treba napraviti tudi pri občinah, bi se 
izvršili takrat, ko se bo reševalo vprašanje nadaljnjega obstoja malih občin 
oziroma vprašanje meja nekaterih občin v LRS. 

Predlog zakona predvideva, da se celotni trboveljski rajon z občinami 
Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Radeče priključi k okraju Ljubljana, celotni 
krško-brežiški rajon z občinami Brežice, Videm-Krško, Senovo in Sevnico pa 
k okraju Novo mesto. 

Predlog zakona izhaja iz stališča, da se navedena rajona nadalje ne delita, 
ampak obravnavata vsak zase kot celota v okvirih, ki sta jih imela pred 
I. 1955 bivši krški in bivši trboveljski okraj. 

Za priključitev trboveljskega rajona k Ljubljani govore predvsem naj- 
ugodnejše železniške zveze, ki jih je mogoče še izboljšati, navezanost prebi- 
valstva na šolske, kulturne, zdravstvene in druge ustanove v Ljubljani in 
■sl>lošna privlačnost republiškega centra. Ljubljana predstavlja za to območje 
tudi glavni gospodarsko-trgovski center. Prometne zveze se bodo v bodoče še 
bolj utrdile in skrajšale s predvideno zasavsko cesto. 
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Krško-brežiški rajon je po svojih geografskih značilnostih in gospodarski 
strukturi zelo podoben fiziognomiji novomeškega okraja. S tem okrajem ima 
tudi dobre cestno-prometne zveze, ki se bodo z izgradnjo avtoceste še bistveno 
izboljšale. Občina Sevnica ima z Novim mestom tudi direktno železniško zvezo. 
Del te občine (Bučka, Tržišče, Krmelj itd.) je v preteklosti sploh spadal k 
občinam novomeškega okraja. Občina Sevnica je že svojčas spadala pod okraj 
Brežice. Gospodarska navezanost tega predela na Novo mesto zaenkrat še ni 
tako velika, vendar je pričakovati, da bo avtocesta v precejšnji meri spremenila 
ta položaj. 

Okraj Trbovlje meri 123 728 ha in ima 117 064 prebivalcev; njegov narodni 
dohodek znaša 14 milijard 141 milijonov din, kar znese na prebivalca 122 857 din. 

Okraj Ljubljana se bo s priključitvijo dela območja okraja Trbovljf 
povečal od dosedanjih 395 813 ha na 440 676 ha; prebivalstvo v okraju se bo 
povečalo od 329 569 na 381 022; narodni dohodek se bo povečal od 63 milijard 
966 milijonov na 71 miljard 668 milijonov; narodni dohodek na prebivalca 
pa se bo zmanjšal od 193 620 din na 188 049 din. 

Okraj Novo mesto se bo s priključitvijo dela območja okraja Trbovljf 
povečal od dosedanjih 171 046 ha na 249 911 ha; prebivalstvo se bo povečalo 
od 91 835 na 157 446; narodni dohodek se bo povečal od 5 milijard 864 milijonov 
na 12 milijard 303 milijone; narodni dohodek na prebivalca pa se bo povečal 
od 64 414 din na 78 090 din. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za organizacijo oblasti 

in uprave 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembi zakona o območjih okrajev in občin 
v Ljud.ski republiki Sloveniji 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave je na svoji seji 26. maja 1958 
obravnaval predlog zakona o spremembi zakona o območjih okrajev in občin 
v Ljudski republiki Sloveniji in ga v načelu soglasno sprejel. 

Odbor se v celoti pridružuje stališču Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
LRS izraženem v obrazložitvi k predlogu zakona. 2e v odboru za organizacijo 
oblasti in uprave Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS tretjega sklica, 
ko je leta 1955 obravnaval vprašanja območij okrajev in občin, so bili izraženi 
pomisleki ali bo okraj Trbovlje lahko zaradi svoje nehomogenosti območja 
postal prava skupnost komun. 

V zvezi s tem odbor ugotavlja, da prav zaradi nenaravne povezanosti dveh 
različnih rajonov, kot sta posavsko-premogovno in krško-brežiško območjt'. 
okraj Trbovlje ni mogel uspešno vsklajevati in usmerjati dela občin na območju 
okraja. Priključitev občin krško-brežiškega območja okraju Novo mesto oziroma 
občin posavsko-premogovnega območja okraju Ljubljana ustreza strukturi 
omenjenih okrajev in bo tako brez dvoma omogočen bolj skladen razvoj ome- 
njenih občin. 
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Odbor za organizacijo oblasti in uprave predlaga Republiškemu zboru 
Ljudske skupščine LRS, da sprejme zakon o spremembi zakona o območjih 
okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Nerina Gobbo. 

St. R 141/1-58. 

Ljubljana, dne 26. maja 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
NerinoGobbol.   r. MirkoZlatnarl.  r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k prccllogu zakona o spremembi zakona o območjih okrajev in občin 
v Ljudski republiki Sloveniji 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na seji 
27. maja 1958 obravnaval predlog zakona o spremembi zakona o območjih 
okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji in ga v načelu sprejel. 

Zakonodajni odbor je predlog zakona obravnaval predvsem s pravno- 
tehničnega stališča in v zvezi s tem k predlogu zakona ni imel pripomb oziroma 
dopolnitev. Glede na to predlaga zakonodajni odbor Republiškemu zboru, da 
sprejme zakon tako kot jo bil predložen. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Aleksandra Pirherja. 

St. R 141/2-58. 

Ljubljana, dne 27. maja 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
A 1 e ksa n de r   Pi rh e r   1.   r. Dr.   Heli   Modic   1.   r. 

I'R K I) LOG   ZAKONA 
O   IZVEDBI   ODPRAVE   OKRAJA   TRBOVLJE 

1. člen 

Odprava okraja Trbovlje, ki preneha na podlagi zakona o spremembi 
^kona o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji (Uradni list 
LRS, št. 17—77/58), se izvrši po določbah tega zakona. 
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2. člen 

Ljudski odbor okraja Trbovlje preneha z delom 30. junija 1958. 
S tem dnem postanejo odborniki ljudskega odbora tega okraja začasno 

odborniki ustreznega zbora ljudskega odbora okraja Ljubljana oziroma okraja 
Novo mesto glede na to, h kateremu okraju se priključijo območja občin, v 
katerih so bili izvoljeni. 

3. člen 

Ljudski odbor okraja Ljubljana in ljudski odbor okraja Novo mesto 
določita v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona, koliko odbornikov bosta 
imela za naprej njun okrajni zbor in zbor proizvajalcev. 

Pristojna okrajna volilna komisija določi v nadaljnjih 15 dneh število 
odbornikov zbora proizvajalcev okrajnega ljudskega odbora v posamezni proiz- 
vajalski skupini ter ištevilo odbornikov, ki jih volijo v okrajni ljudski odbor 
občinski zbori oziroma zbori proizvajalcev občinskih ljudskih odborov v posa- 
mezni proizvajalski skupini. 

Najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona se opravijo v okraju 
Ljubljana in v okraju Novo mesto nove volitve v okrajni ljudski odbor. 

4. člen 

Družbeni plan okraja Trbovlje za leto 1958 se uporablja še naprej na 
območju, za katero je bil sprejet, kolikor ljudski odbor okraja, h kateremu se 
priključi posamezno območje odpravljenega okraja, ne spremeni s privolitvijo 
Izvršnega sveta posameznih ekonomskih instrumentov. 

5. člen 

Proračun okraja Trbovlje za leto 1958 se izvršuje naprej, razen glede 
osebnih, operativnih in funkcionalnih izdatkov, ki so bili določeni za kritje 
potreb ljudskega odbora in njegovih upravnih organov. 

Proračunska sredstva za osebne, operativne in funkcionalne izdatke, ki 
do 30. junija 1958 ne bodo porabljena, se prenesejo v posebno proračunsko 
rezervo odpravljenega okraja Trbovlje. Ta sredstva se uporabljajo za kritj'' 
stroškov, ki nastanejo ljudskima odboroma okrajev Ljubljana in Novo mesto 
v zvezi s priključitvijo odpravljenega okraja, lahko pa se iz teh sredstev 
tudi dajo dotacije ljudskim odborom občin z območja odpravljenega okraja 
Trbovlje. O dodelitvi dotacij odločata sporazumno ljudska odbora okraja Ljub- 
ljana in Novo mesto. 

6. člen 

Zaključni račun o izvršitvi proračuna okraja Trbovlje potrdita sporazumno 
ljudska odbora okrajev Ljubljana in Novo mesto. 

Morebitni presežek proračunskih sredstev, ki se pokaže po zaključnem 
računu, se po poravnavi vseh proračunskih obveznosti odpravljenega okraja 
porazdeli sporazumno na okraja Ljubljana in Novo mesto, morebitni prora- 
čunski primanjkljaj, pa poravnata ta dva okraja sporazumno. 
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7. člen 

Ljudski odbor okraja Ljubljana in ljudski odbor okraja Novo mesto 
postavita sporazumno posebno komisijo za izvrševanje proračuna odpravljenega 
okraja Trbovlje. V komisijo imenujeta vsak enako število članov izmed svojih 
odbornikov, in sicer praviloma izmed tistih, ki so bili izvoljeni na območju 
okraja Trbovlje. 

Komisija si izvoli izmed sebe predsednika. 
Komisija ima pravico odredbodajalca. 

8. člen 

Proračunski in družbeni skladi okraja Trbovlje poslujejo do konca leta 
1958. 

S 1. januarjem 1959 se sredstva teh skladov sporazumno porazdelijo na 
ustrezne sklade okraja Ljubljana in okraja Novo mesto. 

Pravice in dolžnosti ljudskega odbora okraja nasproti skladom opravljata 
sporazumno ljudska odbora okraja Ljubljana in Novo mesto, in sicer po pred- 
logu komisije iz 7. člena tega zakona. 

9. člen 

Za opravljanje strokovnega in administrativnega dela v zvezi z izvajanjem 
proračuna okraja Trbovlje in predračunov okrajnih skladov ter za opravljanje 
davčne službe se začasno do konca leta 1958 pridrži na sedežu odpravljenega 
okraja potrebno število uslužbencev. 

10. člen 

Pravice in obveznosti okraja Trbovlje, ki izvirajo iz investicijskega posojila 
ali iz dane garancije, preidejo na tisti okraj, na katerega območju je objekt, 
za katerega je bilo najeto posojilo oziroma dana garancija. 

Druge pravice in obveznosti prevzameta okraj Ljubljana in okraj Novo 
mesto na podlagi sporazuma. 

11. člen 

Uslužbence, ki jim do 30. junija 1958 ne bo mogoče dodeliti druge ustrezne 
službe, da ljudski odbor okraja Trbovlje na razpolago ljudskima odboroma 
okrajev Ljubljana in Novo mesto. 

12. člen 

Uradne knjige, arhiv in spise okrajnega ljudskega odbora Trbovlje prevza- 
meta okrajni ljudski odbor Ljubljana in okrajni ljudski odbor Novo mesto 
s 30. junijem 1958. V ta namen ustanovita ljudska odbora okrajev Ljubljana 
in Novo mesto vsak svojo komisijo za prevzem, ljudski odbor okraja Trbovlje 
Pa komisijo, ki naj pripravi vse potrebno, da bo lahko prevzem v redu 
opravljen. 
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Inventar porazdeli ljudski odbor okraja Trbovlje prvenstveno med ljudske 
odbore občin z območja okraja Trbovlje. Preostali inventar si porazdelita 
ljudska odbora okrajev Ljubljana in Novo mesto sporazumno. 

V ostalem se uporabljajo glede prevzema po prejšnjih odstavkih določbe 
navodila za prevzem arhivov, inventarja in nepremičnin dosedanjih ljudskih 
odborov (Uradni list LRS, št. 24-120/55). 

13. člen 

Uradne knjige okraja Trbovlje je treba skleniti s 30. junijem 1958 po 
predpisih, ki veljajo za sklenitev uradnih knjig ob koncu leta. 

S Stampiljkami, pečati in žigi ljudskega odbora je treba ravnati po ve- 
ljavnih predpisih. 

14. člen 

V primerih, v katerih je po tem zakonu potreben sporazum med ljudskima 
odboroma okraja Ljubljana in okraja Novo mesto, pa med njima ne pride do 
sporazuma, odloči o spornem vprašanju posebna komisija, ki jo imenuje Izvršni 
svet Ljudske skupščine LRS. 

15. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu LRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

V zvezi z odpravo okraja Trbovlje je treba urediti različna vprašanja, ki 
jih obravnava predlog toga zakona. 

Ljudski odbori okrajev Ljubljana in Novo mesto bodo morali biti na novo 
izvoljeni, ker njihov sestav po vključitvi odbornikov ljudskega odbora okraja 
Trbovlje v ustrezne zbore ne bo več v skladu z zakonom. S priključitvijo bo 
nastalo nesorazmerje med okrajnimi zbori in zbori proizvajalcev: v okraju 
Novo mesto bi imel zbor proizvajalcev manj kot iK odbornikov od števila članov 
okrajnega zbora (47 : 65), v okraju Ljubljana pa bi imel zbor proizvajalcev 
več odbornikov kot okrajni zbor (82—80). Nadalje bo nastalo pri priključitvi 
tudi nesorazmerje v samih zborih glede na število prebivalcev oziroma družbeni 
proizvod v občinah dosedanjega trboveljskega okraja. 

Družbeni plan in proračun okraja Trbovlje za 1. 1958 naj bi se izvrševala 
naprej, ker bi bilo treba sicer za okraja Ljubljano in Novo mesto sprejeti 
za drugo polovico leta 1958 nov družbeni plan in nov proračun ali obstoječi 
plan in proračun spremeniti glede na to, da so ekonomski instrumenti za 
delitev proračunskih in investicijskih sredstev med okraji in občinami P0 

družbenih planih okrajev Trbovlje, Ljubljana in Novo mesto različni. Verjetno 
bi bilo treba spremeniti tudi občinske družbene plane in proračune. 

Iz enakih razlogov je tudi treba, da poslujejo skladi okraja Trbovlje 8< 
naprej do konca leta 1958. 

Ista načela glede družbenih planov, proračunov in skladov so veljala tudi 
pri teritorialnih spremembah v preteklih letih (1955 in 1957). 
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Predlog zakona ureja še vprašanje prenosa pravic in obveznosti odprav- 
ljenega okraja, vprašanja uslužbencev, prevzema uradnih knjig, arhiva ir 
spisov ter prenehanja dela ljudskega odbora po enakih načelih, kot so veljala 
v preteklih letih. Le glede inventarja se predvideva, da ga bo ljudski odbor 
okraja Trbovlje porazdelil med občinske ljudske odbore na svojem območju. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo oblasti 
in uprave 

POROČILO 

k predlogu zakona o izvedbi odprave okraja Trbovlje 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave je na seji 26. maja 1958 obravnaval 
predlog zakona o izvedbi odprave okraja Trbovlje in ga v načelu, v podrob- 
nostih in v celoti soglasno sprejel. 

Pri obravnavi predloga zakona so bil člani odbora mnenja, da ne bi bilo 
umestno, če bi okrajni ljudski odbor Trbovlje pred odpravo okraja sprejemal 
nove obveznosti, ki ne bi bile v skladu z redn'm poslovanjem oziroma če bi 
spreminjal razna posojila v dotacijo itd. Te obveznosti bi namreč pozneje 
bremenile okraj Ljubljana in okraj Novo mesto. 

Odbor je obravnaval tudi dopis Okrajnega ljudskega odbora Trbovlje, 
v katerem predlaga, naj bi premoženjsko pravni odsek in okrajna komisja za 
agrarno reformo delovala še vsaj do konca leta, da bi bilo tako mogoče rešiti 
večino še nedokončanih zadev na tem področju. Odbor je bil mnenja, da ne 
bi bilo umestno podaljševati dela premoženjsko pravnega odseka in komisije 
za agrarno reformo in bi podobno lahko zahtevale tudi druge strokovne upravne 
službe. Umestno pa bi bilo, da okraj Ljubljana in okraj Novo mesto pri 
izvedbi odprave okraja Trbovlje upoštevata vso problematiko glede premo- 
ženjsko-pravnih zadev in jo sporazumno na ustrezen način rešujeta. 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave je predlog zakona o izvedbi 
odprave okraja Trbovlje brez sprememb oziroma dopolnitev sprejel in predlaga 
Republiškemu zboru Ljudske skupščine LRS, da ga v predloženem besedilu 
sprejme. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Nerina Gobbo. 

St. R. 142/1-58. 

Ljubljana, dne 26. maja 19.г)8. 

Poročevalec: Predsednik: 
NerinoGobbol.   r. MirkoZlatnarl. r 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona o izvedbi odprave okraja Trbovlje 

Zakonodajni odbor je na svoji seji 27. maja 1958 obravnaval predlog 
zakona o izvedbi odprave okraja Trbovlje in ga v načelu, podrobnostih in 
v celoti sprejel. 

Predlog zakona obravnava različna vprašanja, ki jih je treba rešiti v zvezi 
z odpravo okraja Trbovlje na podoben način kot so se ta vprašanja reševala ob 
ukinitvi drugih okrajev. 

Zakonodajni odbor s pravno-tehničnega kakor tudi vsebinskega stališča 
k predlogu zakona nima pripomb ali pomislekov in ga je sprejel brez sprememb 
oziroma dopolnitev. 

Republiškemu zboru odbor predlaga, da predlog zakona sprejme v predlo- 
ženem besedilu. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Lada Oblaka. 

St. R 142/2-58. 

Ljubljana, dne 27. maja 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
LadoOblakl.   r. Dr.   HeliModicl.   r. 

PREDLOG  ZAKONA 
O   SPREMEMBI   ZAKONA   O   VOLITVAH   IN   ODPOKLICU 

ODBORNIKOV   LJUDSKIH   ODBOROV 

1. člen 

V zakonu o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov (Uradni 
list LRS, št. 25-117/57) se spremenita prvi in drugi odstavek 175. člena tako, 
da se glasita: 

»Občinski zbor ima od 15 do 70 članov. 
Okrajni zbor ima od 40 do 100 članov.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu LRS. 

OBRAZLOŽITEV 

V 1. členu zveznega zakona o spremembah in dopolnitvah splošnega zakona 
o ureditvi občin in okrajev (Uradni list FLRJ, št. 29-366/57) »o določene meje 
glede števila odbornikov občinskega zbora s 15 do 70 članov, okrajnega zbora 



Priloge 225 

pa s 40 do 100 članov s tem, da v teh mejah določijo okvirno število odbornikov 
republiški zakoni. 

Z zakonom o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov (Uradni 
list LRS, št 25-117/57) je bila gornja meja števila odbornikov občinskega 
zbora določena na 50 članov, števila odbornikov okrajnega zbora pa na 80 
članov. 

V zvezi s povečanjem območja okrajev Ljubljana in Novo mesto zaradi 
odprave okraja Trbovlje se je pokazala potreba, da se omogoči ljudskima 
odboroma okrajev Ljubljana in Novo mesto, da povišata število odbornikov 
nad sedanjo mejo, ki je določena z republiškim zakonom. 

Ker se lahko pojavi potreba, da bi tudi ljudski odbori nekaterih največjih 
občin povečali število svojih odbornikov preko meje, ki je zdaj dopustna 
z republiškim zakonom, naj bi se hkrati povišala gornja meja tudi za občinske 
zbore do tiste meje, ki jo dopušča zvezni zakon. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za organizacijo oblasti 

in uprave 

POROČILO 

k  predlogu  zakona o spremembi  /akona o volitvah in  odpoklicu  odbornikov 
ljudskih odborov 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave je na svoji seji 26. maja 1958 
obravnaval predlog zakona o spremembi zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov in ga v načelu, v celoti ter v podrobnostih sprejel. 

Odbor ugotavlja, da bo s spremembo zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov povečana gornja meja odbornikov občinskega 
zbora od 50 na 70 članov, odbornikov okrajnega zbora pa od 80 na 100 članov. 
S tem bo omogočeno ljudskima odboroma okrajev Ljubljana in Novo mesto, 
da povišata število odbornikov nad sedanjo mejo, kar bo zlasti potrebno zaradi 
odprave okraja Trbovlje. 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave je predlog zakona brez sprememb 
Oziroma dopolnitev sprejel in predlaga Republiškemu zboru, da sprejme zakon 
0 spremembi zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov. 

Odbor   je   za   poročevalca   določil   ljudskega   poslanca   Staneta   Vrbovca. 

St. R.  143/1-58. 

Ljubljana, dne 26. maja 1958. 

Poročevalec: 
Stane   Vrbovec   L   r. 

Predsednik: 
Mirko Zlatnar 1.  r. 

13 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembi zakona o volitvah  in odpoklicu odbornikov 
ljudskih odborov 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora je na seji dne 27. maja 1958 
obravnaval predlog zakona o spremembi zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov ter ga v načelu, podrobnostih in v celoti sprejel. 

Zakonodajni odbor ugotavlja, da se bodo s predloženim zakonom vskladile 
določbe republiškega zakona z določbami zveznega zakona o spremembah in 
dopolnitvah splošnega zakona o ureditvi občin in okrajev. 

Zakonodajni odbor k predlogu zakonu nima pravno-tehničnih pripomb ali 
pomislekov in predlaga Republiškemu zboru Ljudske skupščine LRS, da 
sprejme zakon v predloženem besedilu. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Lada Oblaka. 

Št. R 143/2-58. 

Ljubljana, dne 27. maja 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
Lado  Oblak  1.   r. D r.   H e li   Modi c   1.   r. 

P R E I) L O G   ZAKONA 
O SPREMEMBAH   IN   DOPOLNITVAH   ZAKONA 

O   A G U A K N I   REFORMI    IN   K OL O N I Z A C I J I 
V   LJUDSKI   REPUBLIKI   SLOVENIJI 

1. člen 

26. člen zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski republik' 
Sloveniji (Uradni list LRS, št. 10-61/48) se spremeni in se glasi: 

»Dodeljena zemlja se za dobo 15 let od dne dejanske dodelitve, to j(' 
od dneva izdaje začasnega potrdila o dodelitvi ne sme razdeliti, prodati ali kako 
drugače odtujiti, dati v zakup ali zastaviti, ne v celoti, ne deloma, če ni v tcff 
zakonu določeno drugače. 

Ta prepoved se vpiše v zemljiško knjigo hkrati z vknjižbo lastninsk'' 
pravice«. 

2. člen 

Za 26. členom se dodasta dva nova Mena, ki se glasita: 
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»26 a člen 

Prepoved iz prvega odstavka prejšnjega člena ne velja za zemljišče, 
dodeljeno po tem zakonu komu, ki je ob dodelitvi živel v kraju, v katerem je 
nepremičnina. 

Prepoved, vpisana na podlagi drugega odstavka prejšnjega člena, se izbriše 
na zahtevo tistega, ki mu je bilo zemljišče dodeljeno. 

Sklep o izbrisu prepovedi, vpisane na podlagi drugega odstavka prejšnjega 
člena, izda okrajno sodišče v nepravdnem postopku. 

Sklep iz prejšnjega odstavka mora sodišče poslati tudi pristojnemu javnemu 
pravobranilcu. 

Zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena se pristojni javni pravobranilec 
lahko pritoži na okrožno sodišče v tridesetih dneh od njegove vročitve. 

26 b člen 

Ne glede na prvi odstavek 26. člena tega zakona je dovoljena: 
1. odtujitev dela dodeljenega zemljišča, če odtujijo posamezni člani nase- 

Ijenske (kolonistične) družine njim pripadajoči del dodeljenega zemljišča v 
korist drugih članov te družine, in odtujitev dodeljenega zemljišča ali posa- 
meznega njegovega dela v korist gospodarske organizacije, kmečke delovne 
zadruge ali politične teritorialne enote; 

2. razdelitev dodeljenega zemljišča, če se naseljenska (kolonistična) družina 
razdeli na dve družini ali več; 

3. zamenjava dodeljenega zemljišča na zemljišče gospodarske organizacije, 
kmečke delovne zadruge ali politične teritorialne enote, da se arondira zem- 
ljiška posest naseljenske (kolonistične) družine, in zamenjava dodeljenega 
zemljišča, vloženega v kmečko delovno zadrugo, ki ima enak pomen; 

4. oddaja zemljišča v zakup a poprejšnjo pritrditvijo za kmetijstvo pri- 
stojnega sveta občinskega ljudskega odbora, če naseljenska (kolonistična) dru- 
žina nima zadosti delovne sile za obdelovanje; 

5. zastavitev zemljišča za zavarovanje investicijskega posojila pri banki, 
Vendar največ do 50% njegove vrednosti; 

6. prisilna ali prostovoljna prodaja dodeljenega zemljišča za poravnavo 
investicijskega posojila pri banki, z omejitvijo, da se sme prodati dodeljeno 
ziinljišče samo gospodarski organizaciji, kmečki delovni zadrugi ali politični 
teritorialni enoti.« 

3. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu LRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Zvezni zakon o agrarni reformi iz leta 1945 je v 24. členu vseboval pre- 
poved odsvojitve in obremenitve kolonistom dodeljenih zemljišč. Do kdaj la 
Prepoved velja, v zveznem zakonu ni bilo določeno, pač pa je bila v 26. členu 
republiškega zakona iz leta 1948 določba, da velja ta prepoved za dobo 20 let 
0d dneva uveljavitve tega zakona, to je do 25. II.  1968. 

15« 



228 Priloge 

Ta rok je bil očividno določen zato, da kolonisti ne bi lahkomiselno odsva- 
jali dodeljenih zemljišč in s tem spravili v nevarnost smoter kolonizacije same, 
preden so se privadili na krajevne razmere in razvili pravilno kmetijsko dejav- 
nost. Zaradi številnih pritožb kolonistov, zlasti v Vojvodini, da je rok predolg, 
da se razmere v kolonistovskih družinah spreminjajo in da jim prepoved obre- 
menitve in odsvojitve onemogoča pravilen ekonomski razvoj, je bila v Urad- 
nem listu FLRJ, št. 21/56 objavljena sprememba zveznega zakona. Po tej spre- 
membi velja prepoved obremenitve in odsvojitve le za dobo 15 let od dneva 
izdaje odločbe o dodelitvi. Razen tega so bile s to spremembo uveljavljene 
še posebne izjeme in olajšave za koloniste za prenos lastnine zemljišč med 
člani kolonistovske družine, za zamenjavo zaradi arondacij, za oddajo v zakup, 
če kolonistovska družina nima dovolj delovne sile za obdelovanje, ter za obre- 
menitev za investicijska posojila. 

Spremembo zveznega zakona so pričeli ljudski odbori in sodišča uporabljati 
tudi v Sloveniji. Pri tem pa so nastale težave zaradi tega, ker se je v Sloveniji 
izvršila agrarna reforma že v letih 1945 do 1947, niso se pa hkrati z dodelitvijo 
zemljišč izdale tudi formalne dodelitvene odločbe, marveč samo začasne od- 
ločbe. Formalne dodelitvene določbe so se izdajale šele kasneje, po letu 1953. 
nekod pa še danes niso izdane. Ce bi se zvezni zakon striktno izvajal, to je, 
če bi se rok štel od izdaje formalne odločbe, se prepoved odsvojitve in obreme- 
nitve ne bi skrajšala, kar je bil namen zveznega zakona, marveč podaljšala v 
leto 1970 in več. Kolonisti in drugi agrarni interesenti bi prišli s tem v težaven 
ekonomski položaj in v neenakopraven položaj nasproti kolonistom v drugih 
republikah, kjer so se formalno odločbe izdajale hkrati z dejansko dodelitvijo 
zemljišč. 

Zato je potrebno, da se sprejmejo tudi v republiški zakon spremembe, ki so 
bile uveljavljene v zveznem zakonu, za razliko, ki jo narekujejo posebne 
razmere v Sloveniji, to je da se rok šteje od dneva izdaje začasnih odločb 
o dodelitvi. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k  predlogu  /akona  o  spremembah   in  dopolnitvah   /.akona  o  agrarni   reformi 
in koloni/ai-iji v LK Sloveniji 

Odbor za gospodarstvo Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na 
svoji seji dne 26. maja 1958 razpravljal o predlogu zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v LR Sloveniji. Odbor 
uuni, da je sprememba in dopolnitev utemeljena, ker predlog zakona vskla- 
juje določbe zveznega zakona o agrarni reformi in kolonizaciji z določbami 
republiškega zakona, obenem pa pravno izenačuje koloniste v LR Sloveniji s 
kolonisti v drugih republikah. 
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V razpravi je odbor obravnaval razna vprašanja, ki bi jih bilo potrebno 
proučiti glede na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
agrarni reformi in kolonizaciji v LR Sloveniji. Odbor meni, da v sedanji 
situaciji ni več utemeljen obstoj agrarnih komisij pri ljudskih odborih ter jih 
je treba ukiniti, njih  delo pa prenesti na pristojne svete ljudskih  odborov. 

Prav tako je treba opredeliti pojem skupne lastnine in družine pri 
agrarnih interesih, ker ta dva pojma nista v praksi jasno opredeljena. 

Odbor za gospodarstvo je v obširni razpravi pretresel proces razdrobljevanja 
kmetijskih površin v LR Sloveniji. Odbor sodi, da bi bilo treba v LR Sloveniji 
preprečiti nadaljnje razdrobljevanje kmetijskih površin in dovoliti odtujitev 
kmetijskih površin le, če se še nadalje uporabljajo za kmetijske namene. Prav 
tako bi bilo treba proučiti zakon o dedovanju, ki dopušča proces razdroblje- 
vanja kmetijskih površin. 

Odbor meni, da naj vsa ta vprašanja prouči Izvršni svet LRS in podvzame 
ustrezne ukrepe. 

Ker je odbor ugotovil, da s spremembo in dopolnitvijo zakona o agrarni 
reformi in kolonizaciji obstaja možnost, da se kmetijske površine odtujijo tudi 
v -nekmetijske namene, je mnenja, da je treba predlog o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v LR Sloveniji dopolniti: 

1. 2. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za 26. členom se dodajo trije novi členi, ki se glasijo:« 
2. doda se nov člen 26 c, ki se glasi: 
»Zemlja, dodeljena po zakonu o agrarni reformi in kolonizaciji v LR 

Sloveniji se sme odtujiti le, če se še nadalje uporablja za namene v kmetijstvu. 
Zemljo, dodeljeno po tem zakonu, je treba pred odtujitvijo ponuditi občin- 

skemu ljudskemu odboru v nakup. Občinski ljudski odbor mora v treh mesecih 
po prejeti ponudbi odgovoriti ponudniku, če ponudbo sprejme.« 

Odbor za gospodarstvo predlaga Republiškemu zboru, da sprejme predlog 
zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v LR Sloveniji z navedenimi dopol- 
nitvami. 

Za  poročevalca   je  odbor  določil  ljudskega  poslanca  Rudija   Cačinoviča. 

St. R 144/1-58. 

Ljubljana, dne 27. maja 1958. 

Poročevalec: 
Rudi   Cačinovič   1. r. 

Predsednik: 
Franc   Lesk osek   1. r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k  predlogu zakona  o spremembah  in  dopolnitvah  zakona  o  agrarni  reformi 
in kolonizaciji v LR Sloveniji 

Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na 
seji dne 26. maja 1958 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji. 

V razpravi o tem predlogu zakona so člani odbora soglašali z izvajanji 
poverjenika Izvršnega sveta, da je potrebno vskladiti naše republiške predpise 
z zveznimi predpisi in s tem tudi pravice in dolžnosti kolonistov v Sloveniji s 
pravicami in dolžnostmi kolonistov po drugih republikah Jugoslavije. V raz- 
pravi pa so člani odbora opozorili še na dve vprašanji, ki se pojavljata na 
terenu. 

Namen zakona o agrarni reformi je bil, da dobijo zemljo kmetje. Zaradi 
razvoja gospodarstva, zlasti industrializacije, pa je vrsta kmetov dobila novo 
zaposlitev v industrijski proizvodnji kakor tudi v drugih gospodarskih panogah. 
Tako imamo danes mnogo takih kmetov, ki zemlje, dodeljene po agrarni 
reformi, praktično ne obdelujejo več sami, ker so namreč drugje zaposleni. 
Seveda pa zemljo še vedno uživajo, zlasti tako, da jo dajejo v najem. Po 
zakonu o agrarni reformi in kolonizaciji pa se je štelo za agrarne interesente 
le tiste, ki naj bi dodeljeno zemljo res sami obdelovali in se s tem delom 
preživljali. Drugo vprašanje pa nastaja pri tistih, ki so dobili zemljo po zakonu 
o agrarni reformi, so se pa kasneje izselili v tujino; pri tem pa so ostali lastniki 
zemlje, ki so jo dobili po zakonu o agrarni reformi. 

Odbor za gospodarstvo je sklenil na obe vprašanji opozoriti Izvršni svet 
in predlagati, da ju prouči in izvede potrebne ukrepe; takim ljudem naj se 
zemlja odvzame, ne odkupi, saj so jo dobili brezplačno. 

V podrobni obravnavi je odbor razpravljal tudi o vprašanju drobitve 
zemljišč, ki je v Sloveniji izredno pereče. Tako se trdna kmetijska posestva 
delijo na več posestvec, ki sama zase ne dajejo možnosti za preživljanje, po 
teh delitvah pa tudi posamezne dele rodovitne zemlje odtegujejo kmetijski 
proizvodnji in jih uporabijo za druge namene; po mnenju odbora bomo morali 
proti temu procesu odločno nastopiti, sicer bo težko popravljati gospodarsko 
škodo, ki bo nastala. Zato je odbor sklenil predlagati k 2. členu predloga zakona 
dopolnitev, in sicer: 

2. člen se popravi tako, da se glasi: 
»Za 26. členom se dodajo trije novi členi, ki se glasijo«: 
Doda se nov 26. c člen: 
»Zemlja, dodeljena po zakonu a agrarni reformi in kolonizaciji v LR Slo- 

veniji so sme odtujiti le, če se še nadalje uporablja za namene v kmetijstvu. 
Zemljo, dodeljeno po tem zakonu, je treba pred odtujitvijo ponuditi 

občinskemu ljudskemu odboru v nakup. Občinski ljudski odbor mora v treh 
mesecih po prejeti ponudbi odgovoriti ponudniku, če ponudbo sprejme.« 
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Odbor za gospodarstvo predlaga Zboru proizvajalcev Ljudske skupščine 
LRS, da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o agrarni reformi 
in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji z navedeno dopolnitvijo sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Ivana Kneza. 

Št. P 45/1-58. 

Ljubljana, dne 26. maja 1958. 

Poročevalec: 
Ivan   Knez   1.   r. 

Predsednik: 
Jože   Gerbec   1.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k  predlogu zakona  o  spremembah  in  dopolnitvah  zakona  o  agrarni  reformi 
in kolonizaciji v LR Sloveniji 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora je na svoji seji dne 27. maja 1958 
obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o agrarni 
reformi in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji in ga v načelu, v podrob- 
nostih in v celoti sprejel. 

Zakonodajni odbor ugotavlja, da se s predlogom zakona vsklajujejo določbe 
republiškega zakona z določbami zveznega zakona ter da predlog zakona 
upošteva, da so sodišča v Ljudski republiki Slovenji v svoji praksi upoštevala 
začasna potrdila o dodelitvi zemlje agrarnemu interesentu oziroma kolonistu 
kot dokončne odločbe. S to dopolnitvijo se pravni polažaj agrarnih interesentov 
in kolonistov izenačuje s pravnim položajem agrarnih interesentov oziroma 
kolonistov v drugih republikah. 

Zakonodajni odbor je obširno obravnaval tudi amandma, ki ga predlaga 
odbor za gospodarstvo Republiškega zbora k 2. členu predloga zakona. Odbor 
se je v celoti strinjal z mnenjem, da je pravno res treba preprečiti nadaljnje 
drobljenje kmetijskih površin in njih uporabo v nekmetijske namene, kar je 
deloma že zagotovljeno z nekaterimi republiškimi predpisi. Mnenja pa je, da 
tega vprašanja ni mogoče učinkovito rešili s tem predlogom zakona in zato 
amandmaja, ki ga je predlagal odbor za gospodarstvo Republiškega zbora, ni 
sprejel. Potrebno bi bilo, da se vprašanje v vsem obsegu postavi in obravnava 
v Zvezni ljudski skupščini ter da se popravijo in dopolnijo ustrezni zvezni 
zakoni. 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora se namreč pridružuje mnenju 
odbora za gospodarstvo, da zvezni zakon o dedovanju omogoča drobljenje 
kmetijske zemlje. Sprememba tega zakona pa je po ustavnem zakonu v pristoj- 
nosti Zvezne ljudske skupščine. 
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V podrobni obravnavi predloga zakona je odbor k 2. členu sprejel naslednje 
manjše pravno-tehnične spremembe oziroma dopolnitve: 

»V 2. členu naj se v prvi vrsti 2. točke, v tretji vrsti 3. točke in tretji vrsti 
4. točke 26. b člena črta besedilo (kolonistična)«. 

Zakonodajni odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski 
republiki Sloveniji z omenjenimi popravki. 

Odbor je za poročevalca določi] ljudskega poslanca Marijo Zupančič. 

St. R 144/2-58. 

Ljubljana, dne 27. maja 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
MarijaZupančičl.   r. Dr.   HeliModicl.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k  predlogu zakona o  spremembah  in  dopolnitvah  zakona  o  agrarni  reformi 
in kolonizaciji v LR Sloveniji 

Zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na seji 
dne 27. maja 1958 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji in ga 
v načelu in v podrobnostih soglasno sprejel. 

Odbor je ugotovU, da je potrebno vskladiti republiške predpise z zveznimi 
predpisi in da ni nobenih zakonodajnopravnih pomislekov proti sprejetju tega 
zakona. 

Glede amandmaja odbora za gospodarstvo Zbora proizvajalcev je bil od- 
bor mnenja, da dejansko obstaja pri nas problem drobljenja kmetijskih zem- 
ljišč, vendar s tem amandmajem ta problem ne bi bil rešen. Na ta način b« 
se stvar uredila samo za sorazmerno zelo majhen odstotek kmetijskih zemljišč, 
urediti pa jo je treba v celoti. Ce bi sprejeli amandma odbora za gospodarstvo, 
bi kmetovalce, ki so pridobili zemljo po določbah zakona o agrarni reformi in 
kolonizaciji, postavili v neenakopraven položaj z drugimi kmečkimi lastniki 
v naši republiki, pa tudi s kmetovalci po drugih ljudskih republikah, ki so 
dobili zemljo po zakonu o agrarni reformi. Zakonodajni odbor je zato ffklenll 
opozoriti na ta problem Izvršni svet Ljudske skupščine LRS, da ga prouči in 
ga poskuša rešiti, ni pa sprejel amandmaja odbora za gospodarstvo k 2. členu 
predloga zakona. 

Zakonodajni odbor predlaga le majhno spremembo v 26. b členu, in sicer, 
da ostane beseda v oklepaju »(kolonistične)« samo v prvi točki tega člena, črta 
pa se v drugi, tretji in četrti točki. 
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Zakonodajni odbor predlaga, da Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine 
LRS predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o agrarni reformi 
in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji z navedeno spremembo sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca inž. Jožeta Drnovška. 

St. P 45/1-58. 

Ljubljana, dne 27. maja 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
Inž. JožeDrnovšek   1. r. Andrej   Babnikl. r. 

PREDLOG ZAKONA 
O PREOSNOVANJU SEKRETARIATA IZVRŠNEGA 
SVETA ZA BLAGOVNI PROMET LRS V DRŽAVNI 
SEKRETARIAT ZA BLAGOVNI PROMET LRS 

1. člen 

Sekretariat Izvršnega sveta za blagovni promet Ljudske republike Slove- 
nije se preosnuje v Državni sekretariat za blagovni promet Ljudske republike 
Slovenije. 

2. člen 

Državni sekretariat za blagovni promet LRS spremlja izvrševanje republi- 
škega družbenega plana na področju blagovnega prometa, skrbi za pravilno 
organizacijo in delovanje tržišča ter opravlja na področju celotnega blagovnega 
prometa druge upravne zadeve iz republiške pristojnosti, kolikor niso posa- 
mezne zadeve s tega področja dane v pristojnost drugim republiškim upravnim 
organom. 

V sestavi Državnega sekretariata za blagovni promet je Tržni inšpektorat 
LR Slovenije. 

3. člen 

V zakonu o upravnih organih v Ljudski republiki Sloveniji (Uradni list 
LRS, št. 13-45/56) se črta 31. člen, v 4. členu pa se črta besedilo »Sekretariat 
za blagovni promet«. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu LRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Medtem ko je za področje blagovnega prometa že doslej obstojal v zvezni 
upravi Državni sekretariat za blagovni promet, je bil v republižki upravi za 
to področje organiziran le Sekretariat Izvršnega sveta kot upravni organ, ki 
ima predvsem strokovne upravne naloge. 
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Vsebina in obseg dejavnosti organov državne uprave na področju blagov- 
nega prometa se dopolnjujeta in deloma povečujeta. Ob razpravi o vprašanju 
izpopolnitve organizacije zvezne državne uprave je Koordinacijski odbor Zvez- 
nega izvršnega sveta poudaril, da delovno področje Zveznega državnega sekre- 
tariata za blagovni promet obsega organizacijo in mehanizem tržišča v celoti 
in da se njegova pristojnost ne omejuje samo na tržišče potrošnih dobrin, 
ampak zajema tudi tržišče reprodukcijskega materiala in investicijskih dobrin. 
Omenjeni odbor je obenem priporočil, naj bi se na področju gospodarstva 
ustanovil v republiški upravi poleg že obstoječega državnega sekretariata za 
finance tudi državni sekretariat za blagovni promet. 

Spričo povečanja upravnih nalog na področju blagovnega prometa tudi v 
republikah, pri čemer je poudarek na nalogah upravno-operativne prirode, ki 
zahtevajo tudi večjo samostojnost in odgovornost ustreznega organa republiške 
uprave, je utemeljen predlog, da se Sekretariat Izvršnega sveta za blagovni 
promet preosnuje v Državni sekretariat za blagovni promet LRS. 

Ker se po določbi 23. člena zakona o državni upravi (Uradni list FLRJ, 
št. 13-127/57) državni sekretariat lahko ustanovi samo z zakonom, s katerim 
se tudi določi njegovo delovno področje, se daje ustrezni predlog zakona. 
Delovno področje novega državnega sekretariata je v predlogu navedeno na 
splošno, vendar tako da obseže celokupno delavnost tega novega organa. Po- 
drobnejša razčlenitev in opis njegovih nalog bosta vnežena v uredbo o organi- 
zaciji in delu tega državnega sekretariata. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo oblasti 
in uprave 

POROČILO 

k  predlogu  zakona  o  prcosnovanju  Sekretariata  Izvršnega  sveta  za  blagovni 
promet LRS v Državni sekretariat za blagovi promet LKS 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave je na seji 26. maja 1958 obravnaval 
predlog zakona o preosnovanju Sekretariata Izvršnega sveta za blagovni pro- 
met LRS v Državni sekretariat za blagovni promet LRS. 

Na področju blagovnega prometa se vsebina in obseg dejavnsti organov 
državne uprave dopolnjujeta in deloma povečujeta. Naloge na področju bla- 
govnega prometa v zvezi s tem terjajo večjo samostojnost in odgovornost 
upravnih organov, ki presegajo vlogo sekretariata Izvršnega sveta ustanov- 
ljenega za področje blagovnega prometa. Zato je odbor za organizacijo oblasti 
in uprave mnenja, da je umestno, da se Sekretariat Izvršnega sveta Ljudske 
skupščine LRS za blagovni promet preosnuje v Državni sekretariat za blagovni 
promet LRS. 

Predlog zakona je odbor za organizacijo oblasti in uprave sprejel brez 
sprememb in dopolnitev ter se strinja s spremembami in dopolnitvami, ki jih 
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k 1. členu oziroma k naslovu predloga zakona predlaga zakonodajni odbor 
Republiškega zbora. , 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme zakon o preosnovanju 
Sekretariata Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS za blagovni promet v 
Državni sekretariat za blagovni promet LRS. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Alfonza Grmeka. 

St. R 145/1-58. 

Ljubljana, 26. maja 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
AlfonzGrmekl. r. MirkoZlatnarl. r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k  predlogu  zakona o preosnovanju  Sekretariata  Izvršnega sveta za  blagovni 
promet LRS v Državni sekretariat za blagovi promet LRS 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na seji 
dne 27. maja 1958 obravnaval predlog zakona o preosnovanju Sekretariata 
Izvršnega sveta za blagovni promet LRS v Državni sekretariat za blagovni 
promet Ljudske republike Slovenije in ga v načelu ter podrobnostih sprejel. 

Zakonodajni odbor meni, da je preosnova Sekretariata v Državni sekre- 
tariat umestna, koristna ter v skladu z zakonom o upravnih organih v Ljudski 
republiki Sloveniji, ker je predlagana v obliki zakona. 

Odbor predlaga, da se v naslovu in 1. členu predloga spremeni besedilo 
»Sekretariat Izvršnega sveta za blagovni promet LRS« v »Sekretariat Izvrš- 
nega sveta Ljudske skupščine LRS za blagovni promet« in tako vskladi z 
besedilom zakona o upravnih organih v LRS in uredbe o organizaciji in delu 
Sekretariata Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS za blagovni promet. 

Odbor predlaga zboru, naj predlog tega zakona z imenovanimi popravki 
sprejme. 

St. R 145/2-58. 

Ljubljana, dne 27. maja 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
Dr. MihaPotočnikl. r. Dr. HeliModicl. r. 
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PREDLOG ODLOKA 
O SPREMEMBI KRAJEVNEGA OBMOČJA NEKATERIH 

OKROŽNIH IN OKRAJNIH SODlSC 

Na podlagi prvega odstavka 43. člena ustavnega zakona o temeljih druž- 
bene in politične ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije 
v zvezi z 18. in 20. členom zakona o sodiščih (Uradni list FLRJ, št. 30-376/54) 
je Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije na seji Republiškega zbora 
dne 30. maja 1958 sprejela 

ODLOK 

o spremembi krajevnega območja nekaterih okrožnih in okrajnih sodišč 

Iz krajevnega območja Okrajnega sodišča v Sevnici se izloči občina Radeče 
in prenese v krajevno območje Okrajnega sodišča v Trbovljah. 

II 

Iz krajevnega območja Okrožnega sodišča v Celju se izločita krajevni ob- 
močji okrajnih sodišč v Sevnici in v Trbovljah. 

Krajevno območje Okrajnega sodišča v Sevnici se prenese v krajevno 
območje Okrožnega sodišča v Novem mestu, krajevno območje Okrajnega so- 
dišča v Trbovljah pa v krajevno območje Okrožnega sodišča v Ljubljani. 

III 

Državni sekretariat za pravosodno upravo LRS določi, s katerim dnem 
začno poslovati Okrožni sodišči v Ljubljani in Novem mestu ter Okrajno so- 
dišče v Trbovljah za tista krajevna območja, ki so po prejšnjih točkah tega 
odloka prenesena v njihovo krajevno območje. 

Državni sekretariat za pravosodno upravo LRS izda tudi druge predpise 
za izvršitev tega odloka. 

IV 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu LRS. 

OBRAZLOŽITEV 

V zvezi z odpravo okraja Trbovlje in s priključitvijo njegovega območja 
okrajema Ljubljana in Novo mesto, kar naj bi se izvršilo na podlagi predloga 
zakona o spremembi zakona o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki 
Sloveniji, je tudi potrebno, da se vskladijo krajevna območja okrajnega sodišča 
v Sevnici in okrožnih sodišč v Celju, Ljubljani in Novem mestu z bodočimi 
območji okrajev Ljubljana in Novo mesto. 

Okraju Ljubljana bodo priključene občine Hrastnik, Radeče, Trbovlje in 
Zagorje, okraju Novo mesto pa občine Brežice, Senovo, Sevnica in Videm- 
Krško. 



Priloge 237 

Obstoječa sodna krajevna območja je treba prilagoditi novim območjem 
okrajev Ljubljana in Novo mesto glede občine Radeče in glede okrajnih sodišč 
v Sevnici in v Trbovljah. 

Po odloku o ustanovitvi, odpravi in o določitvi sedeža nekaterih okrožnih 
in okrajnih sodišč ter o krajevnem območju okrožnih in okrajnih sodišč v 
Ljudski republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 49-164/55) spadajo: občina 
Radeče v krajevno območje okrajnega sodišča v Sevnici, krajevni območji 
okrajnega sodišča v Sevnici in okrajnega sodišča v Trbovljah pa v krajevno 
območje okrožnega sodišča v Celju. 

Vskladitev sodnih krajevnih območij z novimi območji okrajev Ljubljana 
in Novo mesto naj bi se izvršile na ta način, da se prenesejo: območje občine 
Radeče v krajevno območje okrajnega sodišča v Trbovljah, krajevno območje 
okrajnega sodišča v Sevnici (brez občine Radeče) v krajevno območje okrož- 
nega sodišča v Novem mestu, krajevno območje okrajnega sodišča v Trbovljah 
(z občino Radeče) pa v krajevno območje okrožnega sodišča v Ljubljani. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za organizacijo oblasti 

in uprave 

POROČILO 

k predlogu odloka o spremembi krajevnega območja nekaterih 
okrožnih in okrajnih sodišč 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave je na svoji seji 26. maja 1958 
obravnaval predlog odloka o spremembi območja nekaterih okrožnih in okraj- 
nih sodišč in ga v celoti sprejel. 

Odbor ugotavlja, da je treba obstoječa sodna krajevna območja, zaradi 
ukinitve okraja Trbovlje, prilagoditi novim območjem okrajev Ljubljana in 
Novo mesto, in sicer tako, da se območje občine Radeče prenese v krajevno 
območje okrajnega sodišča v Trbovljah, krajevno območje okrajnega sodišča 
v Sevnici v krajevno območje okrožnega sodišča v Novem mestu, krajevno 
območje okrajnega sodišča v Trbovljah pa v krajevno območje okrožnega so- 
dišča v Ljubljani. 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave je brez sprememb in dopolnitev 
sprejel predlog odloka in predlaga Republiškemu zboru, da sprejme odlok 
o spremembi krajevnega območja nekaterih okrožnih in okrajnih sodišč. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Staneta Brečka. 

St. R 146/1-58. 

Ljubljana, dne 26. maja 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
Stane   Brečko   l.r. MirkoZlatnarl. r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Mandatno-imunitetni odbor 

POROČILO 

mandatno-imuniletnega   odbora   Republiškega   zbora   Ljudske   skupščine   LRS 

Mandatno-imunitetni odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS 
je na svoji 1. seji dne 11. aprila 1958 obravnaval predlog Javnega tožilstva 
LRS za sprožitev kazenskega postopka proti ljudskemu poslancu Francu Jaklje- 
viču, izvoljenemu v 113. volilnem okraju. 

Iz spisov, ki so bil predloženi mandatno-imunitetnemu odboru, izhaja, da 
je Franc Jakljevič, predsednik občinskega ljudskega odbora Metlika ter ljud- 
ski poslanec Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS, uvozil iz Trsta avto- 
mobil znamke »Fiat 1100«. V težnji, da bi bil oproščen plačila uvozne carine 
in prometnega davka, je predložil potrdilo, da je omenjeni avtomobil prejel 
v dar ter potrdilo o invalidnosti, ki resnico potvarjata. Na podlagi teh do- 
kumentov je bil Franc Jakljevič oproščen plačila davka na promet proizvodov 
ter carine. V zvezi z omenjenimi dokumenti pa je zagrešil več kaznivih dejanj, 
in sicer: overovitev lažne vsebine listine, dajanja krivih podatkov glede davka, 
goljufije ter kaznivo dejanje napeljevanja h kaznivemu dejanju ponareditve 
uradne listine, knjige ali spisa. 

Po krajši razpravi je mandatno-imunitetni odbor soglasno sklenil, da do- 
voli sprožitev kazenskega postopka proti ljudskemu poslancu Francu Jakljeviču. 

Z dopisom dne 7. maja 1958 se je Franc Jakljevič mandatu ljudskega po- 
slanca odpovedal, češ da je v kazenski preiskavi in meni, da kaznivo dejanje, 
ki ga je storil, ni združljivo z likom ljudskega poslanca. 

Mandatno-imunitetni odbor je na svoji seji 29. maja 1958 obravnaval 
njegovo odpoved ter v zvezi s tem vprašanje odreditve nadomestnih volitev. 

Mandatno-imunitetni odbor predlaga Republiškemu zboru Ljudske skup- 
ščine da: 

1. potrdi odločbo mandatno-imunitetnega odbora, s katero je dovolil spro- 
žiti kazenski postopek proti Francu Jakljeviču; 

2. da na podlagi 173. člena zakona o pravicah in dolžnostih ter o volitvah 
in odpoklicu republiških ljudskih poslancev v Ljudski republiki Sloveniji 
sprejme odpoved mandatu ter 

3. da odredi nadomestne volitve v 113. volilnem okraju in v ta namen 
sprejme naslednji 

SKLEP 

V 113. volilnem okraju po 182. členu zakona o pravicah in dolžnostih ter 
o volitvah in odpoklicu republiških poslancev v Ljudski republiki Sloveniji 
odreja Republiški zbor Ljudske skupščine LRS nadomestne volitve. Volitve 
razpiše Republiška volilna komisija LRS. 

Odbor je za poročevalca določil Humberta Gačnika. 

St. R 147/1-58. 

Ljubljana, dne 11. aprila 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
Humbert   Gačnik   1. r. Mihaela   Dermastia   l. Г. 
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PREDLOG   SKLEPA 

o  določitvi  zastopnikov  Zbora  proizvajalcev  Ljudske  skupščine  LR  Slovenije 
v organih republiških gospodarskih zbornic 

Na podlagi II. točke odloka o določitvi števila zastopnikov družbene skup- 
nosti v organih republiških gospodarskih zbornic in v zvezi z 38. členom za- 
kona o gospodarskem združevanju (Uradni list FLRJ, št. 1/1-58) je Zbor pro- 
izvajalcev Ljudske skupščine LR Slovenije na svoji seji dne 30. maja 1958 
sprejel 

SKLEP 

o  določitvi  zastopnikov  Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LR Slovenije 
v organih republiških gospodarskih zbornic 

I. 

1. Kot zastopniki Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS se za sode- 
lovanje na občnem zboru Gostinske zbornice LRS določijo: 
1. Nada Božič, ljudski poslanec 
2. Elica Dolenc, ljudski poslanec 
3. Milka Jovan, ljudski poslanec 
4. Milan Ogris, ljudski poslanec 
5. Janez Petrovič, ljudski poslanec 

2. Kot zastopnik Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS se za sode- 
lovanje v upravnem odboru Gostinske zbornice LRS določi: 
Elica Dolenc, ljudski poslanec 

II. 

1. Kot zastopniki Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS se za sode- 
lovanje na občnem zboru Trgovinske zbornice LRS določijo: 

1. Andrej Babnik, ljudski poslanec 
2. Miha Berčič, ljudski poslanec 
3. Nada Božič, ljudski poslanec 
4. inž. Karmelo Budihna, predsednik OLO Gorica 
5. Miran Cvenk, ljudski poslanec 
6. Mihaela Dermastia, ljudski poslanec 
7. inž. Vojo Djinovski, direktor »Steklarne Rogaška Slatina« 
8. Riko Jerman, ljudski poslanec 
9. Janez Kermavner, obratovodja tovarne »Elma«, Črnuče 

10. Gregor Klančnik, direktor  »Železarne«  Ravne 
11. inž. Ivo Klemenčič, ljudski poslanec 
12. Tine Lah, ljudski poslanec 
13. Mirko Lorger, ljudski poslanec 
14. Anton Martinšek, ljudski poslanec 
15. Ivan Novak, ljudski poslanec 
16. Štefan Pavšič, ljudski poslanec 
17. Anton Petkovšek, direktor »Kombinata les. pred. ind.« Logatec 
18. inž. Vilma Pirkovič, ljudski poslanec 
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19. Tine Ravnihar, ljudski poslanec 
20. Mirko Remec, ljudski poslanec 
21. Herman Slamič, ljudski poslanec 
22. Viktor Stopar, direktor »Tovarne dušika«, Ruše 
23. Tone Šturm, »Splošna plovba«, Piran 
24. inž. Anton Tribušon, tehn. vodja »Tovarne kleja«, Ljubljana 
25. Maks Vale, ljudski poslanec 
26. Milan  Vižintin,  direktor  »Cementarne Anhovo« 

2. Kot zastopniki Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS se za so- 
delovanje v upravnem odboru Trgovinske zbornice LRS določijo: 
1. Mihaela Dermastia, ljudski poslanec 
2. Mirko Lorger, ljudski poslanec 
3. Mirko Remec, ljudski poslanec 

III. 

1. Kot zastopniki Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS se za so- 
delovanje na občnem zboru Obrtne zbornice LRS določijo: 

1. Miha Berčič, ljudski poslanec 
2. Henrik Cigoj, ljudski poslanec 
3. Slava Faletič, ljudski poslanec 
4. Ivan Gorjup, ljudski poslanec 
5. Viktor Grča, ljudski poslanec 
6. Pepca Jež, ljudski poslanec 
7. Ivan Novak, ljudski poslanec 
8. Miro Posega, ljudski poslanec 
9. Herman Slamič, ljudski poslanec 

10. Peter Tomazin, ljudski poslanec 
2. Kot zastopnika Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS se za so- 

delovanje v upravnem odboru Obrtne zbornice LRS določita: 
1. Ivan Novak, ljudski poslanec 
2. Miro Posega, ljudski poslanec 

IV. 

1. Kot zastopniki Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LES se za so- 
delovanje na občnem zboru Zbornice za kmetijstvo in gozdarstvo LRS 
določijo: 
1. Štefan Antalič, ljudski poslanec 
2. Jože Berkopec, direktor založbe »Kmečka knjiga« 
3. inž. Jože Levstik, univerzitetni profesor 
4. inž. Vilma Pirkovič, ljudski poslanec 
5. Stanko Rebernik, ljudski poslanec 
6. Stane Škof, ljudski poslanec 
7. Janez Videnič, ljudski poslanec 
8. Cvetka Vodopivec, ljudski poslanec 

2. Kot zastopnik Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS se za so- 
delovanje v upravnem odboru Zbornice za kmetijstvo in gozdarstvo LRS 
določi 
Jože Berkopec, direktor založbo »Kmečka knjiga«. 



Priloge 241 

LJUDSKA SKUPščINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za gospodarske 
organizacije 

POROČILO 

k predlogu sklepa o določitvi zastopnikov Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine 
LRS v organih republiških gospodarskih zbornic 

Na skupni seji obeh zborov je bil sprejet danes odlok o določitvi števila 
zastopnikov družbene skupnosti v organih republiških gospodarskih zbornic. 
Za sprejem tega odloka je Izvršni svet Ljudske skupščine LRS predlagal, da 
se obravnava kot nujen, ker bodo v bližnjih dneh občni zbori republiških go- 
spodarskih zbornic. S tem odlokom je Ljudska skupščina določila število za- 
stopnikov družbene skupnosti in kateri organi jih imenujejo. 

Zbor proizvajalcev pa mora sedaj določiti imenoma, kateri naj bodo ti 
zastopniki Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS v organih republiških 
gospodarskih zbornic. Enako kakor je bilo nujno čimprej izglasovati odlok, 
ki smo ga sprejeli na skupni seji, je prav tako nujno, da že na tej seji tudi 
določimo naše zastopnike, saj bi sicer ostali le na pol poti. 

Odbor za gospodarske organizacije Zbora proizvajalcev je načeloma raz- 
pravljal o tem že na svoji seji dne 28. maj^ 1958, ponovno pa na seji danes, ko 
je pripravil tudi predlog sklepa o določitvi zastopnikov Zbora proizvajalcev 
Ljudske skupščine LRS v organih republiških gospodarskih zbornic. 

Odbor za gospodarske organizacije predlaga Zboru proizvajalcev, da ta 
predlog sklepa sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Nado Božič. 

St. P 46/2-58. 

Ljubljana, dne 30. maja 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
NadaBožičl. r. IvanGorjupl. r. 

RESOLUCIJA 
ZBORA    PROIZVAJALCEV    OLO    LJUBLJANA 

Zbor proizvajalcev Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana je na svoji 
seji dne 16. maja 1958 razpravljal o potrebi čim širše kooperacije med gospo- 
darskimi organizacijami. 

Ugotovil je, da se morajo prednosti takega sodelovanja pokazati predvsem 
v povečanju proizvodnje ob boljši izrabi istih kapacitet, izboljšanju kvalitete 
in pocenitve proizvodnje. 

Sedanja stopnja kooperacije med podjetji še ni dosegla zadovoljivih rezul- 
tatov. Zato je nujno mobilizirati vse sile preko občinskih zborov proizvajalcev, 
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organov delavskega samoupravljanja in vseh oblik gospodarskega združeva- 
nja, da se doseže v tej smeri čim večji efekt. 

Ne glede na to, da obstajajo gotove objektivne in subjektivne težave, ki 
ovirajo uspešnejši razvoj gospodarskega sodelovanja, ugotavlja zbor proizva- 
jalcev, da se težave postopoma odstranjujejo. To se kaže predvsem v novih 
gospodarskih predpisih, ki dajejo zakonsko osnovo za gospodarsko združevanje 
pcdjetij, za vsklajevanje proizvodnje in proizvodnih programov, skupno na- 
bavo surovin in prodajo blaga, za skupno opravljanje raziskovalnih, konstruk- 
cijskih in projektivnih del in podobno. 

S skrbjo pa zbor proizvajalcev ugotavlja, da je v primeru industrije 
elektrozvez  prišlo  do   obratnih  tendenc  in  odločitev   posameznih  kolektivov. 

Prav v elektroindustriji je glede na važnost skupnega razvojnega dela in 
težav pri standardizaciji velikega števila sestavnih delov in elementov proiz- 
vodnje kooperacija nujno potrebna. Na to kaže že svoječasni poizkus združitve 
elektroindustrije v interesno skupnost, ki pa zaradi subjektivnih vzrokov ni 
uspel. 

Ker je ta proizvodnja dislocirana na področju izven ljubljanskega okraja, 
predlaga naš zbor republiškemu zboru proizvajalcev, da o tem primeru raz- 
pravlja in priporoči prizadetim kolektivom, da ponovno sklepajo o oblikah in 
vsebini medsebojnega sodelovanja, ki naj zagotovi nadaljnji uspešni razvoj 
elektroindustrije. 

Ljubljana, 16. maja 1958. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 
Odbor  za  gospodarstvo  in odbor 

za gospodarske organizacije 

POROČILO 

k resoluciji Zbora proizvajalcev OLG Ljubljana 

Odbor za gospodarstvo in odbor za gospodarske organizacije Zbora pro- 
izvajalcev Ljudske skupščine LRS dajeta skupno poročilo k resoluciji Zbora 
proizvajalcev OLO Ljubljana. 

Zbor proizvajalcev Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana je dne 16. maja 
1958 sprejel resolucijo, v kateri govori o potrebi kooperacije med podjetji in 
o njeni sedanji stopnji, o objektivnih in subjektivnih težavah, ki kooperacijo 
zavirajo in o nekaterih nezdravih pojavih, ki so se v zvezi s tem pojavili pr' 
podjetjih elektroindustrije. Ker je pri teh podjetjih zaradi skupnega nadalj- 
njega razvoja in standardizacije velikega števila sestavnih delov in elementov 
proizvodnje kooperacija nujno potrebna, ta podjetja pa so razmeščena po raz- 
nih okrajih v Ljudski republiki Sloveniji, predlaga Zbor proizvajalcev OLO 
Ljubljana Zboru proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, naj razpravlja o 
oblikah in vsebini medsebojnega sodelovanja podjetij elektroindustrije in pri' 
poroči prizadetim kolektivom, da o tem ponovno sklepajo, da tako zagotovimo 
nadaljnji uspešni razvoj te panoge industrije. 
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Ljudski poslanci našega zbora so besedilo resolucije prejeli, razen tega pa 
tudi poročilo komisije OLO Ljubljana o tem vprašanju in tudi njene predloge. 

O resoluciji sta že razpravljala oba pristojna odbora našega zbora, in 
sicer odbor za gospodarstvo na seji dne 26. maja in odbor za gospodarske 
organizacije na seji dne 28; maja 1958. Po daljši razpravi, ki je bila zlasti 
živahna v odboru za gospodarstvo, sta oba odbora bila mnenja, da gradivo, 
na podlagi katerega naj bi o resoluciji razpravljali, ne zadostuje za zrelo in 
vsestransko pojasnitev in odločanje in da je potrebno pri reševanju vprašanja 
kooperacije v elektroindustriji upoštevati vse gospodarske organizacije in 
zavode, ki delajo na tem področju, ne pa se omejiti le na nekatere. Vprašanja 
kooperacije v tej panogi industrije je treba reševati kompleksno, ne pa za 
vsak posamezen primer posebej. Proučiti je treba činitelje in metode, ki ko- 
operacijo na tem področju pospešujejo, pa tudi tiste, ki jo zavirajo, pregledati 
rentabilitetne račune za sodelovanje, pogovoriti se s predstavniki delovnih 
kolektivov in podobno. 

Zato predlagata odbor za gospodarstvo in odbor za gospodarske organi- 
zacije Zboru proizvajalcev naj sprejme tale 

SKLEP 

1. ustanovi se komisija z nalogo, proučiti vprašanja o katerih govori reso- 
lucija Zbora proizvajalcev OLO Ljubljana z dne 16. maja 1958. Komisija naj 
pripravi poročilo, predloge in priporočila, o katerih bo potem razpravljal 
Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine LRS; 

2. komisija naj sestavi svoje poročilo do 15. junija 1958; 
3. v komisijo imenuje Zbor proizvajalcev 6 članov. Izvršni svet Ljudske 

skupščine LRS pa naj določi svojega predstavnika in potrebno število stro- 
kovnjakov; 

4. Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine LRS imenuje za člane komisije: 
Tončko Banovec, Staneta Dolenca, Staneta Feleta, Viktorja Grčo, Antona Se- 
ljaka in Jožeta Ulčarja. 

Oba odbora sta za svojega poročevalca določila ljudskega poslanca Aniona 
Hafnerja. 

St. P 47/1-58. 

Ljubljana, dne 28. maja 1958. 

Predsednik Predsednik 
odbora za gospodarske organizacije: odbora za gospodarstvo: 

IvanGorjupl. r. JožeGorbec 

Poročevalec: 
A n t o n   H a f n e r   1. r. 
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PREDLOG   ZAKONA 
O   SPREMEMBAH   IN   DOPOLNITVAH   ZAKONA 

O   SLADKOVODNEM   RIBIŠTVU 

Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list LRS, št. 26-95/54) se spremeni 
in dopolni tako, da se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

ZAKON 

o sladkovodnem ribištvu 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Sladkovodno ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ribištvo) je panoga narod- 
nega gospodarstva. 

Ribištvo obsega gojitev in prilaščanje rib, ribjih iker, rakov in drugih 
vodnih živali (v nadaljnjem besdilu: ribe), kolikor niso predmet lova po zakonu 
o lovu. 

2. člen 

Ribe v naravnih vodah so splošno ljudsko premoženje. Upravljajo ga ob- 
činski ljudski odbori, neposredno pa z njimi gospodarijo ribiške organizacije. 

3. člen 

Zaradi smotrnega gospodarjenja z ribami v naravnih vodah se določijo 
ribiški rajoni in ribiški okoliši kot ribiške gospodarske enote. 

4. člen 

Ribištvo je pod nadzorstvom pristojnih državnih organov. 

II. RIBIŠKI RAJONI  IN RIBIŠKI  OKOLlSl 

5. člen 

Ribiški rajon obsega posamezno področje, več manjših porečij ali pa go- 
spodarsko zaokrožen del večjega porečja. 

Ribiški okoliš obsega posamezno vodo, del vode ali pa več voda na območju 
ribiškega rajona. 

6. člen 

Ribiške rajone in ribiške okoliše določi Sekretariat Izvršnega sveta za 
kmetijstvo in gozdarstvo po zaslišanju Ribiške zveze Slovenije. 
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V ribiškem okolišu gospodari ribiška družina, kolikor v skladu z določbami 
tega zakona posamezne vode niso dane v gospodarjenje ali posamezne naloge 
v zvezi z ribiškim gospodarstvom niso naložene drugim organizacijam ali za- 
vodom. 

7. člen 

Ribiški okoliš dodeli ribiški družini v gospodarjenje občinski ljudski od- 
bor na sejah obeh zborov. 

Ce so vode, ki spadajo v isti ribiški okoliš, na območju več občin, dodeli 
ljudski odbor vsake občine ribiški družini v gospodarjenje tiste vode oziroma 
dele vod, ki ležijo v območju posamezne občine. 

Ribiški okoliš se dodeli tisti ribiški družini, ki je bila ustanovljena za 
dotični ribiški okoliš. Izjemoma se lahko dodeli ribiški družini tudi še eden ali 
več sosednjih ribiških okolišev, za katere ribiška družina ni bila ustanovljena 
ali če se dodeljeni ribiški okoliš ribiški družini vzame po določbah 8. člena. 

8. člen 

Občinski ljudski odbor na sejah obeh zborov lahko po zaslišanju rajonske 
zveze ribiških družin vzame ribiški družini dodeljeni ribiški okoliš oziroma 
dodeljene vode, če ribiška družina vode občutno zanemarja ali pustoši. Zoper 
tako odločbo ima ribiška družina pravico do pritožbe. 

III. RIBIŠKE ORGANIZACIJE 

9. člen 

Ribiške organizacije so: ribiške družine, rajonske zveze ribiških družin 
in Ribiška zveza Slovenije. 

Rajonske zveze ribiških družin sestavljajo vse ribiške družine ribiškega 
rajona. Ribiško zveze Slovenije pa vse rajonske zveze ribiških družin. 

Za ribiške organizacije veljajo določbe zakona o društvih, zborovanjih in 
drugih javnih shodih, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 

10. člen 

Ribiške družine so prostovoljne združitve ribičev zaradi ribiškega gospo- 
darjenja v posameznem ribiškem okolišu. 

Članstvo ribiške organizacije se ne more omejiti niti glede na število niti 
glede na prebivališče članov. Izjemoma lahko Sekretariat Izvršnega sveta za 
kmetijstvo in gozdarstvo na predlog Ribiške zveze Slovenije določi za posa- 
mezno ribiško družino najvišje število članov, če je to neogibno potrebno 
zaradi smotrnega ribiškega gospodarjenja v ribiškem okolišu ali zaradi ome- 
jene zmogljivosti ribiškega okoliša. 

11. člen 

Naloga ribiške družine je, da v dodeljenem ribiškem okolišu v skladu z 
zakonitimi predpisi pravilno gospodari. 
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. RibiSka družina je zaradi pospeševanja športnega ribolova in preskrbe 
trga z ribami dolžna gojiti ribe, izboljševati njihov stalež ter skrbeti za var- 
stvo, razvoj in zdravje rib. 

Ribiška družina sestavi vsako leto vnaprej ribiški gospodarski načrt, po- 
trdi pa ga rajonska zveza ribiških družin. Ribiški načrt določa glavne obvez- 
nosti družine glede gospodarjenja v ribiškem okolišu, posebno glede vlaganja 
ribjega naraščaja in odlova rib. 

Ribiška družina skrbi tudi za strokovno vzgojo svojih članov. 

12. člen 

... Rajonska zveza ribiških družin usmerja in nadzoruje delo ribiških družin, 
pospešuje njihov razvoj, upravlja rajonski ribiški sklad, skrbi za čuvajsko 
službo in strokovno vzgojo ribičev ter organizira vzgledno gojitev rib. 

Rajonska zveza ribiških družin sestavi vsako leto vnaprej gospodarski na- 
črt za ribiški rajon. 

13. člen 

Ribiška zveza Slovenije usmerja in nadzoruje delo rajonskih zvez ribiških 
družin, pospešuje razvoj sladkovodnega ribištva ter upravlja republiški ribi- 
ški sklad. 

Ribiška zveza Slovenije predpiše s pritrditvijo Sekretariata Izvršnega 
sveta za kmetijstvo in gozdarstvo za vsako ribiško gospodarsko leto obvezen 
minimalni  načrt vlaganja ribjega naraščaja za vsak ribiški rajon. 

14. člen 

Ribiške organizacije lahko v skladu z zakonitimi predpisi ustanovijo go- 
spodarske organizacije in zavode za pospeševanje sladkovodnega ribištva in za 
gojitev rib. 

15. člen 

Natančnejše določbe o organizaciji in delu ribiških družin in ribiških zvez 
ter o članstvu in o razmerjih nad temi organizacijami predpišejo ribiške zveze 
in ribiške družine s svojimi pravili. 

16. člen 
.;.■,.i ■ 

.. Ce je strokovno delo ribiške družine v nasprotju z njenimi pravili in za- 
konitimi predpisi o sladkovodnem ribištvu, če ribiška družina občutno zane- 
marja ali pustoši vode v ribiškem okolišu ali če v znatni meri škoduje koristim 
ribištva, lahko rajonska zveza ribiških družin razreši odbor družine in imenuje 
začasno upravo. 

Iz istih razlogov lahko Ribiška zveza Slovenije razreši upravni odbor zveze 
ribiških družin in imenuje začasno upravo. 

Začasna uprava mora najpozneje v treh mesecih sklicati občni zbor ribiške 
družine oziroma skupščine zveze ribiških družin, da izvoli nov odbor. 
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17. člen 

■ • Delo ribiške družine nadzoruje za ribištvo pristojni upravni organ ljud- 
skega odbora občine, kjer je sedež družine. 

Delo rajonske zveze ribiških družin nadzoruje za ribištvo pristojni upravni 
organ ljudskega odbora okraja, kjer je sedež rajonske zveze družin. 

Delo Ribiške zveze Slovenije nadzoruje Sekretariat Izvršnega sveta za 
kmetijstvo in gozdarstvo. 

IV. GOSPODARJENJE V RIBIŠKEM OKOLIŠU 

18. člen 

Pravica gospodariti v ribiškem okolišu (ribiška pravica) obsega pravico 
ribe gojiti, loviti in si jih prilaščati ter uničevati ribam škodljive živali. 

19. člen 

Ulovljene ribe postanejo last ribiške organizacije. Ob pogojih, ki jih določi 
ribiška organizacija, postane riba last ribiča, ki jo je ujel. 

20. člen 

Ribe sme loviti samo tisti, komur da ribiška organizacija ribolovno dovo- 
lilnico za vode, ki so jim dane v gospodarjenje. 

Ribolovne dovolilnice izdaja ribiška organizacija ob pogojih, ki so določeni 
z njenimi pravili. 

Ribolovna dovolilnica se izda za posamezen del ribiškega okoliša (ribolovni 
revir) ali za več ribolovnih revirjev. 

21. člen 

Ribe je dovoljeno loviti praviloma samo na športni način s trnkom. 
Prepovedano je zlasti: 

1. loviti ribe z razstrelivom ali strupom ali na način, ki je škodljiv za 
njihovo  razmnoževanje; 

2. loviti ribe z ostmi, na zanko ali na nastavo, ribe streljati, omamljati 
ali pobijati pod ledom; 

3. loviti ribe v varstveni dobi ali v sicer prepovedanem času in ribe pod 
najmanjšo dovoljeno mero. Kdor ujame ribo v nasprotju s to prepovedjo, jo 
mora takoj izpustiti živo nazaj v vodo; 

4. loviti ribe na drstiščih; 
5. pregraditi, zapreti, izčrpati ali drugam speljati vodo zaradi ribolova. 

Če namerava kdo to storiti za kakšen drugi dovoljen namen, mora vsaj sedem 
dni prej to sporočiti ribiški organizaciji, ki ji je dana voda v gospodarjenje; 

6. na jezovih in podobnih vodnih napravah nastavljati ribolovne priprave; 
7. loviti ribe na ribji stezi in v njeni neposredni bližini; 
8. loviti ribe z vršami, križaki, saki, koši in mrežami vseh vrst; 
9. lovili plemenite ribe (salmonide) na črva, na žuželko ali z roko; 

10. loviti ribe ponoči. 
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22. člen 

Sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo lahko izjemoma 
po zaslišanju Ribiške zveze Slovenije dovoli ribolov belih rib (ciprmidov) 
s križaki v takih vodah, kjer ribolov s trnkom ni mogoč. 

Rajonska zveza ribiških družin lahko z dovoljenjem ribiške zveze Slove- 
nije organizira lov plemenskih ali tržnih rib z mrežo. 

Sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo lahko po zasli- 
šanju Ribiške zveze Slovenije dovoli ribiški organizaciji, da za gojitvene 
namene ali znanstvene namene organizira ribolov na način, ki je sicer po 18. 
členu prepovedan, vendar samo tako, da se s tem ribe ne poškodujejo. 

Sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo lahko po zaslišanju 
Ribiške zveze Slovenije dovoli ribiški organizaciji, da organizira pokončavanje 
škodljivih rib tudi na način, ki je sicer prepovedan. Tako pokončavanje pa je 
treba organizirati tako, da se s tem ne ogroža življenje in varnost ljudi in 
premoženja ter da se ne škoduje drugim ribam. 

23. člen 

Prepovedano je: 
1. uničevati ali poškodovati drstišča; 
2. spuščati race ali gosi na drstišča ali v varstvene vode; 
3. vlagati ali spuščati v vodo škodljive ribe oziroma brez privoljenja 

Ribiške zveze Slovenije nove vrste rib; 
4. preprečevati ribam vrnitev z poplavljenega zemljišča v vodno strugo; 
5. namakati v vodi lan ali konopljo ali prati žimo; 
6. spuščati v vodo žaganje. 

24. člen 

Posamezne ribolovne revirje, ki so zelo pripravni za razmnoževanje rib 
ali ki so potrebni posebnega varstva, lahko za ribištvo pristojni svet občinskega 
ljudskega odbora po predlogu ribiške organizacije z odredbo razglasi za 
varstvene vode (rezervate). 

25. člen 

Sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo izda zaradi uspeš- 
nega razmnoževanja rib po zaslišanju Ribiške zveze Slovenije predpise o var- 
stvenih dobah, o najmanjših merah, pod katerimi je ribe posameznih vrst 
prepovedano loviti, o zatiranju ribjih bolezni, o varstvu vodnih živali, ki so 
ribam za hrano, o pokončavanju ribam škodljivih živali, o ribolovnem režimu 
na mejnih vodah, o ribiškem katastru in druge predpise za pospeševanje 
ribištva. 

26. člen 

Sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo lahko prepove po 
zaslišanju Ribiške zveze Slovenije za določen čas lov vseh rib ali rib posa- 
meznih vrst v vsej republiki ali samo v določenih vodah, če to zahtevajo 
posebne koristi ribištva. 
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27. člen 

Pri projektiranju in gradnji vodnih naprav ter urejevanju vodnih strug je 
treba upoštevati koristi ribištva in skrbeti zlasti za to, da imajo ribe naravne 
prehode, drstišča in zavetišča. 

Organ, ki potrjuje investicijski program, lahko na predlog ribiške orga- 
nizacije odredi, da mora investitor oziroma posestnik vodne naprave napraviti 
ribjo stezo, če je za naravni prehod rib to potrebno. 

Posestniki vodnih turbin morajo napraviti in vzdrževati vodne naprave, ki 
branijo ribam dostop v turbino. 

28. člen 

Ribiči in ribiški čuvaji imajo dostop k vodi čez tuje zemljišče in smejo 
hoditi po njem ob vodi, vendar največ tako daleč od brega, kolikor je to 
potrebno za izvrševanje ribiške pravice. Zemljiškemu posestniku ali njegovemu 
pooblaščencu morajo na njegovo zahtevo pokazati ribolovno dovoUlnico oziroma 
čuvajsko izkaznico. Brez posebnega lastnikovega dovoljenja pa ne smejo 
hoditi čez industrijska zemljišča, dvorišča, vrtove in sadovnjake, če so taka 
zemljišča ograjena. Ce lastnik ne da dovoljenja, lahko občinski ljudski odbor 
po zaslišanju lastnika dovoli pristop k vodi, če je to neogibno potrebno zaradi 
uspešnega izvrševanja ribiške pravice. 

29. člen 

Ce se ob povodnji voda iz struge razlije, se sme izvrševati ribiška pravica 
tudi na poplavljenem zemljišču. 

Nihče ne sme preprečevati ribam vrnitev s poplavljenega zemljišča v 
vodno strugo. 

30. člen 

Kolikor ni z zakonitimi predpisi posebej prepovedano, sme ribič vsak čas 
z vsakim pripomočkom, razen strelnim orožjem, pokončevati v vodi in na 
vodnem zemljišču škodljive živali, ribiški čuvaj pa tudi s strelnim orožjem. 

V strugi uplenjena vidra ali pižmovka pripadata ribiški organizaciji, ki 
ji je dana v gospodarjenje, druga divjad pa pripada lovski družini. 

31. člen 

Kdor lovi ribe ali se mudi z ribolovnimi napravami ob vodi, mora na 
zahtevo ribiškemu čuvaju pokazati ribolovno dovolilnico, ribolovne priprave 
in ujete ribe. 

32. člen 

Kdor napravi škodo na ribji vodi, je ribiški organizaciji, ki ji je voda 
dana v gospodarjenje, odgovoren za dejansko škodo. 

Za škodo, ki jo napravijo ribiči in ribiški čuvaji pri izvrševanju ribiške 
pravice na obvodnem zemljišču, je odgovorna ribiška organizacija, ki ji je 
dana voda v gospodarjenje. Ta pa ima pravico zahtevati povračilo plačane 
odškodnine od tistega, ki je škodo napravil. 
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V. RIBIŠKI ČUVAJI 

33. člen 

Za nadzorstvo in varovanje ribiških okolišev morajo imeti ribiške orga- 
nizacije ribiške čuvaje. 

34. člen 

Ribiški čuvaj je lahko vsak polnoletni jugoslovanski državljan, ki mu niso 
omejene državljanske pravice in ki ima za to službo potrebno strokovno znanje 
in moralne lastnosti. 

Ribiškega čuvaja postavi in razreši ribiška organizacija, ki so ji dane 
vode v gospodarjenje, s pritrditvijo za ribištvo pristojnega upravnega organa 
občinskega ljudskega odbora. 

Ribiški čuvaj mora priseči pred predsednikom občinskega ljudskega 
odbora. 

Ribiški čuvaj je uradna oseba. 

35. člen 

Natančnejše določbe o ribiških čuvajih, zlasti o obveznem številu ribiških 
čuvajev za posamezen ribiški okoliš ter o njihovih pravicah in dolžnostih, 
predpišeta sporazumno Sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo 
in Državni sekretariat za notranje zadeve po zaslišanju Ribiške zveze Slovenije. 

VI. RIBIŠKI SKLADI 

36. člen 

Pri Ribiški zvezi Slovenije se ustanovi republiški ribiški sklad, pri rajon- 
skih zvezah ribiških družin pa rajonski ribiški skladi. 

Sredstva ribiških skladov se uporabljajo za pospeševanje ribištva. 

37. člen 

V republiški ribiški sklad se stekajo: prispevki iz ribiških skladov rajonskih 
zvez ribiških družin, dotacije in drugi dohodki. 

V ribiški sklad rajonske zveze ribiških družin se stekajo: prispevki ribiških 
družin, dotacije in drugi dohodki. 

Prispevke rajonskih zve/, ribiških družin za republiški ribiški sklad določi 
v letnem znesku skupščina Ribiške zveze Slovenije, sklep pa potrdi Sekretariat 
Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo v soglasju z Državnim sekretaria- 
tom za finance LRS. 

Prispevke ribiških družin v ribiški sklad rajonske zveze ribiških družin 
določi v letnem znesku občni zbor zveze ribiških družin, sklep pa potrdi za 
ribištvo pristojni svet okrajnega ljudskega odbora v soglasju s svetom okraj- 
nega ljudskega odbora, ki je pristojen za finance. 

Višina prispevkov se določi po vodni površini in kakovosti ribiških okolišev. 
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VII. IZLOČITEV POSAMEZNIH VODA IZ RIBIŠKIH OKOLIŠEV 

38. člen 

Sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo lahko izloči iz 
ribiških območij posamezne vode ali njihove dele za zgledno ali intenzivno 
gojitev rib, za ohranitev posameznih redkih vrst rib ali za znanstvene namene. 
Glede varstva so te vode izenačene z varstvenimi vodami (24 člen). 

Ob izločitvi takih voda določi Sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in 
•gozdarstvo, kdo jih bo upravljal in kako. Take vode so pod neposrednim 
nadzorstvom Sekretariata Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo. 

VIII. RIBIŠKI KATASTER 

39. člen 

Kataster ribiških območij, okolišev in ribolovnih revirjev (ribiški kataster) 
vodi Uprava za vodno gospodarstvo LRS po navodilih Sekretariata Izvršnega 
.sveta za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Ribiški kataster je javen. 

IX.  KAZENSKE DOLOČBE 

40. člen 

Ce ne gre za dejanje, ki je kaznivo po kazenskem zakoniku, se kaznuje 
za prekrške: 

I. z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev ali z zaporom do 30 dni: 

1. kdor lovi ribe z razstrelivom ali strupom ali na način, ki je škodljiv 
za njihovo razmnoževanje, ali kdor brez posebnega dovoljenja lovi ribe z ostmi, 
na zanke, na nastavo, jih omamlja, strelja ali pobija pod ledom; 

2. kdor s škodljivo snovjo onesnaži vodo in s tem povzroči nevarnost za 
obstanek rib, ali kdor se ne ravna po predpisih o zatiranju ribjih bolezni ali 
varstvu vodnih živali, s katerimi se ribe hranijo; 

3. kdor lovi ribe brez veljavne ribolovne dovolilnice ali kdor zlorabi 
posebne pravice ali posebno dovoljenje za ribolov, izdano po tem zakonu; 

4. kdor ne napravi ali ne vzdržuje v primernem stanju predpisane ribje 
.steze, jezu ali pregrade pred turbino; 

5. kdor uničuje ali poškoduje drstišče; 
6. kdor v ribji vodi namaka lan ali konopljo ali pere žimo ali kdor spušča 

v ribjo vodo žaganje; 
7. kdor brez posebnega dovoljenja na jezovih ali drugih podobnih napravah 

nastavlja ribolovne priprave ali lovi ribe na ribji stezi oziroma v njeni nepo- 
sredni bližini; 

8. kdor pregradi, zapira, izčrpava ali drugam spelje vodo in s tem ogroža 
obstanek rib, pa tega ni pravočasno sporočil ribiški organizaciji, ki ji je dana 
voda v gospodarjenje; 

9. kdor brez dovoljenja lovi ribe na drstiščih ali v varstveni vodi; 
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10. kdor brez dovoljenja lovi ribe v varstveni dobi ali sicer prepovedanem 
času; 

11. kdor vlaga ali spušča v vodo škodljive ribe. 

II. Z denarno kaznijo do 5000 din ali zaporom do 15 dni: 

1. kdor brez posebnega dovoljenja vlaga ali spušča v vodo nove vrste rib; 
2. kdor brez posebnega dovoljenja lovi ribe z mrežo, križakom, sakom, 

vršo, košem in podobno; 
3. kdor   prepusti  svojo   ribolovno   dovolilnico   drugemu. 

III. Z  denarno kaznijo do 3000 din: 

1. kdor ulovi ribo pod najmanjšo dovoljeno mero, pa je ne spusti takoj 
žive nazaj v vodo; 

2. kdor zlorabi pravico iz ribolovne dovolilnice; 
3. kdor prepreči ribam vrnitev s poplavljenega zemljišča v vodno strugo; 
4. kdor prekrši predpise o varstvenih vodah; 
5. kdor spušča race ali gosi na drstišče v varstvene vode. 

IV. Z denarno kaznijo do 1500 din: 

1. kdor lovi ribe ponoči; 
2. kdor ne pokaže ribolovne dovolilnice, ribolovnih priprav in ujetih rib 

ribiškemu čuvaju; 
3. kdor lovi  plemenite ribe  (salmonide)  na črva,  na žuželko ali  z  roko; 
4. kdor prepreči ribiču ali ribiškemu čuvaju pristop k vodi v nasprotju 

z 28. členom tega zakona. 
Ce stori prekršek iz prvega odstavka pravna oseba, se kaznuje z denarno 

kaznijo do 50 000 dinarjev. Poleg pravne osebe se s kaznijo, predpisano v 
prvem odstavku, kaznuje tudi njen predstavnik ali državni uslužbenec. 

41. člen 

Z odločbo o prekršku se sme poleg kazni izreči kot varstveni ukrep odvzem 
ribolovnih priprav in ulovljenih rib, ki so predmet prekrška. 

Član ljudske milice in ribiški čuvaj sme storilcu začasno odvzeti predmete 
iz prejšnjega odstavka, če ga zaloti pri dejanju. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

42. člen 

Ribiški rajoni in ribiški okoliši morajo biti določeni in oddani ribiškim 
družinam po določbah tega zakona najpozneje v treh mesecih po objavi tega 
zakona. 

43. člen 

Prispevki za republiški sklad in za rajonske ribiške sklade morajo biti 
določeni najpozneje do 1. decembra 1958, plačujejo se pa od 1. januarja 1959- 
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44. člen 

Sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo skrbi za izvajanje 
tega zakona in izda razen predpisov iz 25. člena tega zakona po potrebi tudi 
še druge natančnejše predpise za izvajanje tega zakona. 

45. člen 

. Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu LRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Predloženi zakonski predlog zasleduje v glavnem dva namena: prvič, 
da se prilagodijo ribiške organizacije novi komunalni ureditvi in spremembam 
o politični teritorialni razdelitvi Slovenije, in drugič, da se da večji poudarek 
gospodarskemu pomenu sladkovodnega ribištva v LR Sloveniji. 

V skladu s tem ima zakonski predlog tele bistvene spremembe oziroma 
novote nasproti zakonu o sladkovodnem ribištvu iz leta 1954 (Uradni list 
LRS, št. 36-95/54): 

Po sedanjem zakonu so tele ribiške organizacije: ribiška društva in 
Ribiška zveza Slovenije. Po zakonskem predlogu pa naj bi bile tele ribiške 
organizacije: ribiške družine za območja ribiškega okoliša, rajonske zveze 
ribiških družin, v katerih bi bile združene vse ribiške družine na območju 
ribiškega rajona, in Ribiška zveza Slovenije, v kateri bi bile združene vse 
rajonske zveze ribiških družin v LR Sloveniji. 

Temu ustrezno naj bi se tudi izvedla nova razdelitev voda na ribiške 
okoliše, ki bi obsegali posamezne vode ali dele voda, in na ribiške rajone, ki 
bi ne glede na politično teritorialno razdelitev obsegali posamezna povodja 
(reke s potoki), več manjših povodij ali pa gospodarsko zaokrožen del večjega 
povodja. Ribiški okoliš naj bi predstavljal zaključeno ribiško gospodarsko 
enoto. Ribiški okoliši naj bi se praviloma formirali znotraj posamezne občine, 
ribiški rajoni pa znotraj posameznega okraja. 

S posameznimi deli voda (drstišči, gojišči) bi lahko gospodarile tudi ribiške 
zveze, ki bi tudi skrbele za urejanje ribogojnic, za vlaganje rib, za komercialni 
odlov rib in podobno. 

Po sedanjem zakonu je obstojal samo en ribiški sklad za celotno LR 
Slovenijo, po predlogu zakona pa bi obstojali poleg republiškega ribiškega 
sklada pri Ribiški zvezi Slovenije, ki bi se formiral predvsem iz prispevkov 
rajonskih ribiških skladov, tudi rajonski ribiški skladi, ki bi se formirali 
predvsem iz prispevkov ribiških družin. 

Zaradi zboljšanja ribiškega gospodarstva in njegove usposobitve za preskrbo 
prebivalstva z ribami sta dodani določbi, da predpiše Ribiška zveza Slovenije 
vsako leto za vsak ribiški rajon obvezen minimalni načrt vlaganja ribjega 
zaroda, in da ribiške zveze lahko same organizirajo odlov rib z mrežami. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sladkovodnem 
ribištvu 

Odbor za gospodarstvo je na svoji seji dne 27. junija 1958 razpravljal o 
predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sladkovodnem ribištvu 
in ga v celoti sprejel. Odbor meni, da so spremembe in dopolnitve zakona 
utemeljene, ker se s temi spremembami in dopolnitvami prilagodijo ribiške 
organizacije novi komunalni ureditvi in spremembi politično teritorialne raz- 
delitve LR Slovenije. Poleg tega pa prečiščeno besedilo poudarja gospodarski 
pomen sladkovodnega ribištva ter določa ukrepe, da se zboljša ribiško gospo- 
darstvo in usposobi za preskrbo prebivalstva z ribami. 

V podrobni obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sladkovodnem ribištvu je odbor sprejel vse spremembe in dopolnitve, 
ki jih je predlagal odbor za organizacijo oblasti in uprave ter sprejel še 
naslednjo dopolnitev: 

Za 37. členom se doda nov člen, ki se glasi: 
»Vsak ribiški sklad neposredno upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo 

predsednik in najmanj 6 članov. Imenuje jih skupščina Ribiške zveze Slovenije 
oziroma rajonske zveze ribiških družin izmed svojih članov in izmed javnih 
delavcev in strokovnjakov. 

Vsak ribiški sklad ima pravila. Pravila sprejme upravni odbor .sklada, 
potrdi pa skupščina ustrezne ribiške zveze. 

Upravni odbor ribiške zveze sprejme program za uporabo sredstev ribiškega 
sklada in letni predračun dohodkov in izdatkov in jih predloži v potrditev 
skupščini ustrezne ribiške zveze. Program za uporabo sredstev sklada potrdi 
skupščina po poprejšnjem soglasju Sekretariata Izvršnega sveta za kmetijstvo 
in gozdarstvo oziroma za zadeve ribištva pristojnega sveta okrajnega ljudskega 
odbora. 

Sredstva sklada se smejo uporabljati samo na podlagi potrjenega proračuna 
in v skladu s programom.« 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o sladkovodnem ribištvu z navedenimi spremembami 
in dopolnitvami sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca tovariša Viktorja 
Zupančiča. 

St. R 198/1-58. 

Ljubljana, dne 27. junija 1958. 

Poročevalec: 
Viktor   Zupančič   1. r. 

Predsednik: 
Franc  Leskošek   1. r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 
Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sladkovodnem 
ribištvu 

Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je dne 
27. junija 1958 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o sladkovodnem ribištvu. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da novi zakon omogoča ribištvu 
večjo uveljavitev kot gospodarske panoge in tesnejšo povezanost z občinskimi 
ljudskimi odbori. Poudarjen je gospodarski pomen sladkovodnega ribištva, 
omogočeni so ukrepi za zboljšanje ribiškega gospodarstva in preskrbo prebi- 
valstva z ribami, razen tega pa se s tem predlogom prilagodijo ribiške orga- 
nizacije novi komunalni ureditvi in se jih bolj poveže z delom občinskih 
ljudskih odborov. 

V podrobni obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sladkovodnem ribištvu je odbor za gospodarstvo sprejel tele spre- 
membe in dopolnitve: 

6. člen: V drugi vrsti drugega odstavka se besedi »po zaslišanju« 
nadomestita z besedami »potem ko je dobi] mnenje«. Analogno s tem se ta 
sprememba oziroma dopolnitev upošteva tudi v 8., 22., 25., 26. in 35. členu 
predloga zakona. 

38. člen: V drugi vrsti prvega odstavka se besedo »območij« nadomesti 
z besedami  »okolišev oziroma rajonov«. 

Odbor za gospodarstvo je sprejel tudi dopolnitev, ki jo je predlagal na 
seji predstavnik Izvršnega sveta, in sicer, da se doda nov 38. člen, ki se glasi: 

»Vsak ribiški sklad neposredno upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo 
predsednik in najmanj šest članov. Imenuje jih skupščina Ribiške zveze 
Slovenije oziroma rajonske zveze ribiških družin izmed svojih članov in izmed 
javnih delavcev in strokovnjakov. 

Vsak ribiški sklad ima pravila. Pravila sprejme upravni odbor sklada, 
potrdi pa skupščina ustrezne ribiške zveze. 

Upravni odbor ribiške zveze sprejme program za uporabo sredstev ribi- 
škega sklada in letni predračun dohodkov in izdatkov in jih predloži v potrditev 
skupščini ustrezne ribiške zveze. Program za uporabo Sredstev sklada potrdi 
skupščina po poprejšnjem soglasju Sekretariata Izvršnega sveta za kmetijstvo 
in gozdarstvo oziroma za zadeve ribištva pristojnega sveta okrajnega ljudskega 
odbora. 

Sredstva sklada se smejo uporabljati samo na podlagi potrjenega proračuna 
in v skladu s programom.« 

Razen tega je odbor popravil manjše pismene popravke v 5., 9., 20., 39. in 
40. členu. 

Odbor za gospodarstvo je razpravljal tudi o spremembah in dopolnitvah, ki 
jih jo predlagal zakonodajni odbor in jih sprejel. 
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Odbor za gospodarstvo predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o sladkovodnem ribištvu z navedenimi 
spremembami in dopolnitvami sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Ivana Avseca. 

St. 63/1-58. 

Ljubljana,  dne 27. junija  1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
IvanAvsecl.   r. JožeGerbecl.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo oblasti 
in uprave 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sladkovodnem 
ribištvu 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave je 26. junija 1958 obravnaval 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sladkovodnem ribištvu 
in ga soglasno sprejel. 

Z novo določitvijo ribiških organizacij bo omogočeno, da se bo ribištvo 
kot gospodarska panoga bolj povezalo z delom občinskih ljudskih odborov- 
Razen tega bo z uveljavitvijo tega zakona omogočeno ustanavljanje rajonskih 
ribiških skladov, za upravljanje katerih veljajo načela družbenega upravljanja. 
Odbor je obširno obravnaval tudi določbe o ribiški družini in o njenem 
članstvu, ki se ne more omejiti niti glede na število, niti glede na prebivališče 
članov. V podrobni obravnavi predloga zakona je odbor sprejel naslednje 
spremembe oziroma dopolnitve: 

6. člen: V drugi vrsti drugega odstavka se besedi »po zaslišanju« nado- 
mestita z besedami »potem ko je dobil mnenje«. Analogno s tem se te spre- 
membe oziroma dopolnitve upoštevajo tudi v 8., 22., 25. in 26. členu predloga 
zakona. 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave je kot pristojni odbor obravnaval 
kazenske določbe in dal h kazenskim določbam pritrditev. 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave se strinja s spremembami in 
dopolnitvami, ki jih predlagajo odbor za gospodarstvo in zakonodajni odbor 
Republiškega zbora k predlogu zakona, prav tako pa tudi z amandmajem, ki 
ga je kasneje predložil Izvršni svet. 

Odbor je sprejel še manjše pismene popravke, in sicer: 
5. člen: V prvi vrsti prvega odstavka se »področje« pravilno glasi 

»porečje«. 
9. člen: V drugi vrsti drugega odstavka se besedilo »Ribiške zveze 

Slovenije« pravilno glasi »Ribiška zveza Slovenije«. 
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20.   člen:   V drugi vrsti prvega odstavka se besedica  »jim«  pravilno 
glasi »ji«. 

38. člen :   V drugi vrsti prvega odstavka se beseda »območij« nadomesti 
z besedami »okolišev oziroma rajonov«. 

39. člen:   V prvi vrsti prvega odstavka se beseda »območij« nadomesti 
z besedo »rajonov«. 

40. člen :  Pod III. točka 5 se za besedo »drstiSče« doda besedica »ali«. 
Odbor za organizacijo oblasti  in  uprave predlaga  Republiškemu  zboru, 

da   sprejme   zakon   o   spremembah  in  dopolnitvah   zakona   o  sladkovodnem 
ribištvu. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Martina Koširja. 

St. R — 198/2-58. 

Ljubljana, dne 26. junija 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
MartinKoširl.  r. MirkoZlatnarl.  r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sladkovodnem 
ribištvu 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na svoji 
seji dne 27. junija 1958 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sladkovodnem ribištvfi in ga s spremembami, ki jih v nadaljnjem 
predlaga, soglasno sprejel. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da zakonski predlog v bistvu ne 
menja ureditve, ki je bila postavljena že z dosedanjim zakonom, pač pa jo 
izpopolnjuje s tem, da se organizacija ribištva vskladi z razvojem komunalnega 
sistema, ki je bil dosežen od dobe, ko je bil sprejet dosedanji zakon o sladko- 
vodnem ribištvu, da se da sladkovodnemu ribištvu večji pomen tudi kot gospo- 
darski panogi, da se uvedejo tudi posebni skladi za razvoj ribištva in da so ti 
skladi pod družbenim upravljanjem. Vse te spremembe in dopolnitve so v skladu 
z našim pravnim sistemom in nadaljnjim razvojem družbene politične ureditve. 

V podrobni razpravi je odbor k predlogu zakona sprejel naslednje spre- 
membo in dopolnitve: 

7. člen: Druga vrsta prvega odstavka se dopolni tako, da se besedilo 
namesto dosedanjega glasi: »ljudski odbor na ločenih sejah obeh zborov«. 

8. člen : Začetek člena se naj glasi: »Občinski ljudski odbor na ločenih 
sejah«. 

15,   č 1 e n :   V drugi vrsti se beseda »nad« zamenja z besedo »med«. 
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16. člen: V predzadnji vrsti se beseda »skupščine« zamenja z besedo 
»skupščino«. 

21. člen: V točki 5 mora v drugi vrsti namesto besede »drugi« stati 
beseda »drug«. 

22. člen: Citiranje 18. člena v tretjem odstavku se mora pravilno nado- 
mestiti s citiranjem 21. člena. 

23. člen: V peti in šesti točki naj se besedilo dopolni tako, da se pred 
besedo »vodi« oziroma »vodo« vstavita besedi »ribji« oziroma »ribjo«. 

31. člen: V prvi vrsti naj se beseda »napravami« zamenja z besedo 
»pripravami«. 

39. člen: Za prvim stavkom prvega odstavka, naj se namesto pike 
postavi vejica in doda besedilo: »potem ko je dobil mnenje Ribiške zveze 
Slovenije«. 

40. člen: V drugi vrsti naj se beseda »prekrške« zamenja z besedo 
»prekršek«. Na koncu zadnjega odstavka se črtajo besede »ali državni usluž- 
benec«. 

43. člen: V prvi vrsti naj se med besedi »republiški sklad« uvrsti 
beseda »ribji«. 

Zakonodajni odbor je sprejel tudi spremembe in dopolnitve, ki jih je pred- 
lagal k predlogu zakona odbor za organizacijo oblasti in uprave k 5., 6., 8., 9., 
20., 22., 25., 26., 38., 39. in 40. členu, ter dopolnitev, ki jo je naknadno predlagal 
Izvršni svet v obliki 37/a člena, tako da predlagani člen postane 38. člen, vsi 
nadaljnji členi pa dobe naslednjo višjo zaporedno številko. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da zakonski predlog sprejme z nave- 
denimi spremembami in dopolnitvami. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Lada Oblaka. 

St.  R  198/3-58. 

Ljubljana, dne 27. junija 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
LadoOblakl.  r. Dr.  HeliModicl.  r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sladkovodnem 
ribištvu 

Zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na 
seji dne 28. junija 1958 razpravljal o predlogu zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sladkovodnem ribištvu in ga v celoti sprejel. 

Zakonodajni odbor se je strinjal s predlaganimi spremembami k do sedaj' 
veljavnemu  zakonu o sladkovodnem ribištvu, ker so v skladu z načeli  naše 
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družbene ureditve in pravnim razvojem pri nas. Nova organizacija ribiških 
družin in njihovih pristojnosti, nova razdelitev voda na ribiške okoliše in 
ustanovitev rajonskih ribiških skladov, dajejo po mnenju odbora boljše pogoje 
za nadaljnji razvoj ribiških organizacij, za njihovo prilagoditev novi komunalni 
ureditvi in večji poudarek gospodarskemu pomenu sladkovodnega ribištva v 
naši republiki. 

V podrobni obravnavi od člena do člena je odbor sprejel tele spremembe 
in dopolnitve: 

7. člen: V drugi vrsti prvega odstavka se pred besedami »sejah obeh 
zborov« doda beseda »ločenih«. Ista dopolnitev se vnese v prvo vrsto osmega 
člena. 

23. člen: V 5. in 6. točki se med besedi »v vodi«, vnese beseda »ribji«, 
tako da se glasi: »v ribji vodi«. 

31. člen: V prvi vrsti se besedi »ribolovnimi napravami« popravi v 
»ribolovnimi pripravami«. 

38. člen: Na koncu prvega stavka se črta pika in dostavi besede »potem, 
ko je dobil mnenje Ribiške zveze Slovenije«. 

40. člen: Na koncu zadnjega odstavka se črtajo besede »ali državni 
uslužbenec«. 

43. člen: V prvi vrsti se popravijo besede »republiški sklad« v »repub- 
liški ribiški sklad«. 

Odbor je sprejel tudi manjše pismene popravke k 15., 16., 21. in 40. členu. 
Prav tako je zakonodajni odbor sprejel tudi vse spremembe in dopolnitve, 

ki jih je k predlogu zakona sprejel odbor za gospodarstvo, tak6 da so te 
spremembe med seboj  vsklajene. 

Zakonodajni odbor predlaga, da Zbor proizvajalcev sprejme predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o sladkovodnem ribištvu z navedenimi 
spremembami in dopolnitvami. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Janka Lukana. 

Štev. P — 63/2-58. 

Ljubljana, dne 28. junija 1958. 

Poročevalec: 
Janko  Lukan  1.  r. 

Predsednik: 
Andrej  Babnik  1.  r. 

PREDLOG   ZAKONA 
O  URBANISTIČNIH   PROJEKTIH 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Da bi se v gradbenih okoliših, ki so določeni na podlagi zakona o uporabt 
zemljišč za gradbene namene (Uradni list LRS, št. 13-46/56), zagotovila kar 
najbolj smotrna graditev, morajo biti izdelani in sprejeti urbanistični projektf 
po določbah tega zakona. 

17« 
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2. člen 

Urbanistični projekt ugotavlja poglavitne pogoje in določa smernice za 
vsestranski razvoj naselja za določeno dobo, zlasti za smotrno izkoriščanje 
zemljišč za družbene namene in za družbeno organizacijo naselja. 

3. člen 
4 

Urbanistični projekt se izdela za gradbeni okoliš in tisto njegovo okolico, 
ki vpliva na razvoj in ureditev naselja (vplivno območje). 

Občinski ljudski odbor sprejme urbanistični projekt za vplivno območje 
enega ali več gradbenih okolišev, izjemoma pa lahko tudi samo za del grad- 
benega okoliša. 

Območje, za katero je treba izdelati urbanistični projekt in v kakšnem 
roku ga je treba izdelati, določi občinski ljudski odbor s sklepom glede na 
krajevne potrebe. 

. Okrajni ljudski odbor lahko določi za posamezna naselja rok, v katerem 
mora biti izdelan urbanistični projekt, oziroma da mora biti izdelan v krajšem 
roku, kot ga je določil občinski ljudski odbor. 

• 4. člen 

Urbanistični projekt mora biti izdelan tako, da se upošteva razvoj naselja 
za  daljšo  dobo  (najmanj  30  let).   • 

Sprejeli urbanistični projekt mora občinski ljudski odbor po potrebi, 
najmanj pa vsakih 5 let pregledati in vskladiti z novimi gospodarskimi in 
splošnimi potrebami in koristmi. 

5. člen 

Vsak urbanistični projekt mora biti v skladu z generalnim urabnističnim 
načrtom občine oziroma s temeljnimi načeli za izdelavo generalnega urbani- 
stičnega načrta in z družbenimi plani. 

6. člen 

Urbanistični projekt je podlaga za ugotavljanje splošne koristi po 14. členu 
zakona o razlastitvi. 

7. člen 

Občinski ljudski odbor sprejme sklep o določitvi vplivnega območja in 
odlok o urbanističnem  projektu  na  ločenih sejah  obeh  zborov. 

II. OBVEZNI ELEMENTI URBANISTIČNEGA PROJEKTA 

8. člen 
■v     ■ 
...Urbanistični  projekt sestavljat;i: 

1. program za  razvoj  in urbanistično ureditev vplivnega območja (v na- 
daljnjem besedilu: urbanistični program); 
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2. načrt za urbanistično ureditev gradbenega okoliša (v nadaljnjem bese- 
dilu: ureditveni načrt). Vsakega od rtjih sprejme občinski ljudski odbor 
s posebnim odlokom. 

Urbanistični projekt mora obsegati vse elemente iz 10., 11. in 12. člena tega 
zakona, lahko pa obsega tudi še druge elemente. 

9. člen 

Urbanistični program mora biti izdelan in sprejet za celotno vplivno 
območje tudi takrat, kadar se namerava izdelati ureditveni načrt samo-za del 
gradbenega okoliša. 

Ce bi celotnega urbanističnega projekta ne bilo mogoče izdelati v predpi- 
sanem roku zato, ker je za rešitev posameznih programskih elementov potreben 
daljši študij, se lahko izjemoma izdela ureditveni načrt za del gradbenega 
okoliša, še preden je sprejet urbanistični program, vendar samo, če to nare- 
kujejo potrebe naselja in če ni verjetno, da bi to vplivalo na končno rešitev 
urbanističnega programa. 

10. člen 

V urbanističnem programu se ugotovijo in analitično obdelajo geografske, 
klimatske, hidrografske, gospodarske, prometne, demografske, stanovanjske, 
kulturno-prosvetne, spomeniško varstvene, socialne, zdravstvene, komunalne, 
turistične in podobne razmere. Na podlagi teh podatkov se ocenijo pogoji za 
gospodarski razvoj in vsestranski razvoj naselja za daljšo dobo (najmanj 30 let). 

Na podlagi zbranih podatkov in ocene iz prvega odstavka se nato določijo 
v urbanističnem programu ti-le elementi: 

1. bodoče osnove prometa, 
2. posamezni predeli z označbo, za kakšne namene se smejo uporabljati 

(coningi), 
3. potrebne   vodnogospodarske   ureditve   in   osnove   komunalnih   naprav. 
S  programom  se  lahko spremeni  gradbeni  okoliš,   ki  je  bil  določen  na 

podlagi zakona o uporabi zemljišč za gradbene namene. 

11. člen 

Ureditveni načrt gradbenega okoliša obsega te-le elemente: 
1. načrt  obstoječega  stanja s  potrebnimi  višinskimi   terenskimi  podatki, 
2. načrt namenske izrabe površin z osnovno prometno mrežo in lokacijo 

družbeno pomembnih objektov, 
3. načrt načelnih rešitev glede vodnogospodarskih ureditev in komunalnih 

naprav, 
4. tehnično poročilo z obrazložitvijo in z opisom etapne graditve, 
5. pravilnik za izvajanje ureditvenega načrta, 
6. zazidalni načrt za predele zemljišč, ki so namenjena za zazidavo. 

12. člen 

Urbanistični program in ureditveni načrt morata obsegati ekonomsko 
utemeljitev za predlagane rešitve. 
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III. POSTOPEK ZA IZDELAVO IN SPREJEM 
URBANISTIČNEGA PROJEKTA 

13. člen 

Urbanistični program pripravi za urbanizem pristojni upravni organ občin- 
iskega ljudskega odbora ob sodelovanju državnih organov, zavodov, strokovnih 
■organizacij ter stanovanjskih skupnosti in drugih družbenih organizacij. 

Državni organi, zavodi in organizacije morajo dati za urbanizem pristoj- 
nemu upravnemu organu vse razpoložljive podatke, ki jih potrebuje pri izdelavi 
•programa. 

14. člen 

Osnutek urbanističnega programa mora biti, potem ko ga je obravnaval 
občinski ljudski odbor, javno razgrnjen vsaj v uradnih prostorih upravnega 
organa za urbanizem. Razgrnitev osnutka urbanističnega programa mora 
upravni organ razglasiti na občinski razglasni deski in na krajevno običajen 
način v naseljih, za katere je osnutek izdelan, lahko pa se objavi tudi v 
»Uradnem listu LRS« ali v drugih časopisih. 

Osnutek urbanističnega programa lahko vpogleda vsak volivec, državni 
organ, zavod in organizacija in da v treh mesecih po razglasitvi na občinski 
razglasni deski svoje pripombe in predloge. 

15. člen 

Po preteku roka iz zadnjega odstavka prejšnjega člena skliče predsednik 
občinskega ljudskega odbora zbore volivcev za obravnavanje osnutka urbani- 
stičnega programa. 

16. člen 

Nato izdela za urbanizem prostoj ni upravni organ občinskega ljudskega 
odbora predlog urbanističnega programa in ga predloži občinskemu ljudskemu 
odboru. Obenem s predlogom programa mora sporočiti tudi vse bistvene 
pripombe in predloge, ki jih v končnem predlogu ni upošteval in obrazložiti, 
zakaj jih ni upožteval. 

17. člen 

Potem, ko sprejme občinski ljudski odbor urbanistični program, ga pošlje 
okrajnemu ljudskemu odboru v potrditev. Obenem z odlokom o urbanističnem 
programu mora sporočiti tudi vse bistvene pripombe in predloge volivcev, 
državnih organov, zavodov in organizacij, ki v sprejetem odloku niso bile 
upoštevane. Morebitne pripombe okrajnega ljudskega odbora so za občinski 
ljudski odbor obvezne. 

Okrajni ljudski odbor odloča o potrditvi urbanističnega programa na 
ločenih sejah obeh zborov. 

Za večja gospodarska, industrijska in rudarska središča ter za turistične in 
kulturno-spomeniško   pomembnejše  kraje,   za   katere   to   določi   Izvršni   svet, 
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odloča o potrditvi urbanističnega programa okrajni ljudski odbor po poprejš- 
njem soglasju Sekretariata Izvršnega sveta za urbanizem, stanovanjsko 
izgradnjo in komunalne zadeve. , 

18. člen 

Ko je urbanistični program sprejet in potrjen, se izdela ureditveni na- 
črt. Predlog ureditvenega načrta izdela pooblaščena projektivna organizacija 
oziroma zavod, ki se ukvarja z urbanističnim načrtovanjem, lahko pa ga izdela 
tudi za urbanizem pristojni upravni organ občinskega ljudskega odbora, če 
ima uslužbenca, ki je pooblaščen za urbanistično projektiranje. 

V postopku pri izdelavi, sprejemu in potrjevanju ureditvenega načrta se 
ustrezno uporabljajo določbe 13. do 17. člena. 

19. člen 

Urbanistični program in ureditveni načrt morata biti pri upravnem organu 
za urbanizem občinskega ljudskega odbora stalno na vpogled državljanom, 
državnim organom, zavodom in organizacijam. 

20. člen 

Urbanistični program in ureditveni načrt se spremenita po postopku, ki je 
predpisan v 13. do 18. členu. 

Občinski ljudski odbor lahko z odlokom o ureditvenem načrtu ali s 
posebnim odlokom pooblasti za urbanizem pristojni svet občinskega ljudskega 
odbora, da po zaslišanju odgovornega projektanta dovoli manjše odstope od 
sprejetega ureditvenega načrta glede posameznih objektov in komunalnih 
naprav znotraj določenih coningov. 

O vsakem takem dovoljenju mora svet poročati občinskemu ljudskemu 
odboru, ki lahko na sejah obeh zborov tako dovoljenje razveljavi. 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

21. člen 

Dokler občinski ljudski odbor ne sprejme ureditvenega načrta, morajo 
pristojni organi pri določanju ožje lokacije upoštevati elemente urbanističnega 
programa. 

Ko začne ureditveni načrt veljati, se sme določiti ožja lokacija samo v 
skladu z ureditvenim načrtom. 

22. člen 

Dovoljenja, ki so bila izdana na podlagi 6. člena zakona o uporabi zemljišč 
za gradbene namene, prenehajo veljati, če se ne začnejo gradbena dela 
najpozneje v enem letu, potem ko začne veljati ta zakon. 
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23. člen 

Za urbanizem pristojni upravni organi okrajnih ljudskih odborov in Sekre- 
tariat Izvršnega sveta za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne 
zadeve morajo občinskim ljudskim odborom z nasveti strokovno pomagati pri 
sestavi urbanističnih projektov. 

Sekretariat Izvršnega sveta za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komu- 
nalne zadeve spremlja izvajanje tega zakona, daje strokovna navodila za 
njegovo izvajanje, vsklajuje delo ljudskih odborov in opravlja strokovno nad- 
zorstvo nad delom organizacij in organov, ki izdelujejo urbanistične projekte. 

24. člen 

Sekretariat Izvršnega sveta za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komu- 
nalne zadeve predpiše z navodilom natančnejše določbe o izdelavi urbanistič- 
nega programa in ureditvenega načrta, zlasti o obdelavi posameznih elementov 
in njihovi grafični obdelavi. 

25. člen 

Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v  »Uradnem listu LRS<. 
Ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe 2., 3., 9. in 10. člena 

zakona o uporabi zemljišč za gradbene namene. 

OBRAZLOŽITEV 

Občinski in okrajni ljudski odbori so izpolnili glavno nalogo, ki jo je pred 
nje postavil zakon o uporabi zemljišč za gradbene namene, da določijo gradbene 
okoliše. Ljudski odbori so izdelali in sprejeli odloke o gradbenih okoliših z 
ustreznimi grafičnimi prikazi za vsa naselja, ki jih je zajel proces industriali- 
zacije ter za vsa mestna središča in večja naselja. Z določitvijo gradbenih 
okolišev je v glavnem prenehala poprej razitresena zidava zunaj naselja. Zunaj 
gradbenega okoliša se sme sedaj zidati le izjemoma ob posebnih pogojih, če 
da za to dovoljenje pristojni občinski urbanistični organ. 

Vendar za območja gradbenih okolišev še ni predpisov niti urbanističnih 
projektov, ki bi bili podlaga občinskim urbanističnim organom za usmerjanje 
gradnje smotrno in v skladu s potrebami naselja. Zaradi pomanjkanja pogla- 
vitnih urbanističnih elementov se zdaj v samem gradbenem okolišu pojavlja 
neorganizirana rast naselja. Zato je treba napraviti korak naprej in za urba- 
nistično ureditev območja gradbenih okolišev predpisati izdelavo urbanističnih 
projektov. Po obstoječih predpisih bi bilo treba sicer za občine oziroma okraje 
izdelati generalne urbanistične plane. To pa je tako obsežen elaborat, da 
njegova izdelava traja po več let. 

Ker po eni strani zaradi pomanjkanja strokovnih kadrov in finančnih 
sredstev urbanističnih planov v sedanjih razmerah Se ni mogoče izdelati, po 
drugi strani pa perspektivni družbeni plan narekuje forsirano gradnjo stano- 
vanj, je nujno potrebno, da se zaradi pravilne usmeritve zazidave gradbenih 
okolišev predpišejo vsaj minimalni elementi urbanističnih projektov, ki jih 
morajo .sprejeti občinski ljudski odbori, da se zagotovi smotrna urbanistična 
ureditev naselij. Ta cilj zasleduje priloženi zakonski predlog. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu zakona o urbanističnih projektih 

Odbor za gospodarstvo je na svoji seji dne 27. junija 1958 obravnaval 
predlog zakona o urbanističnih projektih. Odbor ugotavlja, da pomeni predlog 
zakona o urbanističnih projektih korak naprej pri izpolnjevanju nalog, ki bi 
bile določene z zakonom o uporabi zemljišč za gradbene namene ter je zaradi 
tega utemeljen. S tem zakonom bodo določeni poglavitni pogoji in smernice 
za vsestranski razvoj naselja za določeno časovno razdobje, obenem pa bodo 
podana jamstva za smotrno izkoriščanje zemljišč za družbene namene in za 
družbeno organizacijo naselja. 

Odbor sodi, da je ta predlog zakona osnova, ki omogoča občinskim ljudskim 
odborom usmerjanje gradnje v skladu s potrebami naselja in zagotavlja urba- 
nistično ureditev naselij. 

V podrobni obravnavi predloga zakona o urbanističnih projektih je odbor 
sprejel naslednjo spremembo: 

V 22. členu se v tretji vrsti besedilo »v enem letu« nadomesti z besedilom 
»v šestih mesecih«. 

Odbor za gospodarstvo je z navedeno spremembo sprejel predlog zakona 
o urbanističnih projektih in predlaga Republiškemu zboru, da ga s predlagano 
spremembo sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca tovariša Viktorja 
Zupančiča. 

Št. R 199/1-58. 

Ljubljana, dne 27. junija 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
ViktorZupančičl. r. FrancLeskošekl. r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 
Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu zakona o urbanističnih projektih 

Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na 
seji dne 27. junija 1958 obravnaval predlog zakona o urbanističnih projektih 
in ga soglasno sprejel. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da bodo s tem zakonom določeni 
poglavitni pogoji in smernice za smotrno usmerjanje gradnje, ki bo v skladu 
s potrebami skupnosti in da bodo z njimi podana jamstva za smotrno izko- 
riščanje zemljišč za  družbene namene.  Ljudskim  odborom  pa  bo  ta  zakon 
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osnova za usmerjanje gradenj v skladu s potrebami naselja in bo zagotovil 
njihovo urbanistično ureditev. S tem zakonom bomo dopolnili naš pravni 
sistem na področju, ki ga je začel urejevati že zakon o uporabi zemljišč za 
gradbene namene. 

Pri podrobni obravnavi predloga zakona je odbor sprejel tole spremembo: 
V 22. členu se v tretji vrsti besedilo »v enem letu« nadomesti z besedilom 

»v šestih mesecih«. 
Odbor za gospodarstvo je tudi sprejel vse dopolnitve in spremembe, ki jih 

predlaga   zakonodajni   odbor   k   predlogu   zakona   o   urbanističnih   projektih. 
Odbor za gospodarstvo predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog zakona 

o urbanističnih projektih z navedenimi spremembami sprejme. 
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Tončko Banovec. 

St. P — 64/1-58. 

Ljubljana, dne 27. junija 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
TončkaBanovecl.  r. JožeGerbecl.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo oblasti 
in uprave 

POROČILO 

k predlogu zakona o urbanističnih projektih 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave je 26. junija 1958 obravnaval 
predlog zakona o urbanističnih projektih in ga v načelu ter v podrobnostih 
sprejel. 

Odbor je obravnaval predvsem tiste določbe predloga zakona, ki obrav- 
navajo postopek za izdelavo in za sprejem urbanističnega projekta. Pri tem 
ugotavlja odbor, da bo dolžnost pristojnih upravnih organov občinskega 
ljudskega odbora pripraviti ob sodelovanju državnih organov, zavodov, stro- 
kovnih organizacij ter stanovanjskih skupnosti in drugih družbenih organizacij 
urbanistični program in da bodo osnutek urbanističnega programa obravnavali 
tudi zbori volivcev. Odbor je predlog zakona brez sprememb oziroma dopolnitev 
sprejel. 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave se strinja s spremembami in 
dopolnitvami, ki jih predlagajo pristojni odbori in predlaga Republiškemu 
zboru, da sprejme zakon o urbanističnih projektih. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Ivana Hercoga. 

St. R — 199/2-58. 

Ljubljana, dne 26. junija 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
IvanHercogl.  r. MirkoZlatnarl.  r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona o urbanističnih projektih 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora je na svoji seji dne 27. junija 1958 
obravnaval predlog zakona o urbanističnih projektih in ga soglasno sprejel. 

V načelni razpravi je ugotovil, da bi pomenila uzakonitev tega zakonskega 
predloga dopolnitev našega pravnega sistema na področju, ki ga je začel 
urejevati že zakon o uporabi zemljišč za gradbene namene. Z zakonom o 
uporabi zemljišč za gradbene namene je bil napravljen prvi korak k urejanju 
načrtne zazidave. Določitev gradbenih okolišev, ki je bila odrejena in izvršena 
na podlagi tega zakona zahteva še podrobnejše ureditvene načrte znotraj teh 
okolišev. To bo mogoče doseči na podlagi predlaganega zakona o urbanističnih 
projektih. 

Zakonodajni odbor je ugotovil, da je predlog zakona v skladu z našim 
pravnim sistemom, da še nadalje utrjuje razvoj komunalnega sistema in hkrati 
dopolnjuje perspektivno planiranje, ki mu je dana osnova v perspektivnih 
planih. 

V podrobni razpravi je odbor k predlogu zakona sprejel naslednje spre- 
membe in dopolnitve: 

4. člen: Na koncu prvega odstavka naj se črta besedilo v oklepaju, na- 
mesto pike postavi vejica in doda besedilo: »ki ne sme biti krajša od 30 let«. 

8. člen: Drugi stavek 2. točke postane samostojni odstavek in se uvrsti 
za sedanjo drugo točko. 

10. člen: Na koncu prvega odstavka se črta besedilo v oklepaju, namesto 
pike postavi vejica in doda besedilo: »najmanj pa za 30 let«. 

14. člen: V prvi vrsti drugega odstavka naj se beseda »volivec« zamenja 
г besedo »državljan«. 

16. člen: V prvi vrsti se beseda »Nato« nadomesti z besedilom: »Po oprav- 
ljenih zborih volivcev«. 

Odbor je sprejel tudi amandma odbora za gospodarstvo, ki predlaga, da se 
rok enega leta, ki je določen v 22. členu zamenja z rokom šestih mesecev. 

Glede na navedeno predlaga zakonodajni odbor Republiškemu zboru, da 
zakonski predlog sprejme s predloženimi spremembami in dopolnitvami. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Franca Trevna. 

St. R 199/3-58. 

Ljubljana, dne 27. junija 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
FrancTrevenl.  r. dr. HeliModicl.  r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona o urbanističnih projektih 

Zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na seji 
dne   28.   junija   1958  obravnaval  predlog   zakona  o   urbanističnih   projektih. 

V razpravi je odbor ugotovil, da so ljudski odbori izdelali in sprejeli odloke 
o gradbenih okoliših za vsa mestna središča in večja naselja, da pa še ni 
predpisov za urbanistične projekte, ki bi bili podlaga občinskim urbanističnim 
organom za usmerjanje gradnje smotrno in v skladu s potrebami naselja. Ta 
predlog zakona dopolnjuje naš pravni sistem na tem področju in daje podlago 
za podrobnejše ureditvene načrte znotraj gradbenih okolišev. 

Zakonodajni odbor je ugotovil, da je predlog zakona v skladu z našim 
pravnim sistemom in razvojem komunalnega sistema ter daje občinskim 
ljudskim odborom vse možnosti, da zagotovijo smotrno urbanistično ureditev 
naselij. 

V podrobni razpravi je odbor sprejel tele spremembe in dopolnitve: 
4. člen: Na koncu prvega odstavka naj se črta besedilo v oklepaju, na- 

mesto pike postavi vejica in doda besedilo: »ki ne sme biti krajša od 30 let«. 
8. člen: Drugi stavek 2. točke postane samostojni odstavek in se uvrsti 

za sedanjo drugo točko. 
10. člen: Na koncu prvega odstavka se črta besedilo v oklepaju, namesto 

pike postavi vejica in doda besedilo: »najmanj pa za 30 let«. 
14. člen: V prvi vrsti drugega odstavka naj se beseda »volivec« zamenja 

z besedo »državljan«. 
16. člen: Na začetku prve vrste se beseda »Nato« nadomesti z besedilom: 

»Po opravljenih zborih volivcev«. 
Odbor je sprejel tudi spremembo, ki jo je predlagal odbor za gospodarstvo 

k 22. členu predloga zakona. 
Zakonodajni odbor predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog zakona o 

urbanističnih projektih z navedenimi spremembami in dopolnitvami sprejme. 
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Janka Lukana. 

St. P   64/2-58. 

Ljubljana, dne 28. junija 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
JankoLukanl.  r. AndrejBabnikl.  r- 
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PREDLOG   ZAKONA 
O  VARSTVU  KULTURNIH  SPOMENIKOV  IN  NARAVNIH 

ZNAMENITOSTI 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Kulturni spomeniki in naravne znamenitosti (v nadaljnjem besedilu spo- 
meniki) v Ljudski republiki Sloveniji so kot kulturne dobrine pod posebnim 
družbenim varstvom in so zavarovani s tem zakonom. 

2. člen 

Za kulturne spomenike po tem zakonu se štejejo nepremični in premični 
predmeti ali skupine predmetov, ki so zaradi svoje arheološke, zgodovinske, 
kulturno-zgodovinske, sociološke, etnografske, znanstvene, umetniške, zgodo- 
vinsko-tehniške ali urbanistične vrednosti pomembni za družbeno skupnost, 
zlasti pa spomeniki narodno-osvobodilne borbe. 

Za naravne znamenitosti po tem zakonu se štejejo premični in nepremični 
predmeti ali skupine predmetov zoološke, botanične, geološke, paleontološke, 
mineraloške, petrografske, zemljepisne in podobne znamenitosti ali redkosti 
ter posamezna zemljišča ali pokrajinski predeli posebne naravne lepote. 

3. člen 

Varstvo spomenikov po tem zakonu ima namen: 
— ohraniti neokrnjenost in izvirnost spomenikov; 
— preprečiti posege, s katerimi bi se utegnila posredno ali neposredno 

spremeniti oblika, lastnost, narava ali izgled spomenikov in s tem njihova 
spomeniška vrednost; 

— ostvariti čim ugodnejše pogoje za nadaljnji obstoj in funkcijo spo- 
menikov. 

Da se doseže namen iz prejšnjega odstavka tega člena, določa ta zakon 
pravice in dolžnosti, ki so jih pristojni državni in družbeni organi upravičeni 
izvršiti, ter dolžnosti in omejitve pravic vsakokratnega lastnika, posestnika, 
upravitelja ali kakšnega drugega upravičenca do spomenika (v nadaljnjem 
besedilu: imetnika). 

4. člen 

Spomeniki iz prvega odstavka 2. člena tega zakona so zavarovani že na 
podlagi samega zakona. V dvomu, ali gre za tak spomenik, odloči okrajni 
ljudski odbor. 

Kateri premični in nepremični predmeti v naravi so spomeniki po drugem 
odstavku 2. člena tega zakona, odloči okrajni ljudski odbor. 

Posamezne vrste predmetov in pokrajinski predeli se razglasijo za spome- 
nike s predpisom. 
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5.  Člen 

Organi iz 4. člena tega zakona odločijo, da se zaradi spremenjenih 
okoliščin ne šteje več za spomenik predmet, ki je bil vpisan kot spomenik 
v razvid spomenikov. 

6. člen 

O zavarovanih spomenikih vodi pristojni okrajni organ za spomeniško 
varstvo poseben razvid. 

Zavod za spomeniško varstvo LRS vodi razvid spomenikov v Ljudski 
republiki Sloveniji. 

7. člen 

Spomenik se sme izvoziti ali prenesti v tujino samo z dovoljenjem pristoj- 
nega republiškega organa za spomeniško varstvo. Ta mora pred izdajo odločbe 
povprašati za mnenje za spomeniško varstvo pristojni organ tistega okraja, na 
katerega območju je spomenik, če pa je bil spomenik prenesen iz druge ljudske 
republike, pa tudi pristojni spomeniški organ dotične ljudske republike. 

Dovoljenje po prvem odstavku se sme izdati samo, če posebni razlogi to 
narekujejo, pa bi izvoz takega predmeta ne pomenil pomembnega zmanjšanja 
.spomeniških predmetov določene vrste. 

8. člen 

Spomeniki iz prvega odstavka 2. člena tega zakona se smejo premeščati, 
konservirati, restavrirati, izkopavati, dozidavati ali podreti le s poprejšnjim 
dovoljenjem pristojnega okrajnega upravnega organa za spomeniško varstvo. 
Za novogradnjo na posameznih zemljiščih, ki so zavarovana kot spomenik, 
izdata dovoljenje pristojni upravni organ za spomeniško varstvo in okrajni 
upravni organ za urbanizem. Za vsako novogradnjo na pokrajinskem predelu, 
ki je zavarovan kot spomenik, izdata dovoljenje republiški upravni organ za 
spomeniško varstvo in republiški upravni organ za urbanizem. 

Ce je za dela iz prejšnjega odstavka tega člena po gradbenih predpisih 
potrebno gradbeno dovoljenje, se gradbeno dovoljenje ne sme izdati, dokler 
ni izdano dovoljenje po prvem odstavku tega člena. 

Ce so dela iz prvega odstavka tega člena potrebna za uresničenje potrjenega 
urbanističnega načrta ali zazidalnega načrta ali pa so v skladu s takim načrtom, 
dovoljenje po prvem odstavku ni potrebno; pred izdajo gradbenega dovoljenja 
pa mora gradbeni organ vprašati za mnenje pristojni organ za spomeniško 
varstvo. Organ za spomeniško varstvo lahko pri tem predlaga ukrepe, ki naj 
jih gradbeni organ predpiše v gradbenem dovoljenju za varstvo spomenika. 

Omejitve iz prvega odstavka tega člena veljajo tudi za neposredno okolico 
nepremičnega spomenika (26. člen). 

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena lahko prekliče organ, ki j<' 
dovoljenje izdal, če to zahtevajo koristi spomeniškega varstva oziroma urba- 
nizma. Pritožba zoper tako odločbo nima odložilne moči. 
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9. člen 

Arheološka raziskovanja in druga raziskovanja spomenikov se smejo 
izvrševati samo s poprejšnjim dovoljenjem pristojnega okrajnega organa za 
spomeniško varstvo. V dovoljenju je treba določiti, ob kakšnih pogojih in na 
kakšen način se mora raziskovanje opraviti, da se zagotovi, strokovnost takega 
dela, ter ukrepe za zadostno zavarovanje spomenikov. Odločba o tem se pošlje 
Svetu za kulturo in prosveto LRS. 

Dovoljenje iz prvega odstavka se lahko prekliče, če to zahtevajo koristi 
spomeniškega varstva. Pritožba zoper tako odločbo nima odložilne moči. 

10. člen 

Pristojni okrajni organ za spomeniško varstvo odloči, ali so posamezni 
spomeniki dostopni javnosti, in ob kakšnih pogojih. 

Pokrajinski predeli so praviloma dostopni javnosti. 

11. člen 

Ce je zaradi znanstvenega raziskovanja ali izkopavanja na nepremičnini 
nastala škoda, ima oškodovani pravico do odškodnine. 

12. člen 
Vsi spomeniki, ki so bili izkopani po 31. juliju 1945 ali ki bodo izkopani 

ali kako drugače izločeni iz zemlje, potegnjeni iz vode ali sicer najdeni pri 
izkopavanju  in drugem  raziskovanju,  postanejo splošno  ljudsko premoženje. 

Ce se po okoliščinah lahko domneva, da je tak spomenik last pravne ali 
fizične osebe, ga prevzame v upravljanje pristojni okrajni organ za spomeniško 
varstvo, nadalje pa se postopa z njim ustrezno po predpisih, ki veljajo za 
najdene stvari. 

13. člen 

Preden da predlog po prvem in tretjem odstavku 25. člena ter preden 
izda odločbo po 7. do 10. členu tega zakona, si mora pristojni organ za spome- 
niško varstvo priskrbeti strokovno mnenje ustreznega zavoda za spomeniško 
varstvo. 

14. člen 
Pri izdelavi urbanističnih načrtov, pri določanju gradbenih okolišev in pri 

izdelavi zazidalnih načrtov je treba zaslišali pristojni okrajni organ za spome- 
niško varstvo. 

II. ORGANI ZA SPOMENIŠKO VARSTVO 

15. člen 

Organi za spomeniško varstvo so: Svet za kulturo in prosveto LRS in za 
kulturo pristojni organi okrajnih ljudskih odborov. 

Organi za urbanizem imajo na področju spomeniškega varstva določene 
pravice in dolžnosti, ki so predpisane s tem zakonom. 
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16. člen 

Na področju spomeniškega varstva opravlja določene izvršilne ter upravne 
zadeve iz republiške pristojnosti Svet za kulturo in prosveto LRS, kolikor ni 
s tem zakonom drugače določeno. Pri tem izvršuje svet kot kolegijski organ 
pravice in dolžnosti, ki so določene s 17. členom zakona o upravnih organih 
v Ljudski republiki Sloveniji, sekretariat sveta pa pravice in dolžnosti, ki so 
določene s 191. členom navedenega zakona. 

17. člen 

Za kulturo pristojni organ okrajnega ljudskega odbora opravlja na področju 
spomeniškega varstva zadeve iz okrajne pristojnosti, kolikor ni s tem zakonom 
drugače določeno. Pri tem izvršuje za kulturo pristojni svet okrajnega ljudskega 
odbora pravice in dolžnosti, ki so določene z 48., 49. in 50. členom zakona 
o upravnih organih v Ljudski republiki Sloveniji, za kulturo pristojno tajništvo 
okrajnega ljudskega odbora pa pravice in dolžnosti, ki so določene s 56. in 57. 
členom navedenega zakona. 

Za kulturo pristojni svet okrajnega ljudskega odbora daje tudi mnenja 
glede izdelave urbanističnih načrtov, gradbenih okolišev in zazidalnih načrtov 
(14. člen). 

III. ZAVODI ZA SPOMENIŠKO VARSTVO 

18. člen 

Strokovne naloge s področja spomeniškega varstva opravljajo Zavod za 
spomeniško varstvo LRS, okrajni zavodi za spomeniško varstvo in drugi 
podobni zavodi. 

19. člen 

Zavod   za   spomeniško   varstvo   LRS   proučuje   vprašanja   spomeniškega 
varstva in daje predloge in mnenja o teh vprašanjih. 

Zavod za spomeniško varstvo: 
— daje Svetu za kulturo in prosveto LRS predloge za razglasitev pokrajin- 

skih predelov ter posameznih vrst premičnih in nepremičnih predmetov na 
območju več okrajev za spomenike; daje predloge za ukrepe v zvezi z vzdrže- 
vanjem in čuvanjem teh spomenikov; 

— opozarja okrajne organe za spomeniško varstvo, naj razglasijo za spo- 
menike predmete, katerih zavarovanje spada v njihovo pristojnost, in na 
ukrepe, ki bi jih bilo treba storiti za vzdrževanje in čuvanje takih spomenikov; 

— strokovno nadzoruje izvrševanje določb tega zakona in daje ustreznim 
organom predloge za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti; 

— skrbi za izvrševanje konservatorskih in restavratorskih del na spo- 
menikih; 

— nadzoruje opravljanje konservatorskih in restavratorskih del drugih 
zavodov in jim strokovno pomaga; 

— vodi osrednji razvid spomenikov; 
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— proučuje metode spomeniškega varstva; 
— širi v javnosti zanimanje za spomeniško varstvo; 
— opravlja druge naloge, ki so mu dane s tem zakonom in drugimi predpisi. 
Sekretariat Sveta za kulturo in prosveto LRS lahko na predlog Zavoda za 

spomeniško varstvo LRS pooblasti muzej, galerijo ali podoben zavod, da 
opravlja posamezne vrste konservatorskih ali restavratorskih del ali druga 
določena dela na spomenikih. 

20. člen 

Zavod za spomeniško varstvo LRS se vodi po načelih družbenega uprav- 
ljanja. 

Zavod vodita svet zavoda in direktor. 
Svet sestavljajo člani, ki jih imenuje Svet za kulturo in prosveto LRS 

izmed kulturnih in drugih javnih delavcev, eno tretjino pa na predlog kolektiva 
zavoda. Direktor je po položaju član sveta. 

Direktorja imenuje Izvršni svet. 
Izvršni svet predpiše z uredbo organizacijo in delo zavoda. 

21. člen 

Okrajni ljudski odbor lahko ustanovi okrajni zavod za spomeniško varstvo. 
Okrajni zavod za spomeniško varstvo lahko ustanovi skupno tudi več 

okrajnih ljudskih odborov. Medsebojne pravice in dolžnosti ter izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic in dolžnosti do takega zavoda določilo soustanovitelji 
s pogodbo. 

22. člen 

Okrajni zavod za spomeniško varstvo proučuje vprašanja spomeniškega 
varstva na območju okraja in daje mneja o teh vprašanjih. 

Okrajni zavod za spomeniško varstvo: 
— daje pristojnemu okrajnemu organu za spomeniško varstvo predloge, 

da se razglasijo za spomenike predmeti, katerih zavarovanje spada v okrajno 
pristojnost, in predloge za ukrepe v zvezi z vzdrževanjem takih spomenikov; 

— strokovno nadzoruje izvrševanje določb tega zakona in daje ustreznim 
organom predloge za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti; 

— skrbi za izvrševanje konservatorskih in restavratorskih del na spo- 
menikih; 

— opravlja druge naloge, ki so mu dane s tem zakonom in drugimi pred- 
pisi. 

Ce v okraju ni zavoda za spomeniško varstvo, opravlja zadeve, ki so dane 
v delovno področje okrajnega zavoda za spomeniško varstvo, muzej, galerija ali 
podoben zavod, ki ga določi okrajni ljudski odbor. Ce je sedež takega zavoda 
na območju drugega okraja, je potrebna za to tudi pritrditev ljudskega odbora 
okraja, kjer je sedež zavoda. 

18 
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IV. POSTOPEK ZA ZAVAROVANJE 

23. člen 

Okrajni organ za spomeniško varstvo vpiše po uradni dolžnosti v razvid 
spomenikov vse predmete, ki so spomeniki po tem zakonu. 

Predmeti, ki se razglasijo za spomenike z odločbo, se vpišejo v razvid 
spomenikov po pravnomočnosti odločbe. 

Okrajni organ za spomeniško varstvo mora obvestiti Zavod za spomeniško 
varstvo LRS o vsakem vpisu spomenika. 

24. člen 

Kdor ima predmete, ki so s predpisi razglašeni za spomenike, jih mora 
priglasiti okrajnemu organu za spomeniško varstvo v treh mesecih po izdaji 
predpisa. 

Določba prejšnjega odstavka ne velja za primer, če se razglasi za spomenik 
pokrajinski predel. 

25. člen 

Odločbo iz prvega in drugega odstavka 4. člena izda okrajni ljudski odbor 
na ločenih sejah obeh zborov. Ce gre za premični spomenik, izda odločbo na 
predlog pristojnega okrajnega organa za spomeniško varstvo, glede nepremič- 
nega spomenika pa na sporazumni podlagi pristojnega okrajnega organa za 
spomeniško varstvo in pristojnega okrajnega organa za urbanizem. 

Pokrajinski predel razglasita za spomenik z odredbo sporazumno Svet za 
kulturo in prosveto LRS in Sekretariat Izvršnega sveta za urbanizem, stano- 
vanjsko izgradnjo in komunalne zadeve. 

Posamezne vrste premičnih in nepremičnih predmetov razglasi za spo- 
menike na predlog pristojnega okrajnega organa za spomeniško varstvo г 
odredbo okrajni ljudski odbor, v katerega območju so ti predmeti, in sicer na 
ločenih sejah obeh zborov. Ce so predmeti določene vrste verjetno v območju 
več okrajev, izda odredbo o zavarovanju Svet za kulturo in prosveto LRS. 

26. člen 
Ce je za dosego namena, ki ga ima zavarovanje nepremičnih spomenikov 

potrebno, lahko pristojni okrajni ljudski odbor odloči, da se zavaruje tudi 
neposredna okolica spomenika. Z odločbo je treba natančno določiti meje za- 
varovane neposredne okolice. 

V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI IMETNIKA IN DRUGIH OSEB 

27. člen 

Imetnik spomenika mora spomenik skrbno čuvati in v redu vzdrževati; 
zlasti mora skrbeti, da se strokovno opravijo na spomeniku potrebna konser- 
vatorska in restavratorska dela. 
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Ce imetnik ne opravi del, ki so potrebna za očuvanje spomenika v roku, 
ki mu ga določi za kulturo pristojno tajništvo okrajnega ljudskega odbora, 
poskrbi tajništvo, da se taka dela opravijo; stroške za taka dela trpi lastnik. 

Izjemoma se lahko opravijo dela iz prejšnjega odstavka tudi v breme 
politično-teritorialne enote. O zavarovanju vloženih sredstev oziroma o zava- 
rovanju povračila takih sredstev  odloča okrajni ljudski odbor. 

28. člen 

Imetnik zavarovanega spomenika mora dopustiti znanstveno raziskovanje 
in proučevanje spomenika tistemu, ki ima dovoljenje za raziskovanje oziroma 
proučevanje. 

Kdor ima predmet ali skupino predmetov, za katere se domneva, da so 
spomeniki ali da jih je treba zavarovati kot spomenike, mora omogočiti zavodu 
ali osebi, ki je za to pooblasti za kulturo pristojno tajništvo okrajnega ljud- 
skega odbora, da jih pregleda oziroma izvrši potrebna raziskovanja oziroma 
proučevanja. 

29. člen 

Imetnik premičnega spomenika sme odsvojiti ali zastaviti spomenik samo 
s poprejšnjim dovoljenjem za spomeniško varstvo pristojnega upravnega or- 
gana okrajnega ljudskega odbora, pri katerem je spomenik vpisan v razvid 
spomenikov. V prošnji mora navesti, komu namerava spomenik odsvojiti ali 
zastaviti, z navedbo cene oziroma zneska, za katerega želi spomenik zastaviti. 
Organ odloči o  prošnji po prostem  preudarku.  Odločbe ni  treba  utemeljiti. 

Organ iz prejšnjega odstavka lahko v 30 dneh po prejemu prošnje spo- 
roči imetniku spomenika, da namerava spomenik odkupiti. V takem primeru 
se spomenik lahko odkupi po ceni, ki jo določi tričlanska komisija. Člane ko- 
misije imenuje organ iz prejšnjega odstavka iz seznama strokovnjakov, ki jih 
določi Svet za kulturo in prosveto LRS. Po izvršeni ocenitvi sporoči organ 
imetniku spomenika dokončno, ali bo spomenik odkupil on sam ali pa določen 
drug državni organ ali zavod. 

Pogodbe, ki so sklenjene oziroma izpolnjene v nasprotju z določbami prejš- 
njih odstavkov, so nične. 

t 

30. člen 

Vsak premični in nepremični spomenik iz 2. člena tega zakona se zaradi 
pravilnega varstva in uspešnejšega znanstvenega raziskovanja lahko razlasti 
proti plačilu odškodnine, ki se določi po drugem odstavku 29. člena tega zakona. 
V odločbi o razlastitvi je treba določiti, kateri organ ali zavod bo upravljal 
razlaščeni spomenik. 

31. člen 

Kdor najde ali odkrije predmete iz 2. člena zakona, mora o tem takoj 
obvestiti za kulturo pristojno tajništvo okrajnega ljudskega odbora To velja 
tudi za osebe, ki na podlagi dovoljenja vodijo arheološka in druga razisko- 
vanja in izkopavanja. Ce je nevarnost, da se najdeni predmet uniči ali po- 
škoduje, je treba prenehati z nadaljevanjem del. Delo se lahko nadaljuje šele, 

18« 
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ko tajništvo to dovoli, ali pa, če v petih dneh, ko je bilo o najdbi obveščeno, 
ničesar ne ukrene. 

Organ, ki je dal dovoljenje za izkopavanje, odloči, ali se pri izkopavanju 
najdeni predmeti premestijo na drug kraj ali pa ostanejo na mestu, kjer so bili 
izkopani. 

32. člen 

Za davčne olajšave imetnikov spomenikov veljajo posebni predpisi. 

VI. ODGOVORNOST ZA ŠKODO 

33. člen 

Imetnik spomenika in druge fizične ali pravne osebe, ki ravnajo nasprotno 
določbam tega zakona, pa je zaradi takšnega ravnanja nastala škoda na spome- 
niku, morajo po navodilih za kulturo pristojnega tajništva okrajnega ljud- 
skega odbora ali pooblaščenega zavoda spraviti spomenik v stanje pred po- 
škodbo; če se poškodba ne da popraviti, morajo plačati odškodnino. 

34. člen 

Ce se kasna gradnja začne na zemljišču, ki se po tem zakonu ne sme 
uporabiti zanjo, odredi pristojni upravni organ, da se odstrani. Ce lastnik 
tega ne izvrši, jo da odstraniti pristojni upravni organ na stroške lastnika, 
investitorja ali graditelja glede na to, koga zadene krivda, da se je gradnja 
protipravno začela ali nadaljevala. 

VII. KAZENSKE DOLOČBE 

35. člen 

Z denarno kaznijo ali z zaporom do dveh let se kaznuje za sodno kaznivo 
dejanje: 

1. kdor izvozi ali prenese v tujino spomenik brez dovoljenja po 7. členu 
tega zakona, ali to poizkuša storiti; 

2. kdor premosti, konservira, restavrira, izkoplje, dozida ali podre spo- 
menik, opravlja arheološko izkopavanje ali postavi novo gradnjo na zavaro- 
vanem zemljišču ali pokrajinskem predelu oziroma v zavarovani neposredni 
okolici nepremičnega spomenika brez dovoljenja iz 8. oziroma 9. člena tega 
zakona; 

3. kdor odsvoji ali zastavi spomenik v nasprotju z določbami 29. člena tega 
zakona; 

4. kdor namerno uniči ali huje poškoduje spomenik. 

36. člen 

Z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev ali z zaporno kaznijo do 30 dni se 
kaznuje za prekršek: 

1. kdor ne priglasi spomenika v roku iz 24. člena; 
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2. kdor zanemarja čuvanje in vzdrževanje spomenika (27. člen); 
3. kdor v nasprotju z 28. členom tega zakona ne dovoli znanstveno raz- 

iskovanje in proučevanje spomenika ali ovira organ za spomeniško varstvo pri 
izvrševanju njegove naloge v zvezi z varstvom spomenikov; 

4. kdor ne obvesti o najdbi spomenika za spomeniško varstvo pristojnega 
upravnega organa ali kdor nadaljuje z izkopavanjem pred določenim rokom 
(31. člen). 

Če stori prekršek iz prejšnjega odstavka pravna oseba, se kaznuje z de- 
narno kaznijo do 100 000 dinarjev. Poleg pravne osebe se kaznuje tudi njen 
predstavnik ali odgovorna uradna oseba s kaznijo iz prvega odstavka tega 
člena. 

VIII. NARODNI PARKI 

37. .člen 

Zaradi zavarovanja posebne naravne lepote se lahko posamezna območja 
v Ljudski republiki Sloveniji z zakonom razglasijo za narodne parke. 

Z zakonom se tudi določijo temeljna načela ter način zavarovanja in uprav- 
ljanja narodnih parkov. 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

38. člen 

Premični in nepremični predmeti ter skupine predmetov, ki so bili raz- 
glašeni za spomenike po dosedanjih predpisih, so zavarovani po odločbah tega 
zakona. 

39. člen 

Določba 29. člena tega zakona se uporablja tudi za spomenike, ki še niso 
vpisani v razvid spomenikov. Prošnja za dovolitev prodaje oziroma zastavitve 
takega spomenika se vloži pri upravnem organu ljudskega odbora tistega 
okraja, kjer je spomenik. 

40. člen 

Svet za kulturo in prosveto LRS in Sekretariat Izvršnega sveta za urba- 
nizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve izdata sporazumno pred- 
pise, ki so potrebni za izvrševanje tega zakona. 

41. člen 

Ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati zakon o varstvu kulturnih 
spomenikov in naravnih znamenitosti (Uradni list LRS, št. 23-137/48), uredba 
o ustanovitvi in ustroju Zavoda za zaščito in znanstveno proučevanje kulturnih 
spomenikov in prirodopisnih znamenitosti (Uradni list LRS, št. 37-268/45) 
ter pravilnik o ustroju in delu Zavoda za spomeniško varstvo LRS (Uradni 
list LRS, št.  19-96/50). 
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42. člen 

Ta zakon začne veljati v osmih dneh po objavi v Uradnem listu LRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Spomeniško varstvo v Ljudski republiki Sloveniji je urejeno z zakonom 
o.ivarstvu kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti iz leta 1948, ki je 
bil izdan v skladu z načeli zveznega splošnega zakona o varstvu kulturnih 
sppmenikov in naravnih redkosti iz leta 1946. Zaradi razvoja naše državne in 
družbene ureditve po letu 1948 pa so marsikatere določbe sedaj veljajočega 
zakona zastarele in nesodobne. Zato se že dalj časa pripravlja osnutek za nov 
zvezni splošni zakon o spomeniškem varstvu. Ker pa te priprave še niso toliko 
napredovale, da bi lahko v kratkem času pričakovali nov splošni zakon o spo- 
meniškem varstvu, je konec lanskega leta izšel zvezni zakon o pooblastitvi 
ljudskih republik, da lahko predpišejo s svojimi zakoni o varstvu kulturnih 
spomenikov in prirodnih znamenitosti v posameznostih kaj drugega, kot določa 
zvezni splošni zakon o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti 
(Uradni list FLRJ, št. 55-714/57). 

Predlog zakona o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti 
je glede na takšen dejanski in pravni položaj postavljen na povsem nova 
načela, ki so se izkristalizirala iz številnih obravnav prizadetih državnih orga- 
nov, zavodov in organizacij. Osnutek tega zakona so obravnavali zlasti vsi 
okrajni ljudski odbori. Svet za kulturo in presveto LRS, strokovni svet Izvrš- 
nega sveta za urbanizem in stanovanjsko izgradnjo in Zavod za spomeniško 
varstvo LRS. 

Pomembnejše določbe predloga zakona, s katerim se menja sedanja uredi- 
tev spomeniškega vaistva oziroma so novost v primerjavi z dosedanjo uredit- 
vijo, so naslednje: 

Izvedena je široka decentralizacija v tem smislu, da je večina zadev s pod- 
ročja spomeniškega varstva dana v okrajno pristojnost. Republiška pristojnost 
jv; določena le še izjemoma (7. člen in tretji odstavek 25. člena). 
Ц1 Omogočeno je, da so lahko poleg republiškega zavoda tudi okrajni zavodi 

/,a .spomeniško varstvo za posamezni okraj ali več okrajev skupaj (21. člen), 
.ili pa da se za opravljanje nalog okrajnega zavoda pooblasti že obstoječi 
muzej, galerija ali podoben zavod (zadnji odstavek 22. člena). 

Po predlogu zakona se bodo vsi zavodi za spomeniško varstvo vodili po 
načelih družbenega upravljanju. 

Izvedena je delitev strokovno-tehničnih nalog in upravnih nalog na pod- 
ročju spomeniškega varstva. Zavodi za spomeniško varstvo opravljajo nače- 
loma le strokovno-tehnične naloge s področja spomeniškega varstva, ra/.cn 
tega pa tudi strokovno nadzorstvo nad izvrševanjem predpisov o spomeniškem 
varstvu (19. in 22. člen). Zavodi bodo odgovorni za izvajanje spomeniškega 
varstva, razbremenjeni pa bodo čisto upravnih funkcij, ki so dane za zadeve 
kulture pristojnim svetom oziroma upravnim organom. 

■ Pri izvrševanju spomeniškega varstva glede spomenikov, ki so nepremič- 
ninei imajo določene pravice in dolžnosti tudi organi za urbanizem (drugi 
odstavek 15. člena). Po pregledu zakona naj bi bilo na ta način zagotovljeno, 
dalse bo spomeniško varstvo glede ncpiviničnin izvrševalo ob vsestranskem 
upoštevanju vseh interesov naše socialistične družbe. 
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Zaradi čim učinkovitejše zaščite kulturnih spomenikov postavlja zakon 
le definicijo kulturnih spomenikov (prvi odstavek 2. člena) in določa, da so vsi 
predmeti take vrste zavarovani že po samem zakonu (prvi odstavek 4. člena). 
Ce bi se pojavil glede določenega predmeta dvom, ah je kulturni spomenik, 
se izda ustrezna ugotovitvena odločba. Naravne znamenitosti pa so zavarovane 
le, če se razglasijo za spomenik (drugi odstavek 4. člena). Da se zagotovi čim 
tehtnejše odločanje o tem, kaj je treba zaščititi kot spomenik, je dano odloča- 
nje o ugotovitvi oziroma razglasitvi spomenika v pristojnost okrajnega ljud- 
skega odbora, ki odloča o tem na ločenih sejah obeh zborov (25. člen). 

Posebej je treba opozoriti na 29. člen predloga zakona, po katerem lahko 
imetnik odsvoji spomenik le s poprejšnjim dovoljenjem za spomeniško varstvo 
pristojnega upravnega organa okrajnega ljudskega odbora. Pri odločanju o 
tem dovoljenju se bo lahko obenem odločilo o tem, ali naj se izvrši predkupna 
pravica v korist splošnega ljudskega premoženja. S temi določbami se hoče 
preprečiti nekontrolirano prekupčevanje s spomeniki in ustvarjanje neupra- 
vičenih zaslužkov pri takem prekupčevanju oziroma trgovanju. Razen tega se 
hoče s tem zagotoviti čim ugodnejše pogoje za pravilno varstvo spomenikov in 
izvrševanje njihove kulturne funkcije. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 

k  prodlo^u zakona o varstvu  kulturnih spomenikov  in  naravnih znamenitosti 

Odbor za prosveto in kulturo je obravnaval 24. junija 1958 predlog zakona 
d varstvu kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti in ga v načelu, po- 
drobnostih in v celoti sprejel. 

V načelni obravnavi predloga zakona so bili člani odbora mnenja, da bo 
/. ustanavljanjem okrajnih zavodov za spomeniško varstvo, omogočeno boljše 
varstvo kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti, razen tega pa bodo 
okrajni ljudski odbori tem vprašanjem posvečali več pozornosti. Po mnenju 
odbora je treba obravnavati varstvo kulturnih spomenikov in naravnih zna- 
menitosti tudi z gospodarskega stališča. 

V podrobni obravnavi predloga zakona je odbor k 23. členu sprejel na- 
slednjo spremembo in dopolnitev: 

23. Člen: V prvi vrsti prvega odstavka se za besedo »vpiše« dodata besedi 
oziroma izpiše«, 

V tretjem odstavku pa se v drugi vrsti za besedo »vpisu« dodata besedi 
oziroma izpisu«. 

Odbor za prosveto  in kulturo je kasneje obravnaval  predlog odbora  za 
organizacijo oblasti  in uprave, naj se v  prvem  odstavku ne doda  besedilo 
oziroma izpiše«, ampak naj so na koncu stavka doda besedilo »oziroma izpiše 

spomenik v primeru iz 5. člena tega zakona«. Odbor je sprejel predlog odbora 
ta  (iganizacijo  oblasti  in  uprave zlasti zato, ker je formulacija preciznejša. 
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Odbor za prosveto in kulturo se strinja s spremembami in dopolnitvami, 
ki jih predlaga zakonodajni odbor. 

Odbor za prosveto in kulturo predlaga Republiškemu zboru, da sprejme 
zakon o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Ivana Potrča. 

St. R  -200/1-58. 

Ljubljana, dne 24. junija 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
IvanPotrčl.   r. FrancPerovšekl. r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo oblasti 
in uprave 

POROČILO 

k predlogu zakona o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave je 26. junija 1958 obravnaval 
predlog zakona o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti in 
ga soglasno sprejel. 

V obširni razpravi je odbor ugotovil, da so predlog zakona obravnavali, 
preden ga je sprejel Izvršni svet, Svet za kulturo in prosveto LRS, strokovni 
svet Izvršnega sveta za urbanizem, predlog zakona pa je bil poslan tudi vsem 
okrajnim ljudskim odborom. Po mnenju odbora je pomembnost tega zakona 
tudi v tem, da veljajo za vodstvo zavodov za spomeniško varstvo načela druž- 
benega upravljanja. 

Z ustanavljanjem okrajnih zavodov za spomeniško varstvo bo lahko v 
celoti izpeljana decentralizacija to pomembno službe. Pri tem poudarja odbor, 
da je v zakonu natančno določena strokovna narava zavodov za spomeniško 
varstvo, odločanje o pomembnih vprašanjih s tega področja pa se prenaša v 
pristojnost predstavniških organov. 

V podrobni obravnavi je bilo izraženo mnenje, naj bi se čimprej izdelal 
zakon o narodnih parkih, njihovem zavarovanju in upravljanju. 

Odbor je podrobno obravnaval kazenske določbe in ugotovil, da so kazen- 
ske določbe v skladu z ustreznimi predpisi in s smotri, ki jih zasleduje pred- 
loženi zakon ter je zato dal h kazenskim določbam, kot pristojni odbor, svojo 
pritrditev. 

V podrobni obravnavi je odbor obravnaval spremembe in dopolnitve, ki 
jih je k 23. členu predloga zakona predlagal odbor za prosveto in kulturo. 
Z njim se je strinjal z dopolnitvijo, naj se v prvi vrsti prvega odstavka n1' 
dodata za besedo »vpiše« besedi »oziroma izpiše«, ampak se na koncu prvega 
odstavka doda besedilo »oziroma izpiše spomenik v primeru iz 5. člena tega 
zakona«. Po mnenju odbora lo dopolnilo docela ustreza predlogu odbora za 
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prosveto in kulturo, vendar besedilo tega člena postane preciznejše. S tem 
predlogom se je strinjal tudi odbor za prosveto in kulturo. 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave predlaga Republiškemu zboru, da 
sprejme zakon o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti v 
besedilu kot ga predlagajo pristojni odbori. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Staneta Vrbovca.        ; 

St. R-200/2-58. 

Ljubljana, dne 28. junija 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
StaneVrhovecl. r. MirkoZlatnarl. r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na 
svoji seji dne 27. junija 1958 razpravljal o predlogu zakona o varstvu kultur- 
nih spomenikov in naravnih znamenitosti in ga s spremembami in dopolnit- 
vami, ki jih v nadaljnjem predlaga, soglasno sprejel. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da je sprejetje predloženega zakona 
potrebno zaradi sprememb v našem družbeno političnem sistemu, ki so nastale 
od izdaje sedanjega zakona do danes. Predlog zakona je v skladu z našim 
pravnim sistemom. 

V podrobni razpravi je odbor sprejel naslednje spremembe in dopolnitve 
k predlogu zakona: 

2. člen: Drugi odstavek naj se glasi: »Za naravne znamenitosti po tem 
zakonu se štejejo premični in nepremični predmeti ali skupine predmetov po- 
sebnega zoološkega, botaničnega, geološkega, palcontološkega, mineraloškega, 
petrografskega ter zemljepisnega pomena, in podobne znamenitosti ali red- 
kosti ter posamezna zemljišča ali pokrajinski predeli posebne naravne lepote.« 

3. člen: V tretji vrsti zadnjega odstavka naj se med besedi »upravičeni 
izvršiti« vstavita besedi »in dolžni«. 

10. člen: V drugem odstavku naj se pred besedo »pokrajinski« vstavi be- 
seda »Zavarovani«. 

19. člen: V drugi vrsti naj se za besedo »varstva« vstavi vejica, beseda 
»in« izpusti, na koncu sedanjega stavka črta pika in dostavi besedilo: »ter 
opravlja druge naloge, ki so mu dane s tem zakonom in drugimi predpisi«. 

V drugem odstavku naj se dostavi na koncu prve vrste beseda »zlasti«, 
ki ji sledi dvopičje, izpusti pa zadnja alinea tega odstavka. 

22. člen: V drugi vrsti prvega odstavka naj se za besedo »okraja« stavi 
vejica ter zatem uvrsti sledeče besedilo: »daje predloge in mnenja o teh vpra- 
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šanjih ter opravlja druge naloge, ki so mu dane s tem zakonom in drugimi 
predpisi«. V drugem odstavku naj se izpusti zadnja alinea. 

38. člen: V drugi vrsti naj se beseda »odločbah« zamenja z besedo »do- 
ločbah«. 

Zakonodajni odbor je sprejel tudi dopolnitev 23. člena kot jo je pred- 
lagal odbor za organizacijo oblasti in uprave. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da zakonski predlog sprejme s pred- 
laganimi spremembami in dopolnitvami. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Marijo Zupančičevo. 

Št. R 200/3-58. 

Ljubljana, dne.27. junija 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
MarijaZupančičl. r. Dr. HeliModicl. i. 

PREDLOG   ZAKONA 
O   DOPOLNITVI    ZAKONA    O    UNIVERZI    V    LJUBLJANI 

1. člen 

Prvi odstavek 59. člena zakona o Univerzi v Ljubljani (Uradni list LRS, 
št. 23-100/57) se dopolni tako, da se glasi; 

»Studentu, ki ne diplomira do konca zadnjega semestra, preneha status 
študenta s potekom zadnjega semestra. Izjemoma se lahko s statutom fakullctf 
določi, da preneha študentu, ki ne diplomira do konca zadnjega semestra, 
status študenta pozneje, vendar najpozneje šest mesecev po preteku zadnjega 
semestra.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu LRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Po prvem odstavku 59. člena zakona o Univerzi v Ljubljani preneha štu- 
dentu status študenta s pretekom zadnjega semestra, če do tega časa še ni 
diplomiral. 

Študijski načrti za Cakultete, ki so do zdaj predložile svoje statute, SO 
izdelani tako, da bo sam študij lahko absolviran v roku, določenem v 20. členu 
zakona o Univerzi v Ljubljani. Vendar bo pa po študijskih načrtih obremenilen 
študentov s predavanji in vajami na nekaterih fakultetah v zadnjem študijskem 
letu tako velika, da je verjetno, da večje število študentov na takih fakultetah 
oziroma oddelkih fakultet do konca zadnjega semestra, to je do konca sep- 
tembra, ne bo moglo opraviti vseh zaključnih izpitov iz predmetov, ki se 
predavajo v zadnjih dveh semestrih, oziroma diplomskega dela. 
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Na to je opozoril Univerzitetni svet in predlaga, naj bi se 59. člen zakona 
o Univerzi v Ljubljani dopolnil v tem smislu, da se lahko izjemoma v statutih 
fakultete status študenta podaljša za največ šest mesecev po koncu zadnjega 
semestra, da ne bi taki študenti takoj po končanem zadnjem semestru ostali 
brez zdravstvene in socialne zaščite, to je da ne bi izgubili tistih ugodnosti, 
ki so jih imeli kot redni študenti, in da bi se takim študentom omogočilo, da 
čimprej  opravijo zaključne izpite oziroma diplomsko delo. 

Zato predlaga Izvršni svet, da Ljudska skupščina predlagani zakon sprejme. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 

k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o Univerzi v Ljubljani 

Odbor za prosveto in kulturo je na svoji seji dne 10. junija 1958 obravnaval 
predlog zakona o dopolnitvi zakona o Univerzi v Ljubljani ter ga v načelu, 
v podrobnostih in v celoti sprejel. 

Odbor je že cb obravnavi statutov posameznih fakultet ugotovil, da v ne- 
katerih primerih študenti ne bi uspeli do konca zadnjega semestra opraviti 
vseh zaključnih izpitov oziroma diplomskega dela. S spremembo oziroma do- 
polnitvijo zakona o Univerzi v Ljubljani, pa je podana možnost, da posa- 
mezne fakultete s statutom podaljšajo status študenta za največ šest mesecev. 
V zvezi s tem odbor ugotavlja, da v takšnih primerih podaljšanje statusa 
študenta ne pomeni istočasnega podaljšanja študija na posamezni fakulteti. 
Dopolnitev zakona gre po mnenju odbora izključno v korist in zaščito študenta. 
Iz tega razloga odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme zakon o do- 
polnitvah zakona o Univerzi v Ljubljani. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Franca Sušteršiča. 

St. R-201/2-58. 

Ljubljana, dne 10. junija 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
FrancSušteršičl. r. FrancPerovšekl. r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za organizacijo oblasti 

in uprave 

POROČILO 

k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o Univerzi v Ljubljani 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave je na svoji seji 11. junija 1958 
obravnaval predlog zakona o dopolnitvi zakona o Univerzi v Ljubljani in ga 
soglasno sprejel. 

Odbor se strinja s stališčem Izvršnega sveta, ki predlaga, naj bi se zakon 
o Univerzi v Ljubljani dopolnil v tem smislu, da se lahko izjemoma v statutih 
fakultet status študenta podaljša za največ šest mesecev po koncu zadnjega 
semestra. Odbor je bil namreč mnenja, da dopolnitev zakona o Univerzi 
pomeni določeno olajšavo študentom, ki bodo s podaljšanjem statusa študenta 
ohranili tiste pravice, ki jih določa zakon o Univerzi v Ljubljani oziroma 
drugi predpisi. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme zakon o dopolnitvi zakona 
o Univerzi v Ljubljani. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Staneta Brečka. 
St. R — 201/1-58. 

Ljubljana, dne 11. junija 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
StaneBrečkol.   r. MirkoZlatnarl.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o Univerzi v Ljubljani 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na svoji 
seji dne 27. junija 1958 razpravljal o predlogu zakona o dopolnitvi zakona 
o Univerzi v Ljubljani in ga soglasno sprejel. 

Predlog zakona Je v skladu z našim pravnim sistemom in z načeli, ki so 
postavljena v sedanjem zakonu o Univerzi v Ljubljani. 

Zakonodajni odbor predlaga Republiškemu zboru, da zakonski predlog 
sprejme v predloženi obliki. 

Za svojega poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Aleksandra 
Pirherja. 

St. R 201/3-58. 

Ljubljana, dne 27. junija 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
A 1 ek s a nd e r P i r h e r  1.   r. d r.  H e 1 i  M o d i c  1.   i- 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 

k statutom Univerze v Ljubljani in njenih fakultet 

Odbor za prosveto in kulturo je 9., 10., 16., 17., 23. in 24. junija 1958 
obravnaval statute Univerze v Ljubljani in njenih fakultet, odbor za organi- 
zacijo oblasti in uprave jih je obravnaval 11., 12. in 25. junija 1958; statut 
Fakultete za splošno medicino in stomatologijo pa je obravnaval odbor za 
zdravstvo in socialno politiko 6. junija 1958. 

Odbori so statute univerze in njenih fakultet obravnavali skupno s pred- 
stavniki fakultetnih organov in Izvršnega sveta ter predlagali k statutom 
posameznih fakultet ustrezne spremembe oziroma dopolnitve. Te spremembe in 
dopolnitve so pristojni fakultetni organi sprejeli, tako, da so postale sestavni 
del statutov. 

Pristojni skupščinski odbori ugotavljajo, da so vsi statuti fakultet oziroma 
univerze, ki jih je Ljudski skupščini LRS predložil v potrditev univerzitetni 
svet, v skladu z zakonom o Univerzi v Ljubljani ter z drugimi predpisi, ki jih 
je bilo treba pri sestavljanju statutov upoštevati. 

V predloženih statutih fakultet je v skladu z zakonom določen na vseh 
fakultetah štiriletni oziroma osem semestrski študij, z izjemo Fakultete za 
splošno medicino in stomatologijo, kjer že sam zakon o Univerzi v Ljubljani 
določa petletni oziroma deset semestrski študij. Statuti tehničnih fakultet 
in Fakultete za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo pa so podaljšali status 
študenta za največ šest mesecev po končanem zadnjem semestru, kar je v 
skladu z dopolnitvijo zakona o Univerzi v Ljubljani. 

Skupščinski odbori soglašajo v tem, da so predloženi statuti fakultet 
rezultat dolgotrajnega in požrtvovalnega dela fakultetnih uprav, svetov, uni- 
verzitetnega sveta in študentov. Konsultirana pa so bila tudi strokovna društva 
in združenja. 

Pri delu teh organov so se kazale tudi nasprotujoče si tendence in staliSča. 
Predloženi statuti dokazujejo, da so odločile tiste tendence, ki so bile za 
dosledno  uveljavitev   zakona,   zlasti  pa  njegovih   določb   o   trajanju  študija. 

Pri sprejemanju oziroma potrjevanju statutov nikakor ne gre za formal- 
nost, ampak za pomembno družbeno dejanje, pri čemer je treba poudariti, 
da je vsa naša družba zainteresirana, kako deluje in kako se vključuje univerza 
s svojimi fakultetami v naše družbeno in gospodarsko življenje. 

Organi družbenega upravljanja so kot predstavniki teh družbenih interesov 
v delo univerze in njenih fakultet vnesli nov način dela, nov način obravna- 
vanja problemov in dali mnogo koristne pobude tako, da ho lahko univerza 
kot celota v prihodnje, bolj kot do zdaj, uspešno in koristno izpolnjevala 
naloge, ki jo ima pri oblikovanju bodočih strokovnjakov in družbenih delavcev 
naše socialistične družbe. 

Po mnenju odbora so predloženi statuti pomemben, vendar šele prvi 
korak naših prizadevanj za reorganizacijo celotnega visokošolskega študija, 
ki je povezana z reformo celotnega šolstva. Zato skupščinski odbori ugotavljajo. 
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da skrajšanje študija ne sme pomeniti mehaničnega prilagajanja študijskih 
nafcrtov zakonskim določbam o trajanju študija. Prav tako pa je treba še 
posebej zagotoviti, da bodo študijski programi dejansko vsklajeni s študijskimi 
načrti in z duhom celotne reforme visokošolskega študija. 

Pri tem imajo zlasti v prihodnje pomembno nalogo kolektivi univerzi- 
tetnih učiteljev, organi družbenega upravljanja univerze in tudi Zveze štu- 
dentov. 

Pristojni odbori pričakujejo, da se bodo univerza in njeni organi lotili 
te naloge z nič manjšo prizadevnostjo, kot so pripravljali predložene statute. 

V statutih fakultet so v skladu z zakonom in statutom univerze natančno 
določene pravice in dolžnosti študentov. Po mnenju odborov je glede tega 
predvsem pozitivno to, da statuti bolj kot do zdaj varujejo pravice študentov, 
hkrati pa jasneje in ostreje določajo njihove študijske obveznosti. 

Pri obravnavanju študijskih načrtov so pristojni skupščinski odbori ugotav- 
ljali nujnost, da se na posameznih fakultetah v zadnjih letih študij čim bolj 
diferencira. To naj bi prispevalo k oblikovanju strokovnjakov znotraj strok 
za določena področja, kar terjajo potrebe našega gospodarskega in družbenega 
življenja. Diferencirani študij ne pomeni specializacije, ki jo je mogoče doseči 
v praksi in s podiplomskim študijem. 

Podiplomski študij pa bo omogočil znanstveno in strokovno izpopolnje- 
vanje oziroma specializacijo. Diferenciacija študija in podiplomski študij 
pomenita razbremenitev študijskih načrtov in upoštevanje potreb našega 
gospodarstva. 

Tako bo univerza opravljala obe svoji nalogi, in sicer prvo, dajala 
strokovnjake za gospodarstvo, šolstvo, zdravstvo itd., in drugo, za znan- 
stveno raziskovalno delo. 

Nekateri statuti so prezrli možnost, da bi z organiziranjem posebnih oblik 
študija, fakultete omogočile podrobnejše proučevanje problematike s svojega 
področja in seznanjale z novejšimi teoretičnimi in praktičnimi dosežki pred- 
vsem strokovne delavce iz prakse, ne glede na njihovo formalno izobrazbo. 
Takšni tečaji pa bi se lahko organizirali tudi ob sodelovanju zavodov, druž- 
benih organizacij, društev in strokovnih združenj, tudi v okviru kateder, 
skupin predmetov, seminarjev in inštitutov. 

Te posebne oblike študija je predvidel statut pravne fakultete. Odbor za 
prosveto in kulturo ter odbor za organizacijo oblasti in uprave sta priporočila, 
naj bi te določbe prevzeli tudi statuti drugih fakultet. Pristojni fakultetni 
organi so se s tem strinjali in s temi določbami dopolnili statute. 

Odbori so obširno obravnavali tudi vprašanje izrednega študija. Pri tem 
so bili mnenja, da bi bilo treba, kjer koli je mogoče, omogočiti ljudem iz 
prakse, da si s svojo prizadevnostjo pridobe visokošolsko izobrazbo. Fakullelm' 
uprave naj bi posameznim izrednim študentom glede na njihovo opravljeno 
prakso, zaposlitev in iz drugih utemeljenih razlogov, dovolile glede predavanj, 
dela pri vajah in seminarjih, glede obvezne prakse in izpitnih rokov druge 
pogoje, kot so s posameznimi statuti predpisani za redne študente. 

Odbor za prosveto in kulturo je predlagal, naj bi razen Fakultete za 
splošno medicino in stomatologijo ter veterinarskega oddelka Fakultete za 
agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo, vse fakultete dopustile možnost izred- 
nega študija. 
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Iz predloženih statutov izhaja, da so pristojni fakultetni organi to pobudo 
sprejeli in dopolnili določbe statutov. Fakultetni sveti tistih fakultet, kjer je 
študij izrazito povezan s praktičnim delom in vajami, bodo določali pogoje 
za dovoljevanje ugodnosti, ki naj bi jih uživali izredni študenti in s tem 
preprečili, da bi se te ugodnosti zlorabljale. 

Odbori so razpravljali tudi o materialnih pogojih študija. Bili so mnenja, 
da bodočih vlaganj materialnih sredstev za potrebe univerze ne gre postavljati 
kot pogoj za skrajšanje in reformo študija. Odbori pa istočasno ugotavljajo, 
da je treba z vso odgovornostjo analizariti sedanje materialno stanje na 
univerzi, kakor tudi njene prihodnje potrebe in jih v okviru možnosti tudi 
zadovoljiti. Pri tem je treba poiskati in izkoristiti morebitne možnosti v okviru 
same univerze kakor tudi nove vire materialnih sredstev izven nje. 

Tako naj bi po mnenju odbora za organizacijo oblasti in uprave ostala 
fakultetam sredstva, ki jih dobe za storitve, opravljene za potrebe izven 
univerze. Prav tako so bile v obravnavi nakazane tudi druge možnosti, in 
sicer: pomoč gospodarskih organizacij in njihovih združenj pri opremi labo- 
ratorijev, razširjanju študijskih prostorov, pomoč politično-teritorialnih enot 
za dograditev študentovskega naselja itd. 

Odbor za prosveto in kulturo je podrobno obravnaval tudi problem tako 
imenovanega »osipanja« študentov. Odbor meni, da je naloga fakultete, ustva- 
riti tesnejši stik z novimi študenti in jim pomagati premostiti začetne težave. 
Odbor je bil tudi mnenja, da je prehod iz srednje šole na univerzo premalo 
pripravljen in da ga je treba olajšati z ustreznimi publikacijami in z drugimi 
oblikami usmerjanja v poklice. 

Odbori so obširno obravnavali tudi dolžnosti univerzitetnih učiteljev pri 
pedagoškem delu s študenti. Po mnenju odborov mora skrbeti učno-znanstveni 
kolektiv fakultete, da bo pri študentih budil čut dolžnosti in moralne odgovor- 
nosti, vzpodbujal vestnost in veselje do dela, pospeševal ter razvijal sposobnost 
za samostojno razmišljanje, kritično opazovanje in sklepanje. Med te dolžnosti 
pa moramo vsekakor prištevati tudi skrb za razvijanje pravilnega spoznavanja 
družbenega dogajanja in družbenih odnošajev in navajanje k družbeni aktiv- 
nosti. Zato so odbori predlagali, naj bi ustrezne določbe vsebovali statuti 
vseh fakultet, kar so fakultete sprejele. 

Pri podrobni obravnavi statuta Univerze v Ljubljani, je bil 
odbor za prosveto in kulturo mnenja, da mora Narodna in univerzitetna knjiž- 
nica v prihodnje bolj sodelovati tudi z drugimi knjižnicami in da bi bilo 
treba stremeti za tem, da bo postala dejansko tudi osrednja študijska knjižnica 
Ljudske republike Slovenije. 

Odbor za prosveto in kulturo je obširno obravnaval statut Filozof- 
ske fakultete in je bil mnenja, da prvotno predloženi statut v določbah 
o študijskem načrtu ne upoSteva dovolj potrebe po profesorjih, ki bi na 
splošno izobraževalnih in strokovnih šolah poučevali dva predmeta. Dostikrat 
se namreč dogaja, da poučujejo profesorji p'redmete, za katere nimajo ustrezne 
izobrazbe. Zato mora biti izhodišče za povezovanje posameznih predmetov 
študijske skupine vsekakor program srednjih šol in potrebe, ki jih narekuje 
reforma našega šolstva. 

S tem mnenjem, ki ga je na odborovi seji posredoval predstavnik Izvršnega 
sveta, se je odbor za prosveto in kulturo strinjal. Fakultetni svet je vprašanje 
študijskega načrta ponovno obravnaval in sprejel dopolnitve, ki ustrezajo 
omenjenim načelom. 
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V zvezi z obravnavo statuta Naravoslovne fakultete, 
odbor za prosveto in kulturo predlaga Ljudski skupščini LRS, naj priporoči 
tej fakulteti in Fakulteti za rudarstvo, metalurgijo in kemijsko tehnologijo, da 
skupno proučita vprašanje koordinacije študija istih predmetov ter vprašanje 
skupnih inštitutov in laboratorijev. 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave pa predlaga Ljudski skupščini 
LRS, naj priporoči Naravoslovni fakulteti oziroma njenim organom, da po 
potrditvi tega statuta ponovno proučijo vprašanje dvo in enopredmetnih 
študijskih skupin in povezavo študija na tej fakulteti s študijem na Filozofski 
fakulteti. 

Ko bodo omenjene fakultete našle ustrezno rešitev, bodo predlagale dopol- 
nitve oziroma ustrezne spremembe statutov. 

Pri obravnavi 66. člena statuta Fakultete za agronomijo, 
gozdarstvo in veterinarstvo, se je odbor za prosveto in kulturo 
strinjal z mnenjem Izvršnega sveta, da bo moral statut te fakultete bolj 
upoštevati socialistični razvoj kmetijstva ter v zvezi s tem posvetiti potrebno 
pozornost diferenciranemu študiju v zadnjih letnikih študija. Pri obravnavi 
34. člena tega statuta pa je odbor ugotovil, da v tem členu naštete katedre ne 
združujejo eno in več sorodnih študijskih disciplin, kar je tesno povezano 
z diferenciranim študijem. 

Zato odbor za prosveto in kulturo predlaga, naj bi Ljudska skupščina LRS 
priporočila fakulteti, naj ta vprašanja prouči in v jeseni v tem smislu predlaga 
dopolnitve in spremembe statuta. 

Pri obravnavi 45. člena statuta Fakultete za splošno medi- 
cino in stomatologijo, je bil odbor za zdravstvo in socialno politiko 
mnenja, naj bi fakultetna uprava proučila, koliko sta potrebna predmetna 
kolokvija iz zgodovine medicine in rcntgenologije oziroma ali naj ne bi pri 
šesti skupini vpeljali obveznega kolokvija iz onkologije. To vprašanje so 
ponovno proučili pristojni fakultetni organi in v statutu določili obvezen 
kolokvij iz onkologije, obdržali pa so kolokvij iz zgodovine medicine in rentge- 
nologi je. 

Odbor za prosveto in kulturo ter odbor za organizacijo oblasti in uprave 
ugotavljata v zvezi z obravnavo statuta Fakultete za elektroteh- 
niko in strojništvo, statuta Fakultete za rudarstvo, 
metalurgijo in kemijsko tehnologijo ter statuta Fakul- 
tete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, da so 
omenjeni statuti prvotno predvidevali glede na določbe zakona podaljšanji' 
študija in temu prikrojili tudi posamezne študijske načrte. 

Univerzitetni svet je pri obravnavanju teh statutov zavzel stališče, da naj 
študij na vseh tehničnih fakultetah traja osem semestrov, s tem, da se podaljša 
status študenta za največ šest mesecev po končanem zadnjem semestru. S tem 
.stališčem se je strinjal tudi Izvršni svet. Fakultetni sveti so statute po pripo- 
ročilu univerzitetnega sveta kasneje dopolnili. 

Po mnenju odbora za prosveto in kulturo ter odbora za organizacijo oblasti 
in uprave, naj bi Ljudska skupščina LRS priporočila omcnjrnim iakultetam 
o/.iroma njenim organom, naj kasneje proučijo študijske načrte, ki jih je treba 
zlasti za zadnje letnike prilagoditi trajanju študija, predvsem z večjo diferen- 
ciacijo študija. Samo tako bodo študijski načrti v predloženih statutih ustrezali 
skrajšani Studijski dobi. 
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Spremembo študijskega načrta naj bi omenjene fakultete proučile in 
predlagale ustrezne spremembe v statutih, ki bi jih Ljudska skupščina LRS 
potrdila v januarju 1959. Ta naloga pa ne bo ovirala uveljavitve teh statutov 
že v študijskem letu 1958/59, zlasti zato, ker študijski načrti kljub omenjenim 
pripombam za prvi letnik v glavnem ustrezajo. 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave predlaga Ljudski skupščini LRS, 
naj priporoči Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, da pri 
diferenciaciji študija upošteva tudi urbanizem, kateremu dosedanji učni načrt 
še ni posvetil tiste pozornosti, ki jo terjajo dnevne potrebe. 

Pristojni skupščinski odbori ugotavljajo, da so vsi statuti fakultet oziroma 
univerze v skladu z zakonom o Univerzi v Ljubljani in z drugimi predpisi. 

Odbori predlagajo zato Ljudski skupščini LRS, naj v poročilu omenjena 
priporočila odobri ter potrdi statute Univerze in njenih fakultet in v ta namen 
sprejme naslednji odlok: 

»Na podlagi 9. člena in v zvezi s 107. členom zakona o Univerzi v Ljubljani 
(Uradni list, št. 23-100/57) je Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije 
na seji Republiškega zbora dne 30. junija 1958 sprejela 

ODLOK 

O potrditvi statutov Univerze v Ljubljani in njenih fakultet 

I. 

Potrdijo se statuti: 
1. Univerze v Ljubljani, ki ga je sprejel univerzitetni svet dne 8. januarja 

1958; 
2. Naravoslovne fakultete, ki ga je sprejel fakultetni svet dne 3. junija 

1958; 
3. Filozofske fakultete, ki ga je sprejel fakultetni svet dne 23. junija 1958; 
4. Pravne fakultete, ki ga je sprejel fakultetni svet dne 24. marca 1958; 
5. Ekonomske fakultete, ki ga je sprejel fakultetni svet dne 17. fabruarja 

1958; 
6. Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, ki ga je sprejel 

fakullctni .svet dne 17. junija 1958; 
7. Fakulteto za elektrotehniko in strojništvo, ki ga je sprejel fakultetni 

■vet dne 14. junija 1958; 
8. Fakultete za rudarstvo, metalurgijo in kmetijsko tehnologijo, ki ga je 

sprejel fakultetni .svet dne 16. junija 1958; 
9. Fakultete za splošno medicino in stomatologijo, ki ga je sprejel fakul- 

tetni svet dne 11. marca 1958 in 
10. Fakultete za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo, ki ga je sprejel 

fakultetni .svet dne 13. marca 1958. 

II. 
Ta odlok velja takoj.« 
St R 202/1-58. 
Ljubljana, dne 27. junija 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
И ( ii o Z u p an č i č  1.  r. France Por o vše k  1.  r. 

i» 
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE, 

ki sta jih k statutu Univerze in fakultet predlagala odbor za presveto iri 
kulturo in odbor za organizacijo oblasti in uprave ter k statutu Fakultete za 
splošno medicino in stomatologijo, ki jih je razen omenjenih odborov predlagal 
odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora Ljudske skup- 
ščine LRS. 

Spremembe oziroma dopolnitve, ki so jih predlagali omenjeni odbori, so 
sprejeli pristojni fakultetni organi tako, da so postale sestavni del predloženih 
statutov. 

STATUT UNIVERZE V LJUBLJANI 

32. člen: V prvi vrsti prvega odstavka se za besedami »voli univerzitetna 
skupščina« dodajo besede »izmed univerzitetnih profesorjev«, ki se črtajo 
na koncu prvega odstavka. 

108. člen: V tretji vrsti četrtega odstavka se namesto besede »sveta« 
dodajo besede »upravnega odbora«. V drugi vrsti petega odstavka se beseda 
»svet« nadomesti z besedama »upravni odbor«. 

109. člen: Pred tem členom se doda napis »Druge univerzitetne ustanove.« 
142. člen: V tretji vrsti se za besedo »ustvarjajo«  dodajo besede »pogoji 

za študij«. 

Statut Naravoslovne fakultete 

18. člen: V tretji vrsti drugega odstavka se za besedo »olajšave« dodajo 
besede »glede študija in študijskega režima«. 

38. ■člen: Se nadomesti z naslednjim besedilom: 

»Pri pedagoškem delu s študenti, kakor tudi pri njihovem usposabljanju 
za strokovno delo in pri uvajanju v znanstveno delo učno-znanstveni kolektiv 
fakultete skrbi tudi za to, da bo pri študentih 

— budil čut dolžnosti in moralne odgovornosti, 

— vzpodbujal vestnost in veselje do dela, 

— pospeševal in razvijal sposobnost za samostojno razmišljanje, kritično 
opazovanje in sklepanje, 

— razvijal pravilno spoznavanje družbenega dogajanja in družbenih 
odnošajev in navajal k družbeni aktivnosti.« 

Dolžnost univerzitetnih učiteljev je tudi skrbeti za učne pripomočke (učbe- 
nike, skripte ipd.)« 

54. člen: Prvi odstavek se pravilno glasi: 
»Vpis novincev je od 20. septembra do 1. oktobra in od 20. februarja do 

1. marca.« 
55. člen: V drugi in tretji vrsti prvega odstavka se »25. septembra« spre- 

meni v »20. septembra«, »5. oktobra« v »1. oktobra«, »25. februarja« v »20. 
februarja« in »5. marca« v »1. marca«. 

80. člen: Crta se v celoti tretji odstavek. 
90. člen: Zadnji stavek se v celoti črta. 
Za 94. členom se doda novo poglavje, ki se glasi: 
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»VIII. POSEBNE OBLIKE ŠTUDIJA 

, 95. člen 

Fakultetna uprava lahko v soglasju s fakultetnim svetom organizira 
zaradi podrobnejšega proučevanja problematike v posameznih panogah, zaradi 
seznanjanja z novejšimi znanstvenimi ugotovitvami in prakso, zaradi dviga 
kvalitete dela v posameznih panogah posebne tečaje. Posebni tečaji se lahko 
organizirajo tudi v okviru kateder, inštitutov ali ob sodelovanju zavodov, 
družbenih organizacij, društev in strokovnih združenj«. 

Za 125. členom se dodata nov 126. in 127. člen, ki se glasita: 

»3. Dekan fakultete 

126. člen 

.   Delovno področje dekana določa 138. člen zakona o Univerzi v Ljubljani. 
Poleg tega spadajo v njegovo delovno področje zadeve, ki se tičejo fakul- 

tete  in  ki  niso  izrecno  dodeljene nobenemu  drugemu  fakultetnemu  organu. 

127. člen 

Ce je dekan zadržan, ga nadomestuje prodekan. Ce je tudi prodekan 
zadržan, nadomestuje dekana po letih profesorske službe najstarejši redni pro- 
fesor fakultete.« 

128. člen: V sedmi vrsti drugega odstavka se črtata besedi »fakultetnega 
sveta«. 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 
»Fakultetna skupščina lahko sprejema sklepe v obliki priporočil in reso- 

lucij. Pismeno formulirane sklepe skupščine overijo člani delovnega pred- 
sedstva s svojim podpisom in fakultetnim pečatom.« 

130. člen: Zadnji stavek se v celoti črta. 
Fakulteta je naknadno sporočila, da so pristojni fakultetni organi k statutu 

sprejeli še naslednje spremembe oziroma dopolnitve: 
7. člen: Se v celoti črta. 

11. člen: Točka 3 se v celoti črta, ostale se preštevilčijo. 
30. člen: Zadnji stavek zadnjega odstavka se v celoti črta in doda nov 

odstavek, ki se glasi: 
»Zoper odločbe fakultetne uprave po poprejšnjih odstavkih, s katero se 

prošnji ne ugodi, je v 15 dneh po prejemu odločbe dovoljena pritožba na 
univerzitetno upravo.« 

42. člen: V prvi vrsti se besedi »fakultetnih inštitutov« nadomestijo z 
besedo »fakultete«. 

V četrti vrsti se črtata besedi »odseka in«, v peti vrsti pa se črtajo besede 
»iz ustrezne študijske skupine«. 

44. člen: Se dopolni tako, da se glasi: 
»Fakultetna uprava lahko po potrebi na predlog predstojnika odseka 

honorarno nastavi študenta  za  pomoč pri  vajah  in  drugih oblikah študija. 
47. člen: V zadnjem odstavku se besede »študentje 7. in 8. študijske« nado- 

mesti z besedami »študentje 9. in 10. študijske . . .« 
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59. člen: Prvi stavek se pravilno glasi: 
»Izpiti na naravoslovni fakulteti so preizkusni izpiti, izpiti iz posameznih 

predmetov, skupinski in diplomski izpiti«. 
81. člen: V tretji vrsti oziroma četrti vrsti prvega odstavka se črta besedilo 

»odgovarja za to disciplinsko in«. 
Na 51. strani statuta se pri »XII. Fizika«, v tretjem letu pri fiziki trdnih 

snovi povečajo tedenske ure od tri na štiri, kar se odraža v številu ur v letnem 
semestru namesto 28, 29 tedenskih ur. Pri četrtem letniku pa se v celoti črta 
besedilo »fizika trdnih snovi 5 ur v zimskem semestru«. 

Ustrezno s tem pa se zmanjša število tedenskih ur v zimskem semestru 
od 27 na 22. 

Na strani 59 se pri »16. Farmacija« črta študijski program tretjega in 
četrtega letnika. 

Pri prvem letniku se pri analitski kemiji poveča število tedenskih ur v 
zimskem semestru od 2 na 6, v letnem semestru pa zmanjša od 11 na 7. 

Ustrezno s tem se poveča število tedenskih ur prvega letnika v zimskem 
semestru od 26 na 30 in zmanjša v letnem semestru od 32 na 28 tedenskih ur. 

Ustrezno s tem se poveča število tedenskih ur v zimskem semestru od 
26 na 30, v letnem semestru pa zmanjša od 32 na 28. 

Na 60. strani se pri »Izpitih iz posameznih predmetov« glede na to, ker 
sta bila črtana tretji in četrti letnik črta besedilo tretjo, četrte, pete, šeste, 
osme, devete, desete, enajste, šestnajste, sedemnajste, osemnajste in devetnajste 
vrste. 

Razen tega se črta diplomski izpit, pri pogojih za vpis pa besedilo »pogoji 
za vpis v ostale letnike so fiksirani po fakultetnem statutu« pri obvezah, in 
sicer ekskurzijah se črta besedilo »v tretjem letniku — štiridnevne, v četrtem 
letniku — štiridnevne.« 

Pri »izpitih iz posameznih predmetov« se besedilo prve vrste pravilno 
glasi »splošna in anorganska kemija (pismeni in ustmeni) pri izpitu iz labora- 
torijske tehnike pa se doda še pismeni izpit. 

Na strani 64 se pri »17. Biologija« pri »antropologiji« pri izpitih iz posa- 
meznih predmetov — črta »dinamična in historična geologija, paleontologija« 
ter namesto tega doda »fiziologija.« 

93. člen: Crta se v celoti zadnji odstavek. 
109. člen: Crta se besedilo »ter v okviru Astronomskega observatorija in 

Botaničnega vrta, kakor to določajo členi 16—19 tega statuta.« 
134. člen: Se v celoti črta. 
137. člen: Se v celoti črta. 

Statui Filozofske fakultete 

45. člen: Se v celoti črUi. 
52. člen: V začetku prvega odstavka, se besede »diplomska dela in semi- 

narske naloge« nadomestijo z besedama »diplomsko delo in seminarsko nalogo 
!)7. člen: Drugi odstavek tega člena se dopolni tako, da se glasi: 
>Fakultetna uprava lahko v soglasju s fakultetnim svetom organizira 

zaradi podrobnejšega proučevanja problematike v posameznih panogah, zaradi 
seznanjanja z novejšimi znanstvenimi ugotovitvami in prakso in zaradi dviga 
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kvalitete dela v posameznih panogah posebne tečaje. Posebni tečaji se lahko 
organizirajo tudi v okviru kateder, seminarjev, inštitutov ali v sodelovanju 
zavodov, družbenih organizacij, društev in strokovnih združenj.« 

121. člen: Doda se tretji odstavek, ki se glasi: 
»Dekan lahko oprosti v sporazumu s katedro izrednega študenta obvezne 

prakse, če je zaposlen v stroki, ki je sorodna njegovemu študiju«. 
123. člen: V drugi vrsti drugega odstavka se za besedo »doktorat« doda 

beseda »znanosti«. 
V šesti oziroma sedmi vrsti drugega odstavka se črta besedilo »drugo pa 

ustreza zahtevam doktorske dizertacije«. 
126. člen: Na koncu prvega odstavka se doda »in skrbijo za učne pri- 

pomočke (skripte, učbenike itd.) 
Besedilo drugega, tretjega in četrtega odstavka se zamenja oziroma dopolni 

z naslednjim besedilom: 
»Pri pedagoškem delu s študenti kakor tudi pri njihovem usposabljanju za 

strokovno delo in uvajanje v znanstveno delo skrbi učno-znanstveni kolektiv 
tudi za to, da bo pri študentih 

— budil čut dolžnosti in moralne odgovornosti, 
— vzpodbujal vestnost in veselje do dela, 
— pospeševal in razvijal sposobnost za samostojno razmišljanje, kritično 

opazovanje in sklepanje, 
— razvijal pravilno spoznavanje družbenega dogajanja in družbenih odno- 

šajav in navajal k družbeni aktivnosti.« 
153. člen: V prvi vrsti prvega odstavka se nadomesti beseda »izbere« 

z besedami »voli in razrešuje«. 
154. člen: V zadnjem odstavku tega člena se doda besedilo »v soglasju s 

fakultetnim svetom«. 
164. člen: V tretji oziroma četrti vrsti prvega odstavka se črtajo besede 

»ali rešujejo taka vprašanja po pooblastilu uprave.« 
173. člen: V osmi vrsti drugega odstavka se črtajo besede »fakultetnega 

sveta«. 
177. člen: Crta se drugi stavek drugega odstavka. 
183. člen: Se pravilno glasi: 
»Pravila študija in študijski načrti tega statuta so obvezni za študente, 

ki se vpišejo na filozofsko fakulteto ob začetku študijskega leta 1958-59 naprej. 
Za študente, ki so bili ob uveljavitvi tega statuta na fakulteti, veljajo 

dosedanje določbe o pravilih študija, študijskih načrtih in statusa študenta do 
konca šolskega leta 1961/62.« 

Studijski načrt 

Na predlog odbora za prosvelo in kulturo je fakultetni svet ponovno ob- 
ravnaval Studijski načrt, ki ga je spremenil oziroma dopolnil ter v zvc/.i 
.s tem predlagal novo besedilo 79., 80., in 81. člena. 

Besedilo je naslednje: 

78. člen 

Na filozofski fakulteti v Ljubljani se poučujejo naslednji predmeti ozi- 
roma skupine predmetov: 
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1. filozofija in sociologija, 
2. pedagogika, 
3. psihologija, 
4. obča in narodna zgodovina, 
5. umetnostna zgodovina, 
6. arheologija, 
7. etnologija, 
8. slovenski jezik s književnostjo, 
9. srbsko-hrvatski jezik s književnostjo, 

10. ruski jezik s književnostjo, 
11. drugi slovanski jezik s književnostjo, 
12. francoski jezik s književnostjo, 
13. italijanski jezik s književnostjo, 
14. angleški jezik s književnostjo, 
15. nemški jezik s književnostjo, 
16. grški in latinski jezik s književnostjo, 
17. primerjalno indoevropsko jezikoslovje, 
18. svetovna književnost in literarna teorija. 
S temi predmeti se morajo povezovati v študijske skupine tudi naslednji 

predmeti oziroma skupine predmetov na naravoslovni fakulteti v Ljubljani: 
I. matematika, 

II. fizika, 
III. geografija. 

79. člen 

Ti predmeti se vežejo v naslednje študijske skupine; 
1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, del, 1/7, 1/8,   1/9,   1/10,   lili,   1/12,   1/13,   1/14,   1/15, 
1/16 del, 1/18, l/l, lili, l/III; 
2/1, 2/3, 2/1, 2/II, 2/III; 
3/1, 3/2, 3/3, 3/7, 3/8, 3/18; 
4/1, 4/2, 4/4, 4/5, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/12, 4/14, 4/15, 4/16 del, 4/1, 4/1, 4/II, 
4/III; 
5/4, 5/5, 5/6; 
6/6, 6 (klas. arheol.) 16 del; 
7/4, 7/5, 7/8, 7/9, 7/17; 
8/2,  8/4,  8/9,  8/10,  8/11,  8/12,  8/14, 8/15, 8/17, 8/1, 8/II, 8/III; 
9/2, 9/4, 9/8, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16 del, 9/1, 9/II, 9/III; 
10/2,  10/4,  10/8,  10/9, 10/12,  10/14,   10/15,  10/17, 10/1,  10/11, 10/111; 
11/2,  11/8,  11/9,  11/10,  11/12,  11/13,  11/14,  11/15,  11/17,  11/18; 
12/2,  12/4,  12/8, 12/9,  12/10,  12/11,   12/13, 12/14, 12/15, 12/16 del, 12/1, 12/11, 
12/111; 
13/2,  13/8, 13/9,  13/10,  13/11, 13/12,   13/14,  13/15,  13/16 del; 
14/2,  14/4,  14/8,  14/9,  14/10,  14/11,   14/12,   14/13,  ,14/15,   14/17,   14/18,   14/1, 
14/11, 14/111; 
15/2,  15/4,  15/8,  15/9,  15/10,  15/11,   15/12,   15/13,   15/14,   15/17,   15/18,   15/1, 
15/11, 15/111; 
16/16; 
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17/9,  17/10,  17/11,  17/12,  17/13,  17/14,  17/15,  17/16 del, 17/17; 
18/9,  18/10,  18/11,  18/12,  18/13,  18/14, 18/15, 18/18. 
Prva številka pomeni predmet oziroma skupino predmetov pod A, druga 

predmet oziroma skupino predmetov pod B. 

80. člen 

Za pedagoški poklic na splošno izobraževalnih in strokovnih šolah pri- 
dejo v poštev predvsem študijske skupine: 

1/4, 1/8, l/I; 
2/1; 
4/1, 4/8,  4/9,  4/10,  4/12,  4/14,  4/15, 4/1, 4/III; 
8/4, 8/9, 8/10, 8/12, 8/14, 8/15, 8/1,  8/II, 8/III; 
9/4, 9/10, 9/12,  9/14, 9/15, 9/1, 9/II,  9/III; 
10/4,  10/8,  10/9,  10/12,  10/14,  10/15,  10/1, 10/11, lO/lII; 
12/4,  12/8,  12/9,  12/10, 12/14,  12/15,  12/1, 12/11, 12/111; 
14/4,  14/8, 14/9, 14/10, 14/12,  14/15,  14/1, 14/11, 14/111; 
15/4,  15/8, 15/9,  15/10,  15/12,  15/14, 15/1, 15/11, 15/111. 
Študijske skupine, ki imajo pod A predmete, ki niso učni predmeti v 

srednjih šolah (5, 6, 7, 11, 17 in 18) nimajo značajo študija za pedagoške po- 
klice in zato ne dajejo pravice do namestitve v splošno izobraževalnih in 
.srednjih šolah, razen če je pod B slovenščina. Isto velja za skupine 

1/5, 1/6 del, 1/7, 1/11, 1/18; 
3/3, 3/7, 3/18. 

81. člen 

Redni študij v 79. členu naštetih predmetov pod A in B se opravlja po 
tehle študijskih načrtih: 

(na strani 30 tretja in četrta vrsta namesto »stare srbščine« pravilno 
»cerkvene slovanščine«. 

na strani 49 pod I. pripomba na koncu vrste — črtajo se besede »kot 
predmet pod B«. 

Na koncu tretje vrste se doda: »v obsegu predmeta pod B«.) 

Statut Pravne fakultete 

32. člen: se spremeni oziroma dopolni tako, da se glasi: 

»32. člen 

Pri pedagoškem delu s študenti, kakor tudi pri njihovem usposabljanju 
za strokovno delo in pri uvajanju v znanstveno delo, učno-znanstveni kolektiv 
fakultete skrbi tudi za to, da bo pri študentih 

— budil čut dolžnosti in normalne odgovornosti, 
— vzpodbujal vestnost in veselje do dela, 
— pospeševal in razvijal sposobnost in samostojno razmišljanje, kritično 

opazovanje in sklepanje, 
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— razvijal pravilno spoznavanje družbenega dogajanja in družbenih odno- 
šajev in navajal k družbeni aktivnosti.« 

Določbe 32. člena se prenesejo v četrto poglavje »IV. Univerzitetni učitelji, 
fakultetni sodelavci in sodelavci fakultetnih ustanov.« in postane besedilo 
32. člena besedilo novega 55. člena. 

33. člen: Za tem členom se doda nov 34. člen, ki se glasi: 

»34. člen 

Glede statusa študenta veljajo določbe 58. in 59. člena zakona o Univerzi 
v Ljubljani ter določbe tega statuta. 

Studentu, ki ne diplomira do konca zadnjega semestra preneha status 
študenta s potekom zadnjega semestra. 

44. člen: V tretji vrsti četrtega odstavka se za besedama »našteta V« 
dodata besedi »petem odstavku«. 

54. člen: Drugi stavek drugega .odstavka se v celoti črta. 
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Dolžnost  univerzitetnih  učiteljev  je  tudi skrbeti za  učne  pripomočke«. 
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek. 
119. člen: Na koncu tega člena se doda besedilo »družbenih organizacij, 

društev in strokovnih združenj«. 
125. člen: V tretji vrsti prvega odstavka se za besedama »skupine pred- 

metov« doda »(katedre)«. 
132. člen: Prvi stavek prvega odstavka se glasi: 
»Pri fakulteti sta Institut za javno upravo in Inštitut za kriminologijo, ki 

sta samostojna znanstvena zavoda.« 
Isti naziv se uporabi v 133., 134., 135., 136., 137., 138. in 139. členu statuta. 

Statut Ekonomske fakultete 

24. člen: 14. alinea se v celoti črta. 
34. člen: se v celoti črta. 
74. člen: V prvi vrsti prvega odstavka se za besedami »skupina predmetov ■ 

doda »(katedra)«. 
87. člen: Na koncu prvega stavka se črta besedilo »in inštitut za .sta- 

tistiko«. 
110. člen: V drugem odstavku se na koncu prvega stavka doda besedilo 

»in skrbijo za učne pripomočke«. 
Za 110. členom se vnese nov 111. člen, ki se glasi: 

»111. člen 

Pri pedagoSkem deju s Studenti, kakor tudi pri njihovem usposabljanju /:' 
strokovno delo in pri uvajanju v znanstveno delo, učno-znanstveni kolektiv 
fakultete skrbi tudi za to, da bo pii študentih 

— budil čut dolžnosti in moralne odgovornosti, 
— vzpodbujal vestnost in veselje do dela, 
— pospeševal in razvijal sposobnost za samostojno razmišljanje, kritično 

opazovanje in sklepanje, 
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— razvijal pravilno spoznavanje družbenega dogajanja in družbenih odno- 
šajev in navajal k družbeni aktivnosti.« 

129. člen: Dodata se dva nova odstavka, ki se glasita: »Fakultetna uprava 
lahko posameznim izrednim študentom glede na njihovo opravljeno prakso, 
glede na njihovo zaposlitev ali glede na njihovo družbeno udejstvovanje in 
iz drugih utemeljenih razlogov dovoli, da delajo izpite v drugem vrstnem redu 
kot ga določa študijski načrt tega statuta in da zanje ne veljajo določbe 177. 
člena statuta, kot pogoj za vpis v tretji oziroma peti semester. 

Podrobnejše predpise o pogojih za dovoljevanje omenjenih ugodnosti izda 
fakultetni svet.« 

Za 205. členom se doda nov 206. člen, ki se glasi: 

»206. člen 

Fakultetna uprava lahko v soglasju s fakultetnim svetom organizira 
zaradi podrobnejšega proučevanja problematike v posameznih panogah, zaradi 
seznanjanja z novejšimi znanstvenimi ugotovitvami in prakso in zaradi dviga 
kvalitete dela v posameznih panogah posebne tečaje. Posebni tečaji se lahko 
organizirajo tudi v okviru skupin predmetov, seminarjev, inštitutov ali ob 
sodelovanju zavodov, družbenih organizacij, društev in strokovnih združenj.« 

Statut fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo 

79. člen: S tem členom se doda novo podpoglavje, ki se glasi: 
»3. Posebne oblike študija«. 

80. člen 

Fakultetna uprava lahko v soglasju s fakultetnim svetom organizira zaradi 
podrobnejšega proučevanja problematike v posameznih panogah, in zaradi 
seznanjanja z novejšimi znanstvenimi ugotovitvami in prakso in zaradi dviga 
kvalitete dela v posameznih panogah posebne tečaje. Posebni 'tečaji se lahko 
organizirajo v okviru skupin predmetov, seminarjev, inštitutov ali ob sode- 
lovanju zavodov, družbenih organizacij, društev in strokovnih združenj.« 

86. člen: Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo »ter skrbijo za 
učbenike in skripte«. 

Peti odstavek tega člena se črta. 
Za tem členom se doda   nov  87. člen,  ki se glasi: 

»87. člen 

Pri pedagoškem delu s študenti, kakor tudi pri njihovem usposabljanju za 
strokovno delo in pri uvajanju v znanstveno delo, učno-znanstveni kolektiv 
fakultete skrbi tudi za to, da bo pri študentih 

— budil čut dolžnosti in moralne odgovornosti, 
— vzpodbujal vestnost in veselje do dela, 
— pospeševal in razvijal sposobnost za samostojno razmišljanje, kritično 

opazovanje in sklepanje. 
— razvijal pravilno spoznavanje družbenega dogajanja in družbenih od- 

nošajev ter navajal k družbeni aktivnosti.« 
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94. člen: Zadnji stavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Na FAGG so praviloma le redni študentje. 
Za tem členom se doda nov 95. člen, ki se glasi: 

»95. člen 

Dekan lahko oprosti izrednega študenta obvezne prakse, če je ta zaposlen 
pri zavodih in gospodarskih organizacijah oziroma pri takem delu, ki opravičuje 
to obliko študija. 

Izredni študenti imajo drugače enake pravice in dolžnosti kot redni 
študenti. 

Fakultetna uprava lahko posameznim izrednim študentom glede na njihovo 
opravljeno prakso, glede na njihovo zaposlitev in iz drugih utemeljenih razlogov 
dovoli, glede predavanj, dela pri vajah in seminarjih, obvezne prakse in 
izpitnih rokov, druge pogoje, kot so predpisani s tem statutom za redne 
študente. ,. 

Podrobnejše predpise o pogojih za dovoljevanje omenjenih ugodnosti izda 
fakultetni svet.« 

Statut Fakultete za elektrotehniko in strojništvo 

10. člen: Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 
»Zapisnik sestanka v smislu 10. člena tega statuta vodi sodelavec, ki ga 

voli v začetku vsakega šolskega leta volilni sestanek sodelavcev. Zapisnik 
podpisujeta zapisnikar in tisti sodelavec, ki je predsedoval sestanku. 

Zapisnik sej fakultetne uprave vodi tajnik fakultete.« 
V zvezi s tem se v celoti črta 14. člen in v tem smislu dopolnijo oziroma 

popravijo spremembe oziroma pojasnila, ki jih je fakulteta predložila k statutu 
fakultete. 

27. člen: Drugi stavek se dopolni tako, da se glasi: 
»Izredni študij na fakulteti lahko v izjemnih primerih dovoli fakultetna 

uprava.« 
Za sedanjim 28. členom, ki postane zaradi preštcvilčenja 27. člen, se dodata 

nova 28. in 29. člen, ki se glasita: 

»28. člen 

Pouk za znanstveno oziroma strokovno izpopolnjevanje za specializacijo 
se uvede po potrebah in možnostih s sklepom fakultetnega sveta, ki ga izda 
na predlog fakultetne uprave ali po lastnem preudarku. Studijski načrt in 
program teh oblik pouka, dolžino trajanja in druge pogoje določi fakultetna 
uprava na koncu študijskega leta za prihodnje študijsko leto v skladu s pripo- 
ročili fakultetnega sveta. 

Na predlog fakultetne uprave in s sklepom fakultetnega sveta se lahko 
uvede in uredi poseben pouk za pripravo na doktorat.« 

»29. člen 

Fakultetna uprava lahko v soglasju s fakultetnim svetom organizira zaradi 
podrobnejšega proučevanja problematike v posameznih panogah, zaradi sezn"- 
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njanja z novejšimi znanstvenimi ugotovitvami in prakso zaradi dviga kvalitete 
dela v posameznih panogah posebne tečaje. Posebni tečaji se lahko organizirajo 
tudi v okviru skupin predmetov, seminarjev, inštitutov ali ob sodelovanju 
zavodov, društvenih organizacij, društev in strokovnih združenj.« 

57. člen: Se dopolni tako, da se glasi: 
»Študentu preneha statuts študenta šest mesecev po koncu zadnjega 

semestra.« 
59. člen: postane besedilo omenjeno v 59. členu (pravilno 57. členu) spre- 

memb oziroma dopolnitev, ki jih je fakulteta predlagala k statutu s tem, da 
se prvi odstavek tega besedila v celoti črta. 

Za sedanjim 58. členom, ki je zaradi preštevilčenja postal 60. člen, se 
doda nov 61. člen, ki se glasi: 

»61. člen 

Dekan lahko oprosti izrednega študenta obvezne prakse, če je ta zaposlen 
pri zavodih in gospodarskih organizacijah oziroma pri takem delu, ki opravičuje 
to obliko študija. 

Izredni študenti imajo drugače enake pravice in dolžnosti kot redni 
študenti. 

Fakultetna uprava lahko posameznim izrednim študentom glede na njihovo 
opravljeno prakso, glede na njihovo zaposlitev in iz drugih utemeljenih razlogov 
dovoli, glede predavanj, dela pri vajah in seminarjih, obvezne prakse in 
izpitnih rokov, druge pogoje, kot so predpisani s tem statutom za redne 
študente. 

Podrobnejše predpise o pogojih za dovoljevanje omenjenih ugodnosti izda 
fakultetni svet.« 

Za sedanjim 68. členom, ki je zaradi preštevilčenja postal 71. člen se doda 
nov 72. člen, ki se glasi: 

»72. člen 

Pri pedagoškem delu s študenti, kakor tudi pri njihovem usposabljanju za 
strokovno delo in pri uvajanju v znanstveno delo, učno-znanstveni kolektiv 
fakultete skrbi tudi za to, da bo pri študentih 

— budil čut dolžnosti in moralne odgovornosti, 
— vzpodbujal vestnost in veselje do dela, 
— pospeševal in razvijal sposobnost za samostojno razmišljanje, kritično 

opazovanje in sklepanje, 
— razvijal pravilno spoznavanje družbenega dogajanja in družbenih odno- 

Sajev in navajal k družbeni aktivnosti.« 
99. člen: (Zaradi preštevilčenja postal 103. člen.) Namesto črtanega dru- 

gega odstavka se doda besedilo: 
»Ta statut začne veljati z dnem, ko ga potrdi Ljudska skupščina LRS.« 

Statut Fakultete za rudarstvo, inelalurKijo in kemijsko tehnologijo 

28. člen: V deseti vrsti se beseda »organov« nadomesti z besedami »od- 
delkov, odsekov«. 

52. člen: Prvi odstavek tega člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 
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Fakultetna uprava lahko v soglasju s fakultetnim svetom organizira zaradi 
podrobnejšega proučevanja problematike posameznih panog, zaradi seznanjanja 
z novejšimi znanstvenimi ugotovitvami in prakso in zaradi dviga kvalitete 
dela v posameznih panogah posebne tečaje. Posebni tečaji se organizirajo lahko 
tudi v okviru skupin predmetov, seminarjev, inštitutov ali ob sodelovanju 
zavodov, družbenih organizacij, društev in strokovnih združenj.« 

78. člen: V drugi vrsti prvega odstavka se nadomestita besedi »lahko 
samo« z besedama »praviloma samo«. 

Za dosedanjim 78. členom se doda nov 79. člen, ki se glasi: 

»79. člen 

Dekan lahko oprosti izrednega študenta obvezne prakse, če je ta zaposlen 
pri zavodih in gospodarskih organizacijah oziroma pri takem delu, ki opravičuje 
to obliko študija. 

Izredni študenti imajo drugače enake pravice in dolžnosti kot redni 
študentje. 

Fakultetna uprava lahko posameznim izrednim študentom glede na njihovo 
opravljeno prakso, glede na njihovo zaposlitev in iz drugih utemeljenih raz- 
logov dovoli glede predavanj, dela pri vajah in seminarjih, obvezne prakse in 
izpitnih rokov, druge pogoje kot so predpisani s tem statutom' za redne 
študente. 

Podrobnejše predpise o pogojih za dovoljevanje omenjenih ugodnosti izda 
fakultetni svet.« 

90. člen: V celoti se črta drugi stavek prvega odstavka in doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi: 

»Pri pedagoškem delu s študenti, kakor tudi pri njihovem usposabljanju 
za strokovno delo in pri uvajanju v znanstveno delo, učno-znanstveni kolektiv 
fakultete skrbi tudi za to, da bo pri študentih 

— budil čut dolžnosti in moralne odgovornosti, 
— vzpodbujal vestnost in veselje do dela, 
— pospeševal in razvijal sposobnost za samostojno razmišljanje, kritično 

opazovanje in sklepanje, 
— razvijal pravilno spoznavanje družbenega dogajanja in družbenih odno- 

šajev in navajal k družbeni aktivnosti.« 
Za sedanjim 90. člonom se doda nov 91. člen, ki se glasi: 

»91. člen 

Dolžnost univerzitetnih učiteljev je skrbeti za učbenike in skripte.« 
103. člen: Na koncu drugega odstavka se črta besedilo »predvsem pa za 

dosego doktorata znanosti«. 
Pred 119. členom se v naslovu črta »a«. 
Pred 122. členom se naslov dopolni tako, da se glasi: 
VIII. Fakultetne ustanove«. 
Pred 125. členom se v naslovu pred tem členom »VIII«. spremeni v »IX«., v 

naslovu pred 131. členom pa »IX«. v »X«. 
Za sedanjim 132. členom se doda nov 133. člen, ki se glasi: 
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»133. člen 

Ta statut začne veljati, ko ga potrdi Ljudska skupščina LRS.« 

Statut Fakultete za splošno medicino in stomatologijo 

6. člen: V začetku drugega odstavka se besedilo dopolni tako, da se glasi: 
»Po potrebi lahko fakultetna uprava s soglasjem fakultetnega sveta spre- 

meni razvrstitev predmetov v skupine ...« 
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Vodja skupine predmetov voli  fakultetna  uprava  za  dobo enega  leta.« 
Začetek četrtega odstavka se dopolni tako, da se glasi: 
»Člane skupine sklicuje vodja skupine po potrebi ali...« 
V drugi vrsti prvega odstavka se za besedama »skupine predmetov« doda 

(»katedre«). 
7. člen: Pri točki 14 se »inštitut za zgodovino medicine« spremeni v 

»kabinet za zgodovino medicine«. Dosedanja 15. točka se v celoti črta, 16. pa 
preštevilči v 15. točko. 

9. člen: Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Predstojnike iz točke B 7. člena izvoli fakultetna uprava v soglasju 

s centralnim upravnim odborom Kliničnih bolnic oziroma upravnim odborom 
Bolnice za duševne in živčne bolezni, Ljubljana-Polje.« 

To besedilo se črta v 7. členu. 
Za 14. členom se vstavi nov 15. člen z besedilom: 

»15. člen 

Student, ki v rednem roku ne diplomira, obdrži status študenta največ 
MSI mesecev  po  končanem  desetem semestru  rodnega  študija na  fakulteti.« 

16. člen: se črta. 
20. člen: V drugem stavku se med besedami »drugih« in »fakultet« vstavi 

beseda »medicinskih«, tako da se ta del stavka glasi »ki prestopajo z drugih 
medicinskih fakultet. . .« 

25. člen: V prvi vrsti se besede »6. oktobra« nadome.ste z besedami 
»1. oktobra«. 

30. člen: Zadnji odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Ce študent, ki želi prestopiti na FMS, ne izpolnjuje vseh gornjih pogojev, 

odstopi dekan zadevo v odločitev fakultetni upravi.« 
31. člen: se črta. 
33. člen: se spremeni tako, da se glasi: 
»Študentu, ki želi presitopiti i/, veterinarske fakultete oziroma oddelka na 

FMS, prizna fakultetna uprava potrjene semestre in izpite, opravljene na 
veterinarski fakulteti oziroma oddelku, kolikor sta študijski načrt In študijski 
program predmetov na veterinarski fakulteti oziroma oddelku v skladu s 
študijskim načrtom in Studijskim programom na FMS. 

34. člen: Popravi se tiskovna napaka »69. člen US« v pravilno »68. 
ili-n US«. 

36. člen; Prvi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
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»Redni studij traja deset semestrov in obsega predavanja, vaje, seminarje, 
praktično delo na fakulteti in drugih ustanovah, posebne tečaje, študijske 
ekskurzije in počitniško prakso.« 

39. člen: se dopolni tako, da se glasi: 
»Za izpopolnjevanje in poglobitev študija lahko fakultetna uprava v 

soglasju s fakultetnim svetom uvede s sklepom neobvezne učne predmete. 
Študijski program za neobvezne predmete določi fakultetna uprava.« 

40. člen: Drugi stavek drugega odstavka se spremeni  tako,  da se glasi: 
»Predavatelj je poleg predavanj  dolžan dati v začetku vsakega semestra 

študentom napotke glede virov za študij in glede priprave za izpit.« 
41. člen: se spremeni tako, da se glasi: 
»Fakultetna uprava spreminja občasno programe po postopku, ki je pred- 

pisan za določanje programa, upoštevajoč pri tem razvoj stroke, spremembe 
v pogojih dela in potrebe zdravstvene službe.« 

43. člen: se črta. 
45. člen: Pri peti skupini se v drugi vrsti za besedo »pediatrija« dodajo 

besede »ter predmetni  kolokvij   iz onkologije in radioterapije«. 
47. člen: se črta. 
53. člen: V drugem odstavku tega člena se povsod črta beseda »stolić« in 

nadomesti z besedama »skupine predmetov«, tako da se besedilo glasi (v peti 
vrsti) ». . . podlagi mnenja vodijo ustrezne skupine predmetov in na predlog 
ustrezne komisije ...« (v zadnji vrsti) ». . . predstojnik ustrezne skupine pred- 
metov.« 

V osmi in deveti vrsti tega člena se beseda »diplome« povsod nadomesti 
z besedami »posebno listino«. 

56. člen: se nadomesti z naslednjim besedilom: 
»Fakultetna uprava lahko v soglasju s fakultetnim svetom organizira za- 

radi podrobnejšega proučevanja problematike v posameznih panogah, zaradi 
seznanjanja z novejšimi znanstvenimi ugotovitvami in prakso in zaradi dviga 
kvalitete dela v posameznih panogah posebne tečaje. Posebni tečaji se lahko 
organizirajo tudi v okviru skupin predmetov, seminarjev, inštitutov ali ob 
sodelovanju zavodov, družbenih organizacij, društev in strokovnih združenj.« 

59. člen: Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»V upravičenih primerih lahko dekan izjemoma dovoli opravljanje dveh 

izpitov v sporazumu s predstojnikom  ustreznih predmetov.« 
70. člen: Doda se nov drugi oziroma tretji odstavek, ki se glasita: 
»Pri predagoškem delu s študenti, kakor tudi pri njihovem usposabljanju 

za strokovno delo in pri uvajanju v znanstveno delo, učno-znanstveni kolektiv 
fakultete skrbi tudi za to, da bo pri študentih: 

— budil čut dolžnosti in moralne odgovornosti, 
— vzpodbujal vosnost in veselje do dela, 
— pospeševal in razvijal sposobnost za samostojno razmišljanje, kritična 

opazovanja in sklepanje, 
— razvijal pravilno spoznavanje družbenega dogajanja in družbenih od- 

nošajev in navajal k družbeni aktivnosti.« 
Dolžnost univerzitetnih učiteiljev je tudi skrbeti za učbenike in skripti-'- 
73. člen: Na koncu prve in v začetku druge vrste se besedi »mora imeti 

nadomestita z besedo »ima«. 
75. člen: Se dopolni tako, da se v celoti glasi: 
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»Fakultetni sodelavci in asistenti, strokovni sodelavci in sodelavci, za 
katere to določajo posebni predpisi. 

Fakultetni sodelavci se lahko volijo v nazive, določene s posebnimi pred- 
pisi.« 

95. člen: V predzadnjem odstavku se na koncu črta pika in doda »na 
univerzitetno upravo«. 

107. člen: V drugi vrsti se popravi beseda »predsednika« v pravilno 
»predstavnika«. 

131. člen: Popravi se začetek prvega odstavka, tako da se glasi: 
»Studenti, ki so se vpisali na FMS do vključno študijskega leta 1956-57, 

pa ne opravijo izpitov iz prve skupine (fizika, kemija, biologija) in druge 
skupine (anatomija, histologija in embrologija) do določenih rokov, se lahko 
vpišejo še dva naslednja semestra .. .« 

Popravi se drugi odstavek tako, da se glasi: 
»Za študente, ki so v študijskem letu 1957-58 vpisani v prvi letnik, veljajo 

že vsa določila tega statuta.« 

Statut Fakultete za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo 

41. člen: Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Na agronomskem in gozdarskem oddelku lahko fakultetna uprava v 

upravičenih primerih, izjemoma prizna posameznikom položaj izrednega štu- 
denta.« 

89. člen: V tretji vrsti se za besedo »zakona« dodajo besede »o Univerzi 
v Ljubljani«. 

110. člen: Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Fakultetna uprava lahko v soglasju s fakultetnim svetom organizira 

zaradi podrobnejšega proučevanja problematike v posameznih panogah, zaradi 
seznanjanja z novejšimi znanstvenimi ugotovitvami in prakso in zaradi dviga 
kvalitete dela v posameznih panogah posebne tečaje. Posebni tečaji se lahko 
organizirajo tudi v okviru skupin predmetov, seminarjev, inštitutov ali ob 
sodelovanju zavodov, družbenih organizacij, društev in strokovnih združenj.« 

126. člen: Na koncu tretjega odstavka se doda »in skrbijo za učne pri- 
pomočke«. 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Pri pedagoškem delu s študenti, kakor tudi pri njihovem usposabljanju 

za strokovno delo in pri uvajanju v znanstveno delo, učno-znanstven i kolek- 
tiv fakultete skrbi tudi za to, da bo pri študentih 

— budil čut dolžnosti in moralne odgovornosti, 
— vzpodbujal vestnost in veselje do dela, 
— pospeševal in razvijal sposobnost za samostojno razmišljanje, kritično 

opazovanje in sklepanje, 
— razvijal pravilno spoznavanje družbenega dogajanja in družbenih od- 

nošajev in navajal k družbeni aktivnosti.« 
129. člen: Na koncu prvega odstavka se črta besedilo »honorar dobi po 

veljavnih predpisih«. 
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PREDLOG   SKLEPA 
o IZVOLITVI ČLANOV FAKULTETNIH SVETOV 

NEKATERIH   FAKULTET   UNIVERZE   V   LJUBLJANI 

Na podlagi prvega odstavka 43. člena ustavnega zakona o temeljih druž- 
bene in politične ureditve in o organih oblasti LRS, v zvezi s 126. členom 
zakona o Univerzi v Ljubljani so bili na seji Republiškega zbora Ljudske 
skupščine LR Slovenije dne 30. junija 1958 

IZVOLJENI 

I.   za    člane   fakultetnega   sveta   Fakultete    za    agrono- 
nomijo,   gozdarstvo   in   veterinarstvo: 
1. inž. Jože   Berkopec,   direktor založbe »Kmečka knjiga«, Ljubljana, 
2. Zivko  Bernot,   ljudski  poslanec  in  direktor  zadružnega  projektiv- 

nega podjetja »Agrobiro«, Ljubljana, 
3. inž. Karmelo   B u d i h n a ,   ljudski poslanec in predsednik OLO Gorica, 
4. inž. Jože  But i nar,   direktor Srednje kmetijske šole, Maribor, 
5. inž. Lojze  Funkl,   direktor Uprave za gozdarstvo LRS, 
6. Franc  Kralj,  predsednik okrajne zadružne zveze, Koper, 
7. Franc   L u b e j ,   ljudski poslanec, predsednik Okrajne zadružne zveze 

Celje, 
8. inž. Pepca    Perovšek,    ljudski   poslanec   in   strokovni   tajnik   pri 

Okrajni zadružni zvezi, Ljubljana, 
9. Zoran   Žagar,   direktor Jugoslovanske investicijske banke, Centrak' 

za LR Slovenijo, Ljubljana; 

II. za    člane   fakultetnega    sveta    Fakultete    za    splošno 
medicino   in  stomatologijo: 
1. dr. Marjan   Ah čin,   direktor Centralnega higienskega zavoda, Ljub- 

ljana, 
2. dr. Marjan   Dular,    pomočnik   sekretarja  v   Sekretariatu   Izvršnega 

sveta za delo, 
3. dr. Ivan   Kopač,   ljudski poslanec in direktor bolnišnice Novo Celje, 
4. Franc   Krese-Coban,  ljudski  poslanec  in  predsednik  Republiškega 

odbora Zveze vojaških vojnih invalidov, 
5. dr. Drago    M u š i č ,    predsednik   Slovenskega   zdravniškega   društva, 

Ljubljana, 
6. dr Tone   Ravnikar,   sekretar Sveta za zdravstvo LRS, Ljubljana, 
7. Avgust Z u p e t, načelnik tajništva za socialno varstvo Okrajnega ljud- 

skega odbora, Ljubljana, 
8. Mira   Svetina,   ljudski poslanec, predsednik Glavnega odbora Rde- 

čega križa, Ljubljana, 
9. Pavel Z m a v e c ,  tajnik OLO Maribor. 

III. Ker se je izpraznilo eno izmed mest članov fakultetnega sveta Fakultete 
za rudarstvo, metalurgijo in kemijsko tehnologijo, ki jih imenuje Ljudska 
skupščina LRS, se za mandatno dobo, za katero je imenovan ta fakultetni 
svet, izvoli 
ing. Srečko  Kotnik,   glavni inženir Tovarno dušika v Rušah. 
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OBRAZLOŽITEV 

Po 126. členu Zakona o Univerzi v Ljubljani (Uradni list LRS, št. 23/57) 
sestavljajo fakultetni svet poleg drugih članov tudi člani, ki jih izvoli Ljudska 
skupščina LRS izmed znanstvenih, strokovnih in drugih javnih delavcev, 
in sicer za dobo dveh let. Po posebnem sklepu Ljudske skupščine (Uradni list 
LRS, št. 25-124/57) voli Ljudska skupščina v fakultetni svet vsake fakultete 
po devet članov. 

Ljudska skupščina je izvolila člane v fakultetni svet Fakultete za agrono- 
mijo, gozdarstvo in veterinarstvo in v fakultetni svet Fakultete za splošno 
medicino in stomatologijo dne 6. marca 1956. Tem članom je letos potekla 
mandatna doba in je potrebno, da izvoli Ljudska skupščina v fakultetna sveta 
teh dveh fakultet člane za novo mandatno dobo. 

Izvršni svet predlaga, da izvoli Ljudska skupščina v fakultetni svet za 
agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo za člane osebe, ki so predlagane pod 
L, v fakultetni svet Fakultete za splošno medicino in stomatologijo pa osebe, 
ki so predlagane pod II. predlaganega sklepa. 

Člane fakultetnih svetov ostalih fakultet je izvolila Ljudska skupščina 
12. julija 1957 in jim poteče mandatna doba julija 1959. Ker je med tem umrl 
t'lan fakultetnega sveta Fakultete za rudarstvo, metalurgijo in kemijsko tehno- 
logijo, ing. Rudolf Lučovnik, predlaga Izvršni svet, da se na izpraznjeno mesto 
izvoli za člana fakultetnega sveta ing. Srečko Kotnik (točka III. predlaganega 
sklepa), in sicer za preostalo mandatno dobo, to je do julija 1959. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 

k   predlogu   sklepa   o   izvolitvi   članov   fakultetnih   svetov   nekaterih   fakultet 
Univerze v Ljubljani 

Odbor za prosveto in kulturo je na podlagi 126. člena zakona o Univerzi 
v Ljubljani obravnaval predlog Izvršnega sveta za izvolitev članov fakultet- 
nega sveta Fakultete za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo, članov fakul- 
tetnega sveta Fakultete za splošno medicino in stomatologijo ter za izvolitev 
enega člana v fakultetni svet Fakultete za rudarstvo, metalurgijo in kemijsko 
tehnologijo. 

Odbor se je v celoti strinjal s predlogom Izvršnega sveta in predlagal 
Republiškemu zboru Ljudske skupSčine LRS, da sprejme sklep o izvolitvi 
članov fakultetnih svetov nekaterih fakultet Univerze v Ljubljani. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Franca Sušteršiča. 

St, R-203/1-58. 

Ljubljana, dne 10. junija 1958. 

Poioeevalee: 

Franc   Sušteršič   1. r. 
Predsednik: 

France  Perovšek   1. r. 
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PREDLOG   ODLOKA 
O    SPREMEMBI   KRAJEVNEGA    OBMOČJA    NEKATERIH 

OKROŽNIH   GOSPODARSKIH   SODlSC 
V   LJUDSKI   REPUBLIKI   SLOVENIJI 

Na podlagi prvega odstavka 43. člena ustavnega zakona o temeljih druž- 
bene in politične ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije 
v zvezi z 8. členom zakona o gospodarskih sodiščih (Uradni list FLRJ, št. 
31-383/54) je Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije na seji Republi- 
škega zbora dne 30. junija 1958 sprejela 

ODLOK 

o spremembi  krajevnega  območja  nekaterih  okrožnih  in  gospodarskih  sodišč 
v Ljudski republiki Sloveniji 

I. 

Iz krajevnega območja okrožnega gospodarskega sodišča v Celju se izloči 
območje bivšega okraja Trbovlje in prenese v krajevno območje okrožnega 
gospodarskega sodišča v Ljubljani. 

П.    . 

Državni sekretariat za pravosodno upravo LRS določi, s katerim dnem 
začne poslovati okrožno gospodarsko sodišče v Ljubljani za tisto krajevno ob- 
močje, ki je po prejšnji točki tega odloka preneseno v njegovo krajevno ob- 
močje. 

Državni sekretariat za pravosodno upravo LRS izda tudi druge predpise 
za izvršitev tega odloka. 

III. 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu LRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

V smislu II. točke odloka o določitvi krajevnega območja okrožnih gospo- 
darskih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji z dne 5. decembra 1955 (Ur. list 
LRS, št. 49/55) obsega krajevno območje okrožnega gospodarskega sodišča 
v Celju okraja Celje in Trbovlje. Z odpravo okraja Trbovlje z zakonom o 
spremembi zakona o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji 
z dne 30. maja 1958 (Uradni list LRS, št. 17/58) se je območje bivšega okraj« 
Trbovlje priključilo deloma območju okraja Ljubljana, deloma pa območju 
okraja Novo mesto, ta dva okraja pa spadata v smislu cit. odloka v območje 
okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani. 

Da se .območji okrožnih gospodarskih sodišč v Celju in Ljubljani vskladiU 
z novo upravno-teritorialno razdelitvijo, kakor je bila spremenjena z odpravo 
okraja Trbovlje, je potrebno, da se ustrezajoče spremenita tudi krajevni ob- 
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močji okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani in okrožnega gospodar- 
skega sodišča v Celju ter da se območje bivšega okraja Trbovlje izloči iz kra- 
jevnega območja okrožnega gospodarskega sodišča v Celju ter prenese v 
krajevno območje okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani. 

Vskladitev območij okrožnih gospodarskih sodišč v Ljubljani in Celju z 
novo upravno razdelitvijo je tudi v interesu pravilnega poslovanja obeh gospo- 
darskih sodišč in se s predlagano spremembo njihovega krajevnega območja 
strinjata tudi Vrhovno sodišče LRS in Višje gospodarsko sodišče LRS v 
Ljubljani. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za organizacijo oblasti 

in uprave 

POROČILO 

k predlogu odloka o spremembi krajevnega območja nekaterih okrožnih 
gospodarskih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji 

Odbor za -organizacijo oblasti in uprave je na svoji seji 26. junija 1958 
obravnaval predlog odloka o spremembi krajevnega območja nekaterih okrož- 
nih gospodarskih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji in ga v načelu, v po- 
drobnostih in v celoti sprejel. 

Odbor se strinja, da je treba območji okrožnih gospodarskih sodišč v Ce- 
lju in Ljubljani spraviti v sklad z dejstvom, da je bil okraj Trbovlje od- 
pravljen. V zvezi s tem je treba ustrezno spremeniti tudi krajevni območji 
okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani in gospodarskega sodišča v Celju. 

V podrobni obravnavi je odbor ugotovil, da ni niti materialnih niti kadrov- 
skih ovir za novo določitev krajevnega območja gospodarskega sodišča v Ljub- 
ljani in zato predlaga Republiškemu zboru, da sprejme odlok o spremembi 
krajevnega območja nekaterih gospodarskih sodišč v Ljudski republiki Slo- 
veniji. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Alfonza Grmeka. 

St. R-204/1-58. 

Ljubljana, dne 26. junija 1958. 

Poročevalec: 
Alfonz  Grmek   1. r. 

Predsednik: 
Mirko   Zlatna r   1. r. 
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PREDLOG   ODLOKA 
O  USTANOVITVI  OKRAJNEGA  SODlSCA 

V  AJDOVŠČINI  IN  O  NJEGOVEM 
KRAJEVNEM   OBMOČJU 

Na podlagi prvega odstavka 43. člena ustavnega zakona o temeljih druž- 
bene in politične ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije 
v zvezi z 18. členom zakona o sodiščih (Uradni list FLRJ, št. 30-376/54) je 
Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije na seji Republiškega zbora 
dne 30. junija 1958 sprejela 

ODLOK 

o ustanovitvi okrajnega sodišča v Ajdovščini ter o njegovem krajevnem 
območju 

I. 

Ustanovi se okrajno sodišče v Ajdovščini. 

II. 

Krajevno območje okrajnega sodišča v Ajdovščini obsega območji občin 
Ajdovščina in Vipava. 

Krajevni območji teh dveh občin se izločita iz krajevnega območja okraj- 
nega sodišča v Novi Gorici. 

III. 

Državni sekretariat za pravosodno upravo LRS izvrši ta odlok, določi, kdaj 
prične poslovati okrajno sodišče v Ajdovščini, ter izda natančnejše predpise 
za izvršitev tega odloka. 

IV. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

V stremljenju, da se razbremeni okrajno sodižče v Novi Gorici in da ee 
upoštevajo želje prebivalstva tega območja, je Državni sekretariat za pravo- 
sodno upravo ž.c dalj čiisa pripravljal ustanovitev okrajnega sodišča v Ajdov- 
ščini. Priprave za ustanovitev tega sodišča so sedaj končane in bi okrajno 
sodišče v Ajdovščini lahko začelo poslovali s 1. julijem 1958. 

Novo okrajno sodišče v Ajdovščini naj bi obsegalo območji upravnih ob- 
čin Ajdovščina in Vipava, ki imata s*kupaj ca. 22 000 prebivalcev. Območje 
okrajnega sodišča v Ajdovščini se bo izvzelo iz sedanjega območja okrajnega 
sodišča v Novi Gorici, ki bi mu ostalo ca. 48 000 prebivalcev. 

Ustanovitev okrajnega sodišča v Ajdovščini narekujejo potrebe prebival- 
stva imenovanih dveh občin, ki je na množičnih sestankih in zborih volivcev 
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že ponovno izreklo željo, da se to okrajno sodišče ustanovi. V Ajdovščini je 
obstajalo okrajno sodišče že pred vojno in tudi nekaj časa po osvoboditvi. 
Z ustanovitvijo okrajnega sodišča v Ajdovščini bo okrajno sodišče v Novi 
Gorici razbremenjeno približno za eno tretjino. Odpadli bi tudi stalni uradni 
dnevi, ki jih okrajno sodišče v Novi Gorici opravlja sedaj v Ajdovščini vsak 
teden in ki pomenijo sedaj občutno obremenitev okrajnega sodišča v Novi 
Gorici. 

Poslovni prostori za novo okrajno sodišče so popolnoma urejeni in pri- 
pravljeni. Za nabavo inventarja in za poslovanje okrajnega sodišča v Ajdov- 
ščini od 1. VII. 1958 dalje so odobreni v proračunu OLO Gorica potrebni 
krediti. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo oblasti 
in uprave 

POROČILO 

k predlogu odloka <> ustanovitvi Okrajnega sodišča v Ajdovščini in o njegovem 
krajevnem območju 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave je na seji 11. junija 1958 obrav- 
naval predlog odloka o ustanovitvi Okrajnega sodišča v Ajdovščini in o nje- 
govem krajevnem območju ter ga soglasno v načelu, v podrobnostih in v celoti 
sprejel. 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave ugotavlja, da se z ustanovitvijo 
Okrajnega sodišča v Ajdovščini ne razbremenjuje samo Okrajno sodišče v 
Novi Gorici, arppak se pri tem zlasti upoštevajo želje prebivalstva tega ob- 
močja. 

Ze v poročilu o uveljavljanju komunalnega sistema v Ljudski republiki 
Sloveniji je bilo poudarjeno, da bi bilo treba čimprej ustanovitvi razen ob- 
stoječih Se dru^a okrajna sodišča, kar brez dvoma zasleduje predlog odloka. 
Zato odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme odlok 0 nskrnovitvi 
Okrajnega sodišča v Ajdovščini in o njegovem krajevnem območju. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Staneta Vrbovca. 

St. R-205/1-58. 

Ljubljana, dne 11. junija 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
S t a n e   V r h o v e c   1. r. M i r k o   Z 1 a t n a r   1. r. 
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PREDLOG  RESOLUCIJE 
O  USMERJANJU   STANOVANJSKE  IZGRADNJE 

Eno najtežjih vprašanj, ki se vsak dan bolj pereče postavljajo pred našo 
družbeno skupnost, je stanovanjski problem, ki ne zajema samo stanovanjski 
prostor, temveč tudi z njim povezano komunalno ureditev ter socialne, zdrav- 
stvene, prosvetne in druge faktorje; vse to predstavlja del življenjskega stan- 
darda našega delovnega človeka. Nezadostna stanovanjska izgradnja postaja 
v naših družbenih pogojih tudi gospodarski problem, saj v mnogih primerih 
onemogoča polno izkoriščanje obstoječih proizvodnih kapacitet. Ko postaja 
ena glavnih ovir za dvig splošne proizvodnosti, zapira tudi možnosti za aku- 
mulacijo nadaljnjih sredstev za stanovanjsko izgradnjo. 

Problem pomanjkanja stanovanj je skupen vsemu povojnemu svetu. Ra- 
zumljivo je, da je pri nas spričo vojnega pustošenja in nagle industrializacije 
dežele ta problem še ostrejši, kaže pa se v posebnih oblikah zaradi bistveno 
spremenjenih družbenih in proizvodnih odnosajev. 

Naša skupnost je posvečala temu vprašanju ves čas veliko pozornost in 
posebno v zadnjih letih vlagala v stanovanjsko izgradnjo ogromna sredstva. 
Kljub tako široki stanovanjski gradnji, pa je v naših mestih in industrijskih 
središčih še vedno preko 45 000 družin, ki nimajo samostojne kuhinje in sani- 
tarnega prostora. Pri tem je 30% novozgrajenih velikih stanovanj naseljeno 
z dvema družinama. To ne kaže samo na veliko potrebo po stanovanjskem 
prostoru, temveč tudi na to, da smo gradili preveč velikih in dragih stanovanj 
ter premalo manjših, skromnejših, ki bi bolje ustrezala potrebam delovnega 
človeka v mejah njegovih osebnih dohodkov. Pri tem tudi nismo reševali 
vseh ostalih potreb, ki jih mora zadovoljiti organizirano naselje in ki šele 
predstavljajo stanovanjski standard v celoti (dnevna preskrba, komunalne 
službe in naprave, socialno in /diav.slvcno varstvo in druge potrebe). 

Samo z doslednim uresničenjem ukrepov iz družbenih planov bomo mogli 
prrprečiti  nadaljnjo zaostritev stanovanjskega vprašanja. 

Ko ugotavlja Ljudska skupščina Ljudski' republike Slovenije ta družbena 
in gospodarska, zlasti za mesta in industrijska središča pomembna dejstva, 
.sprejema na podlagi 21. čl(;na Ustavnega zakona o temeljih družbene in po- 
litične ureditve in o organih obhisti Ljudske republike Slovenije na skupni 
.seji Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev dne 30. junija  1958 naslednjo 

RESOLUCIJO 

t. 

1. Smotrna  rešitev stannvanjske.na vprašanja je edino v tem, da gradimo 
ceneje in bolj skromno. 

Približati se rešitvi stanovanjskega problema zgolj z večjim vlaganjem 
sredstev M .stanovanjsko-komunalno izgradnjo, ni prava pot. Preko- 
merno večanje investicij ima na neki stopnji svoj nasprotni učinek: ogroža 
prav liste proporce v družbenih planih, ki zagotavljajo vzpon življenjske ravni 
Zato je tudi morebitno večje vlaganje sredstev nujno pogojeno na razmerja 
v teh proporcih. Pocenitev .stanovanjske izgradnje pa ne sestoji .samo i/, znižanja 
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proizvajalnih stroškov (proizvodna pocenitev), temveč tudi iz znižanj, ki so 
nasledek zmanjševanja velikosti in opremljenosti stanovanj ter uporabe ce- 
nejših, pa venadr še ustreznih materialov (relativna pocenitev). 

Najbolj učinkovita podlaga za znižanje cene stanovanj je proizvodna 
pocenitev. Zato je treba posvetiti vso pozornost izvajanju ustreznih resolucij 
Zvezne ljudske skupščine, zlasti o perspektivnem razvoju gradbeništva, ter 
izvajanju družbenega plana gospodarskega razvoja LR Slovenije za razdobje 
1957—1961, ki obravnavata pogoje za postopni dvig gradbene proizvodnje na 
višjo industrijsko raven. Ta prehod je skupna naloga ljudskih odborov, inve- 
stitorjev, projektantov ter gradbenih izvajalcev in proizvajalcev. Da bi mogli 
uresničiti obsežno zidanje stanovanjskih hiš in da bi dosegli pocenitev stano- 
vanjske izgradnje, je torej potrebna vrsta organizacijskih, tehničnih in gospo- 
darskih ukrepov. 

2. V prizadevanju za povečanje obsega stanovanjskega prostora so pričeli 
nekateri občinski ljudski odbori usmerjati stanovanjsko izgradnjo že pred leti 
in so dosegli lepe uspehe, zlasti po ustanovitvi skladov za kreditiranje stano- 
vanjske izgradnje. 

S koncentracijo družbenih sredstev v stanovanjskih skladih so dani pogoji 
za široko in kontinuirano gradnjo stanovanj. Da bi se racionalno koristila ta 
Mcdslva, naj občinski ljudski odbori razvijajo določene oblike organizacij za 
investicijske storitve, kot so zavodi za stanovanjsko izgradnjo, stanovanjske 
zadruge in druge oblike združevanja investitorjev, opirajoč se pri tem na 
i/ku.šnje, ki so jih že pridobila nekatera mesta in okraji. Take oblike organizacij 
vsklajujejo s svojimi velikimi naročili industrijo in gradbena podjetja v 
organizirano proizvodnjo vseh elementov na višji ravni, pri kateri je mogoče 
'losrči učinkovito proizvodno pocenitev. 

■ K Važen pogoj za proizvodno pocenitev pomeni smotrno organizirano 
gradbUče na velikem zemljižkem kompleksu. 

Zato je treba prirediti Se investicijska preddela tako, da bo mogoče preiti 
k organizirani stanovanjski izgradnji večjih kompleksov, kar je zlasti potrebno 

i večja naselja in za urbanistično pomembnejše kraje, na katerih se že sedaj 
i/.vaja več kot 60"»  stanovanjske graditve iz celokupnih družbenih sredstev. 

V okviru organizirane stanovanjske izgradnje na večjih kompleksih v 
krajih, kjer se zbirajo večja sredstva, naj gradijo investitorji stanovanjske hiše, 
po vnaprej določenem kompleksnem Investicijskem programu, ki zajema polei; 
stanovanjskih hiš tudi vso pripadajočo komunalno ureditev. 

Kjerkoli je mogoče, naj se objekti, ki služijo gradbeni operativi, izgradijo 
tako, da se po končani gradnji lahko brez večjih stroškov priredijo za potrebe 
komunalnih objektov naselja (prastori za servise, garažni prostori ali podobni 
objekti). Ista načela je treba uporabiti tudi pri izgradnji cest in napeljavi 
elektrike, vodovoda ter kanalizacije. 

Gradbeni načrti za stanovanjske in druge zgradbe za naselje naj bi bili 
i/delani /. enotnega vidika serijski' proizvodnje posameznih gradbenih in 
obrtniških elementov. 

4. Občinski ljudski odbori si morajo prizadevati, da v okviru urbanističnega 
[rama oziroma projekta določijo in zagotovijo zadostne površine zemljišč, na 

katerih je možno organizirati velika gradbišča, kakor tudi da izdelajo čimprej 
lalne načrte za kompleksne etaaovanjsko-komunalne enote. Vendar pa 

dej'vo,   da   urbanistični   program   oziroma   projekt  za   celotno   naselje  še   ni 
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izdelan, ne more biti ovira za stanovanjsko izgradnjo kompleksa ter se na tem 
kompleksu lahko takoj gradijo posamezni objekti, upoštevajoč osnovna načela 
urbanistične ureditve. 

5. Za dosego trajnejših odnošajev med organiziranimi investitorji, gradbe- 
nimi izvajalci in producenti je priporočljivo sklepanje gradbenih in dobavnih 
pogodb za daljšo dobo, kar bo omogočilo gradbenim podjetjem smotrnejšo 
organizacijo obratov za prefabrikacijo serijskih konstrukcijskih in obrtniških 
elementov, zlasti pa tudi smotrnejšo in cenejšo organizacijo samih gradbišč. 

6. Preusmeritev industrije na masovno proizvodnjo materialov bo postopno 
vplivala na pocenitev same gradnje. Zato je treba ustanavljati in krepiti take 
organizacijske oblike, ki omogočajo uvajanje serijske proizvodnje v gradbeni- 
štvu in kooperacijo organizacij za raziskavo materiala, zavodov za stanovanjsko 
izgradnjo, industrije, projektantov, gradbene operative in drugih. 

7. Pri dosedanjem načinu gradnje stanovanj predstavljajo dovršitvena in 
obrtniška dela ozko grlo za hitrejšo stanovanjsko gradnjo. Pri naraščanju 
graditve stanovanjskih hiš se bo to ozko grlo nujno povečevalo, ker razvoj 
obrtniških organizacij relativno zaostaja. Zato naj velika gradbena podjetja 
in občinski ljudski odbori organizirajo lastne obrtniške skupine in delavnice s 
potrebno mehanizacijo. 

II. 

1. Smotrna uporaba družbenih sredstev za stanovanjsko izgradnjo je 
zaupana občinskim ljudskim odborom in je stvar široke javnosti. Zato naj 
ljudski odbori z udeležbo zborov volivcev, stanovanjskih skupnosti in delavskih 
svetov organizirajo tako izgradnjo stanovanj na svojem območju, ki bo upošte- 
vala razpoložljiva sredstva in kar najbolj ustrezala potrebam in navadam 
občanov. 

2. Občinski ljudski odbori naj ocenijo potrebe gospodarstva in državljanov 
po stanovanjih in njihovo ekonomsko zmogljivost ter sprejmejo splošen program 
.stanovanjske izgradnje po perspektivnem planu najmanj do leta 1961, ki upo- 
števa one vrste stanovanj, za katere je v posameznih krajih največja potreba. 
Za ta stanovanja določijo tehnične standarde, ki ustrezajo osnovnim potrebam 
državljanov glede na njihove osebne dohodke in krajevne navade. Po druž- 
benem planu gospodarskega razvoja LR Slovenije za razdobje od leta 1957 do 
1961 je treba z družbenimi sredstvi, predvidenimi v planu, poleg nadomestitve 
dotrajanih stanovanj zgraditi Se 21 000 novih stanovanjskih enot s skupno 
površino 1,5 milijona nr, tako da pride na stanovanjsko enoto 71 nr bruto etažne 
površine. Dejstvo, da smo v letu 1957 gradili in da м v letu 1958 še gradijo 
dražja in večja stanovanja. Se bolj zaostruje zahtevo po ekonomičnejši gradnji 

Z ozirom na strukturo prebivalstva in družin v LR Sloveniji obstaja v 
Sloveniji največja potreba po dvosobnih stanovanjih za tri oziroma štiričlanske 
družine. Bruto etažna površina 71 nr, predvidena v družbenem pianu, bo torej 
ustrezala v večini primerov kot orientacija za določanje .standardnega stano- 
vanja po površini. 

:i Standardna .stanovanja .so taka stanovanja, ki ustrezajo sedanji stopnj' 
gospodarske zmogljivosti družbe in poedinca, krajevnim navadam in osnovnini 
higienskim pogojem. Standardna stanovanja so solidna in trajna. Upoštevajoč, 
da so .stanovanja potrebna zlasti državljanom z manjšimi osebnimi dohodki, 
naj  izvrši občinski ljudski odbor razvrstitev tako, da ima tudi najskromnejše 
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stanovanje kuhinjo, ustrezno število sob, predsobo, prostor za umivanje, 
stranišče ter prostor za živila in čistila. Stanovanjska zgradba naj ima hišne 
instalacije tako urejene, da je možno priključiti dodatno opremo na te insta- 
lacije. Ob upoštevanju zgoraj navedenega določi občinski ljudski odbor za 
vsako standardno stanovanje najvišje gradbene stroške. Stanovanja, ki ne 
prekoračujejo cene tako določenega standardnega stanovanja, imajo prednost 
pri dodeljevanju družbenih sredstev. 

III. 

1. Občinski skladi za kreditiranje stanovanjske izgradnje naj postanejo 
odlcčilnejši faktor za usmerjanje racionalne stanovanjske izgradnje in za mobi- 
lizacijo dopolnilnih sredstev za stanovanjsko izgradnjo. Zato naj občinski 
ljudski odbori s pravili kreditnih skladov za zidanje stanovanjskih hišic 
zagotovijo racionalno uporabo družbenih sredstev in krepijo iniciativo za 
povečanje družbenih sredstev z lastnimi sredstvi gospodarskih organizacij in 
državljanov preko stanovanjskih zadrug in stanovanjskih skupnosti. Zlasti je 
treba pri tem podpreti gospodarske organizacije, od katerih je v največji meri 
odvisen razvoj gospodarstva v občini. 

2. Uporabo družbenih sredstev je treba obravnavati tako s stališča stano- 
vanjskega objekta kakor tudi s stališča stanovanjskega naselja. Zato morajo 
investitorji stanovanjskih hiš, razen sredstev za stanovanja, zagotoviti tudi 
sredstva za izgradnjo naprav in zgradb, ki so potrebne za neposredno dopol- 
njevanje stanovanjskega standarda v naselju; vendar pa ta sredstva ne smejo 
presegati 15% predračunske vrednosti hiš. Urejanje urbanističnih kompleksov 
z rušenjem preživelih obstoječih objektov je dovoljeno le v primeru, da skupni 
stroški za te naprave in za rušenja ne presegajo 20% od predračunske vrednosti 
stanovanjskih hiš na takem kompleksu. 

3. Ce je treba zaradi novih gradenj stanovanjskih hiš razširiti komunalno 
mrežo, se lahko za take namene dajejo investitorjem komunalnih naprav 
posojila iz sredstev skladov za zidanje stanovanjskih hiš, vendar samo, kolikor 
je 1" potrebno za zgraditev komunalnih naprav v zvezi s povečano izgradnjo. 
Take investicije naj ne bi presegale 20% vseh sredstev sklada za zidanje 
stanovanjskih hiš. 

4. Vso prednost pri dodeljevanju družbenih sredstev imajo standardna 
stanovanja. Kolikor je izjemno potrebno odstopanje od tega načela zaradi 
posebnih razlogov (urbanistična ureditev, lokacija, posebne naprave in po- 
dobno), gredo stroški za tako odstopanje v breme koristnika bodisi v obliki 
udeležbe lastnih dodatnih sredstev (zlasti pri stanovanjskih zadrugah) ali pa v 
Obliki vefije najemnine. 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije naroča Izvršnemu svetu in 
ljudskim odborom, naj na podlagi načel te resolucije izdajo potrebne predpise 
in ukrepe za usmerjanje stanovanjske izgradnje in za zagotovitev uresničenju 
družbenega plana gospodarskega razvoja LR Slovenije za razdobje 1957—19(il 
ter uredbe o posebnih pogojih za gradnjo stanovanjskih hiš in upravnih stavb 
in o družbenem nadzorstvu nad to gradnjo. 

Sekretariat Izvršnega sveta za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komu- 
nalne zadeve in Sekretariat Izvršnega sveta za industrijo in obrt naj v skladu 
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z načeli te resolucije in s predpisi Izvršnega sveta izdajata strokovna pripo- 
ročila in konkretnejše napotke občinskim ljudskim odborom, zlasti na področju 
projektiranja, urbanističnih rešitev, materialov in podobno. 

Ker za izvršitev teh nalog niso potrebni le splošni predpisi, temveč tudi 
polna aktivnost vseh državljanov in organizacij, naj družbene in gospodarske 
organizacije, projektanti in drugi družbeni delavci s svojo dejavnostjo in pri- 
zadevnostjo omogočijo izvajanje v tej resoluciji začrtane politike. 

OBRAZLOŽITEV 

Po 2. točki 2. razdelka V. poglavja družbenega plana gospodarskega razvoja 
LR Slovenije za razdobje od 1. 1957 do 1961 bodo znašala družbena sredstva za 
zidanje stanovanj v mestih in industrijskih središčih 8,5 milijarde dinarjev, 
za graditev komunalnih naprav pa okoli 3 milijarde dinarjev povprečno na 
leto. Družbeni plan računa, da bi bilo s temi sredstvi mogoie ne le nadomestiti 
sedanji stanovanjsko-komunalni sklad, ki je že dotrajal, temveč zgraditi še 
okoli 1,5 milijona m' novih stanovanjskih površin oziroma okoli 21 000 stano- 
vanj in dopolniti omrežje komunalnih naprav. Družbeni plan računa pri tem 
seveda s smotrno gradnjo stanovanj, na odstranitev nesorazmerij med kapaci- 
tetami gradbenih podjetij za groba in dovršitvena dela, na kontinuiteto dela 
gradbenih podjetij, na gradnjo večjih kompleksov po enem izvajalcu, na čini 
preprostejšo in cenejšo izvedbo, na uvajanje montažnega in polmontažnega 
gradbenega sistema, na nove cenejše gradbene materiale in tipizirane gradbeni 
elemente in na široko mobilizacijo drugih razpoložljivih sredstev gospodarskih 
Organizacij In državljanov (3. in 4. točka X. poglavja). 

Ljudski odbori kažejo sicer potrebno skrb za izgradnjo .stanovanj, obračuni 
prvega planskega leta in analize izvrševanja piana v сјгицст planskem letu pa 
kažejo na določeno nevarnost, da perspektivnega plana ne bo mogoče realizirati. 
(V takoj ne prelomimo z dosedanjim načinom Stanovanjske izgradnje. Se vedno 
se namreč gradijo predraga, prevelika, po individualnih željah projektirana, 
nesmotrno locirana in na neprimeren in drug način zidana stanovanja. Zlasti 
se čuti pomanjkanje jasne orientacije na zidanje stanovanj, ki bi bila primerna 
naši ekonomski zmogljivosti in družbenim potrebam, in sicer že pri izbiri 
zemljišč, pri projektiranju, pri dodeljevanju družbenih sredstev in pri dolo- 
Sanju stanovanjskega standarda. Šr vedno tudi ni skupne, koordinirane akcije 
vseh činiteljev, ki jo zahteva perspektivni družbeni plan kot pogoj, da bi se 
dosegla smotrna in cenena izgradnja slanovanj in pravilno vkljneevanje vseh 
komunalnih   in   socialnih   elementov,   ki   dopolnjujejo   stanovanjski   standard. 

Zvezna uredba o posebnih pogojih za gradnjo stanovanjskih hiš in upravnih 
slavb in O družbenem nadzorstvu nad to gradnjo (Uradni list FLU.I, št. 15/58) 
v glavnem ureja vprašanja gradnji' stanovanjskih hiš iz družbenih sredstev in 
pooblašča občinski' ljudske odbore, da izdajo predpise za usmerjanje stano- 
vanjske izgradnje iz družbenih sredstev, s tem, da morajo usmeriti stanovanjsko 
izgradnjo na ceneno gradnjo takih stanovanj, pri katerih bi cene in najemnine 
ustrezale razmerjem v oselnih dohodkih državljanov. V ta namen lahko pred- 
pišejo ljudski odbori tipizacijo stanovanjskih hiš ter vrsto in opremo stanovanj, 
ki se lahko gradijo i/, družbenih sredstev. Obenem pooblašča uredba republiške 
i/višne svete in okrajne ljudske odbore, da izdajo 0 teb vprašanjih navodila, 
ki so za občinske ljudske odbore obvezna pri izdaji njihovih predpisov. 
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Izvršni svet je mnenja, da je usmerjanje stanovanjske izgradnje, pri kateri 
so angažirana v celoti ali vsaj deloma družbena sredstva, in predpisi, s katerimi 
naj se to uredi, tako pomembno družbeno politično vprašanje, da je potrebno, 
da o teh vprašanjih še predhodno razpravlja Ljudska skupščina in da sprejme 
resolucijo, ki naj bi mobilizirala vse družbene in gospodarske činitelje za 
konkretne akcije pri realizaciji osnovnih nalog izgradnje stanovanj po republi- 
škem perspektivnem družbenem planu. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu resolucije o usmerjanju stanovanjske izgradnje 

Odbor za gospodarstvo je na svoji seji dne 27. junija 1958 obravnaval 
predlog resolucije o usmerjanju stanovanjske izgradnje. 

Odbor sodi, da je usmerjanje stanovanjske izgradnje tako pomembno 
družbeno politično vprašanje, da je potrebno mobilizirati vse družbene in 
gospodarske činitelje za konkretne akcije pri realizaciji osnovnih nalog 
izgradnjo stanovanj po perspektivnem družbenem planu. Zaradi tega je reso- 
lucija, s katero se jasno zavzema stališče o nadaljnji graditvi stanovanj ute- 
mrljma. 

V podrobni obravnavi je odbor sprejel naslednje spremembe in dopolnitve: 

II. št. 2: V deseti vrsti se stavek: »da odpade na stanovanjsko enoto 71 nr 
bruto etažne površine« nadomesti z naslednjim stavkom: »da pride na stano- 
vanjsko (»noto povprečno 71 nr bruto etažne površine«. 

II. št. 3: V tretji vrsti so stavek: »Standardna stanovanja so solidna in 
trajna« črta. 

II. šl. !i: V deveti vrsti .se stavek: »Ob upoštevanju zgoraj navedenega 
določi občinski ljudski odbor za vsako standardno stanovanje najvišje gradbene 
.stm.škt spicnuni tako, da se glasi: -Ob upoštevanju zgoraj navedenega določi 
občinski ljudski odbor za vsa standardna stanovanja najvišje planske gradbene 
stroške«. 

III. št. 2: V peti vrsti .se stavek »Vendar pa ta sredstva ne smejo presegati 
15Ж predračunske vrednosti hiš« spremeni tako, da se glasi: »Vendar pa ta 
.sredstva naj ne bi presegala 15'-« predračunske vrednosti hiš«. 

111. št. 2: Zadnji stavek .se spremeni tako, da se glasi: »Pri urejanju urba- 
nističnih kompleksov / mšenjem preživelih obstoječih objektov naj skupni 
stroški za te naprave in za rušenje ne bi presegali 20% proračunske vrednosti 
stanovanjskih hiš na takem kompleksu.« 

Na koncu predzadnjega odstavka resolucije se za besedami: »urbanističnih 
rešitev, materialov«, doda   'tipizaciji1 in stamlaniizaeije«. 

Odbor za gospodarstvo je /. navedenimi spremembami in dopolnitvami 
.puji 1 predlog resolucije o načelih za usmerjanje stanovanjske izgradnje in 
predlaga Ljudski skupščini LR Sloveniji', da jo sprejme 
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Odbor se strinja tudi s spremembami, ki jih predlaga k resoluciji odbor 
za gospodarstvo Zbora proizvajalcev. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca tovariša Viktorja 
Zupančiča. 

St. R 206/1-58. 

Ljubljana, dne 27. junija 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
Viktor  Zupančič  l.r. Franc  Leskošek   1. r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu resolucije o usmerjanju stanovanjske izgradnje 

Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudsko skupščine LRS je 
na seji dne 27. junija 1958 razpravljal o predlogu resolucije o usmerjanju 
stanovanjske izgradnje. 

V načelni obravnavi predloga resolucije je odbor soglašal s stališčem 
Izvršnega sveta, da je usmerjanje stanovanjske izgradnje, pri kateri se v celoti 
ali vsaj deloma angažira družbena sredstva, tako pomembno družbeno vpra- 
šanje, da je treba mobilizirati vse družbene in gospodarske činitelje za kon- 
kretne akcije pri realizaciji osnovnih nalog izgradnje stanovanj po republiškem 
perspektivnem družbenem planu. Odbor je mnogo razpravljal o smotrni upo- 
rabi družbenih sredstev za stanovanjsko izgradnjo in o potrebi, da se ta grad- 
nja usmeri na zidanje standardnih stanovanj, ki ustrezajo sedanji stopnji 
gospodarske zmogljivosti družbe in poedincev ter njenim navadam in osnov- 
nim higienskim pogojem. Odbor je bil mnenja, da moramo usmeriti vse naše 
napore v pocenitev gradnje stanovanj, ker .se še vedno gradijo predraga, pre- 
velika, nesmotrno locirana in na neprimeren način zidana stanovanja. V tem 
moramo izkoristiti vse možnosti za čim cenejšo, pa tudi čim hitrejšo stano- 
vanjsko gradnjo. Glede na to, da so v posameznih krajih zelo različne potrebe 
po določeni vrsti .stanovanj, je treba odločitev o splošnem programu stano- 
vanjske izgradnje prepustiti občinskim ljudskim odborom, kakor to predlog 
resolucije tudi določa. Člani odbora so tudi poudarjali, da je pocenitev stano- 
vanjskih gradenj v veliki meri odvisna tudi od cen gradbenega materiala, ki 
so dostikrat neupravičeno visoke. Zalo je odbor sklenil, da v okviru pregleda 
podjetij, ki si ga je zastavil kot nalogo, izvedi' čimprej pregled podjetij grad- 
benega materiala in gradbenih podjetij. Zanemarjati tudi ne smemo novih 
načinov gradnje, zlasti izdelave montažnih delov in podobno. 

Odbor je bil mnenja, da predlog resolucije o usmerjanju stanovanjske 
izgradnje  zajema   v   celoti  vse  probleme stanovanjske   izgradnje   in   ka/.r   na 
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možnosti,  s  katerimi   lahko   dosežemo  občutno  pocenitev  gradnje  in  ekono- 
mičnejše izkoriščanje družbenih sredstev, ki so določena v ta namen. 

Pri obravnavi predloga resolucije je odbor za gospodarstvo sklenil pred- 
lagati tele spremembe in dopolnitve: 

I. točka 3: Začetek četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Objekti, ki služijo gradbeni operativi, naj se praviloma  izgradijo  tako, 

da se po končani. . .« 
V drugi vrsti petega odstavka se pred besedo »gradbenih« vnese beseda 

»tipiziranih«. 
I. točka 6: Na koncu te točke se črta beseda »drugih« in vneseta besedi 

»gradbene mehanizacije«. 
II. točka 2: V deseti vrsti se stavek: »da odpade na stanovanjsko enoto 

71 m2 bruto etažne površine« nadomesti s stavkom »da pride na stanovanjsko 
onoto povprečno 71 nr bruto etažne površine«. 

II. točka 3: V tretji vrsti se stavek »Standardna stanovanja so solidna in 
trajna« črta. 

V deveti vrsti se stavek »Ob upoštevanju zgoraj navedenega določi ob- 
činski ljudski odbor za vsako standardno stanovanje najvišje gradbene stroške« 
spremeni tako, da se glasi: »Ob upoštevanju zgoraj navedenega določi občinski 
ljudski odbor za vsa standardna stanovanja najvišje planske gradbene stro- 
ške.« 

III. točka 2: V začetku šeste vrste se besede »sredstva ne smejo presegati« 
nadomestijo z besedami »sredstva naj ne bi presegala«. 

Zadnji stavek te točke se spremeni tako, da se glasi: 
»Pri urejanju urbanističnih kompleksov z rušenjem preživelih obstoječih 

objektov, naj skupni stroški za te naprave in za rušenje ne bi presegali 20% 
od proračunske vrednosti stanovanjskih hiš na takem kompleksu.« 

Na koncu predzadnjega odstavka resolucije se za besedami »urbanističnih 
rešitev materialov« še doda »tipizacije in standardizacije«. 

Odbor za gospodarstvo predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog resolu- 
cije o usmerjanju stanovanjske izgradnje z navedenimi spremembami in do- 
polnitvami sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Henrika Cigoja. 

St. P-66/1-58. 

Ljubljana, dne 27. junija 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
H e n r i k   C i g o j   1. r. J o ž e   G e r b e c   1. r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo oblasti 
in uprave 

POROČILO 

k uredbi o spremembah in dopolnitvah uredbe u organizaciji in delu Izvršnega 
sveta Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS je na podlagi drugega odstavka 
74. člena ustavnega zakona o temeljih družbene in politične ureditve in o 
organih oblasti Ljudske republike Slovenije, predložil Ljudski skupščini LRS 
v potrditev uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o organizaciji in 
delu Izvršnega sveta Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije. 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave Republiškega zbora Ljudske skup- 
ščine LRS je obravnaval kot pristojni odbor omenjeno uredbo na svoji seji 
26. junija 1958 in ugotovil, da je bilo treba spremeniti oziroma dopolniti 
uredbo o organizaciji in delu Izvršnega sveta zato, da se določbe prejšnje 
uredbe spravijo v sklad z zakonom o državni upravi in drugimi ustreznimi 
predpisi. Odbor ugotavlja, da je uredba v skladu z ustavnim zakonom ter 
zato predlaga Ljudski skupščini LRS, da uredbo potrdi in v ta namen sprejme 
naslednji odlok: 

»Na podlagi drugega odstavka 74. člena ustavnega zakona o temeljih 
družbene in politične ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slove- 
nije, je Ljudske skupščina LRS na skupni seji Republiškega zbora in Zbora 
proizvajalcev dne 30. junija 1958 sprejela 

ODLOK 

o potrditvi uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o organizaciji in delu 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Potrdi se uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o organizaciji in 
delu Izvršnega sveta Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije, ki Je 
bila objavljena v Uradnem listu LRS, št. 20-111/58 z dne 19. junija  1958.« 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Staneta Sotlarja. 

St. LS-108/1-58. 

Ljubljana, dne 26. junija 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
StaneSotlarl. r. MirkoZlatnarl. r. 



Priloge 319 

PREDLOG  SKLEPA 
O   RAZREŠITVI  SODNIKA  OKROŽNEGA  SODlSCA 

V   MARIBORU 

Na podlagi 77. in 78. člena zakona o sodiščih (Uradni list FLRJ, št. 30/54), 
je bil na skupni seji Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev Ljudske 
skupščine Ljudske republike Slovenije dne 30. junija 1958 

razrešen 

Franc  M i k 1 a v č i č ,  kot sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru. 

PREDLOG   SKLEPA 
O   IZVOLITVI   SODNIKOV   OKROŽNIH   SODlSC 

Na podlagi 49. člena zakona o sodiščih (Uradni list FLRJ, št. 30/54) so 
bili na skupni seji Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev Ljudske skup- 
ščine Ljudske republike Slovenije dne 30. junija 1958 

izvoljeni : 

za sodnike okrožnega sodišča 

I. pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: 
Franc   M i k 1 a v č i č ,  sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru, 
dr. Vladimir   Leitgeb,   sodnik Okrajnega sodišča v Vidmu-Krškcm, 
Niko  Belopavlovič,  sodnik Okrajnega sodišča v Ljubljani; 

II. pri Okrožnem sodišču v Kopru: 
dr. Stane  Strehovec,  sodnik Okrajnega sodišča v Kopru. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Pri Okrožnem sodišču v Ljubljani je sistemiziranih 28 sodniških mest, 
dejansko zasedenih pa samo 24 mest. Zaradi povečanja krajevnega območja 
Okrožnega sodišča v Ljubljani po priključitvi območja Okrajnega sodišča v 
Trbovljah in zaradi povečanega pripada je treba izvoliti še tri sodnike. 

Pri Okrožnem sodišču v Kopru je sistemiziranih 7 sodniških mest, dejan- 
sko zasedena pa so samo 4 mesta. Zaradi naraščanja zadev si je sodišče doslej 
pomagalo z dodelitvami. Zato je potrebno izvoliti še enega sodnika. 

2. Za predlagane kandidate je sporočil Državni sekretariat za pravosodno 
upravo tele osebne podatke: 

Miklavčič Franc je rojen 29. IX. 1921 v Ljubljani. Na pravi fakulteti 
je diplomiral 17. VI. 1947. Kot sodnik pri okrajnih sodiščih je služboval od 
leta 1946 dalje, od leta 1955 pa je sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru. Ima 
nad 10 let pravne službe. Strokovni sodniški izpit je opravil leta 1953. 
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Med okupacijo je sodeloval z NOB aktivno od januarja 1942. Bil je član 
rajonskega odbora za rajon Bežigrad ter junija 1942 stopil v NOV. Demobili- 
ziran je bil 10. II. 1946. Prejel je več odlikovanj. Dela aktivno v množičnih 
organizacijah. Ni član ZKS. 

Razpolaga s solidnim pravnim znanjem, predvsem je dober poznavalec 
civilnega prava. 

Tov. Miklavčič izpolnjuje po 46. členu Zakona o sodiščih vse pogoje za 
sodnika Okrožnega sodišča. 

Leitgeb dr. Vladimir je rojen 27. V. 1917 v Novem mestu. Na pravni 
fakulteti je diplomiral leta 1943, ter je od tedaj dalje v pravni službi. Od leta 
1947 je sodnik Okrajnega sodišča, pred tem je bil sodnik pripravnik in kasneje 
referent. 

Pri dosedanjem delu na sodišču je pokazal vse lastnosti sposobnega in zelo 
delavnega sodnika. Sodniškega izpita sicer nima, vendar mu po 24. členu 
Uredbe o sodniškem izpitu ni treba delati sodniškega izpita, ker je že nad 
5 let po dovršitvi pravne fakultete na položaju sodnika. 

Med okupacijo je bil simpatizer OF. Ni član ZKS. 

Belopavlovič Niko je rojen 18. VIII. 1931 v Hrastu v Beli Krajini. 
Leta 1950 je končal gimnazijo, bil za tem 2 leti slušatelj novinarsko-diplomat- 
ske šole v Beogradu, po ukinitvi te šole pa se je vpisal na Pravno fakulteto 
ter diplomiral leta 1955. Od 12. VII. 1954 dalje je bil zaposlen kot sodniški 
pripravnik pri Okrožnem sodišču v Ljubljani do novembra 1956, ko je bil 
izvoljen za sodnika Okrajnega sodišča. 

Poglobil se je v kazensko pravo in kaže za to panogo še posebno vescljf 
Predviden je bil za preiskovalnega sodnika pri Okrožnem sodišču. Na splošno 
je ocenjen kot prav dober sodnik. 

Z OF je začel sodelovati leta 1941 ter bil leta 1943 sprejet v SKOJ. Bil je 
nato sekretar SKOJ-a ter junija 1948 sprejet v ZKS. 

Po 46. členu Zakona o sodiščih izpolnjuje pogoje za sodnika okrožnega 
.sodišča. Sodniški izpit bo opravil že v tem letu. 

Strehovec dr. Stane je rojen 6. VI. 1911 v Ribnici na Dolenjskem. 
Pravno fakulteto z doktoratom je končal leta 1937. Od leta 1943 je v pravni 
službi. Bil je najprej sodniški pripravnik, leta 1946 je bil izvoljen za pred- 
sednika Okrajnega sodišča v Šoštanju, kasneje v Ilirski Bistrici, od avgusta 
1951 pa je sodnik okrajnega sodišča v Kopru. Teoretično je zelo podkovan, 
njegova storilnost je izredno visoka. Ra-zpolaga џ solidnim pravnim znanjem. 

Strokovnega izpita še ni opravil. 
MIH! okupacijo je bil .simpiiti/.er OF. Ni član ZKS. 
Po 46. členu Zakona o sodiščih izpolnjuje pogoje za sodnika okrožnega 

.sodišča. Sodniškega izpita sicer nima, vendar mu po 24. členu Uredbe o sodni- 
škem i/.pitu ni treba delali sodniškega izpita, ker je že nad 12 let po dovršitvi 
pravne fakultete na položaju sodnika. 

3. Za vse predlagane kandidate so dale pozitivno mnenji' pristojne Uomiij1' 
/a  volitve okrajnih  ljudskih odborov  ter predsednik  Vrhovnega sodišča  LRS. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA    • 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Odbor za volitve 

POROČILO 

k predlogu za izvolitev sodnikov okrožnih sodišč v Ljubljani in Kopru 

Odbor za volitve Ljudske skupščine LRS je na svoji 2. seji dne 26. junija 
1958 obravnaval predlog Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS o izvolitvi 
.sodnikov okrožnih sodišč v Ljubljani in Kopru in po podrobni obravnavi po- 
sameznih kandidatov sprejel predlog v celoti brez sprememb. 

Za sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani so predlagani Franc Miklavčič, 
sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru, dr. Vladimir Leitgeb, sodnik Okrajnega 
sodišča v Vidmu-Krškem in Niko Belopavlovič, sodnik Okrajnega sodišča v 
Ljubljani; za sodnika Okrožnega sodišča v Kopru pa je predlagan dr. Stane 
Strehovec, sodnik Okrajnega sodišča v Kopru. Podatke za predlagane kan- 
didate so ljudski poslanci že prejeli. 

Predlagani kandidati izpolnjujejo vse po 46. in 116. členu zakona o so- 
diščih predpisane pogoje za izvolitev ter so zanjo dali predpisano pritrditev 
predsednik Vrhovnega sodišča LRS in pristojne komisije za volitve pri okraj- 
nih ljudskih odborih, ki spadajo v območje Okrožnega sodišča v Ljubljani in 
Okrožnega sodišča v Kopru. 

Za vse predlagane kandidate so tudi na razpolago sistemizirana sodniška 
mesta. Pri Okrožnem sodišču v Ljubljani je siistemiziramih 28 sodniških 
mest, dejansko zasedenih pa samo 24 mest. Pri tem je treba še upoštevati, 
da M Je 8 priključitvijo Okrajnega sodišča v Trbovljah, še povečalo območje 
Okrožnega sodišča v Ljubljani. Pri Okrožnem sodišču v Kopru pa je sistemi- 
ziranih 7 sodnišikh mest, dejansko zasedena pa so samo 4 mesta. 

Odbor je v razpravi ugotovil, da delo zlasti na okrožnih sodiščih stalno 
narašča in da je /ato potrebno ta sistemizirana mesta zasesti. Zato je odbor 
sklenil predlagati, naj ljudska skupščina predlagane kandidate izvoli za sod- 
nike navedenih okrožnih sodišč. Dosedanjega sodnika Okrožnega sodišča v 
Mariboru Franca Miklaviita pa je treba v skladu z 78. členom zakona o sodi- 
ščih poprej razrešiti na dosedanjem službenem mestu, da se ga lahko izvoli 
/a .sodnika pri drugem okrožnem sodišču. 

2e po seji odbora pa je odbor prejel preko Izvršnega sveta od državnega 
.sekretarja za pravosodno upravo LRS sporočilo, da je predlagani kandidat 
(ii Vladimir Leitgeb umaknil svoj pristanek za kandidaturo zaradi nenad- 
nega  poslabšanja svoje bolezni za katero že dalj  časa boleha. 

Zato odbor predlaga Ljudski skupščini LRS, da razreši Franca Miklavčiča 
kol sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru in izvoli za sodnika pri Okrožnem 
.sodišču v Ljubljani Franca Miklavčiča in Nika Belopavloviča, pri Okrožnem 
.sodišču v Kopru pa dr. Staneta Stiehovca. 

7.л poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Ivana Alta. 

St. l.S 109/1-58. 

Ljubljana, dne 28. junija  1958. 

PdmiVvalee: 
vin   Alt   1. r. 

2i 

Predsednik: 
Tine   R e m š k a r   1. r. 
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PREDLOG   ODLOKA 
O  NAGRADAH   IN   POVRAČILIH   POSLANCEM   LJUDSKE 

SKUPŠČINE   LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Na podlagi 56. člena in v zvezi s 6. točko 40. člena ustavnega zakona o 
temeljih družbene in politične ureditve in o organih oblasti Ljudske repu- 
blike Slovenije in 172. člena poslovnika Republiškega zbora oziroma 171. člena 
poslovnika Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je Ljudska skupščina 
LRS na skupni seji Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev dne 30. junija 
1958 sprejela 

ODLOK 

o   nagradah   in   povračilih   poslancem   Ljudske   skupščine   Ljudske   republike 
v Slovenije 

1. 

Pravico do stalne mesečne nagrade imajo člani Republiškega zbora, ki 
nimajo stalnih mesečnih prejemkov iz delovnega razmerja ali od pokojnine 
ali ki nimajo sicer rednih dohodkov od svojega dela ali premoženja ali ki zaradi 
izvolitve za ljudskega poslanca prenehajo opravljati svoj redni poklic. 

Ljudskim poslancem, ki opravljajo stalne funkcije v Ljudski skupščini 
oziroma njenih organih, pripada mesečna nagrada za stalno funkcijo, kakor 
je določeno s tem odlokom. 

Člani Zbora proizvajalcev imajo pravico do povračila za izgubljeni za- 
služek, za čas, ko zaradi opravljanja svoje poslanske dolžnosti ne opravljajo 
•svojega rednega poklica. 

Članom Republiškega zbora, ki nimajo stalnih prejemkov oziroma rednih 
dohodkov (prvi odstavek 1. točke), pripada mesečna nagrada v višini njihove 
zadnje plače oziroma prejemkov, ki so jih imeli pred izvolitvijo za ljudskega 
poslanca, vendar največ 33 000 dinarjev mesečno. 

Ce se med mandatno dobo povišajo plače za delovna mesta, na katerih 
so bili ti poslanci zaposleni pred i/.volilvijo, ali če bi se jim v prejšnji službi 
povišali prejemki po rednem napredovanju, se njihova nagrada ustrezno po- 
viša, vendar največ do zneska 33 000 dinarjev mesečno. 

Administrativni odbor odloča, kateri prejemki .si' po prejšnjih odstavkih 
štejejo za plačo. 

3. 

Mesečna nagrada za stalno funkcijo znaša: 
a) za  predsednika  Ljudske skupščine do 90 000 dinarjev 

b) za predsednika Izvršnega sveta do 80 000 dinarjev 

c) za   podpredsednike   Ljudske   skupščine   in    Izvršnega 
sveta   do       75 000 dinair v 
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č) za  tajnika  Ljudske  skupščine  in  za   člane   Izvršnega 
sveta  do       65 000 dinarjev 

d) za predsednika Republiškega zbora, za podpredsednika 
Republiškega zbora ter za predsednike tistih odborov 
in komisij Ljudske skupščine in odborov Republiškega 
zbora, v katerih je stalno delo neogibno potrebno do    60 000 dinarjev 

e) za tajnike tistih odborov in komisij Ljudske skupščine 
in odborov Republiškega zbora, v katerih je stalno delo 
neogibno  potrebno  do 50 000 dinarjev 

Administrativni odbor Ljudske skupščine določi, kateri predsedniki in 
tajniki odborov in komisij Ljudske skupščine oziroma odborov Republiškega 
zbora prejmejo nagrado za stalno funkcijo. 

Funkcionarjem Ljudske skupščine iz prvega odstavka, ki imajo redne 
prejemke zunaj skupščine, se določi nagrada za stalno funkcijo v skupščini 
tako, da skupaj z njihovimi prejemki zunaj skupščine ne presega zneskov 
iz prvega odstavka. 

Administrativni odbor Ljudske skupščine določi za funkcionarje iz prvega 
odstavka višino nagrade  v mejah,  določenih v  prvem  odstavku. 

Ljudskim poslancem pripada za vsak dan, ko delajo na sejah Ljudsko 
skupščine svojega doma, odbora ali komisije, nagrada v višini 1000 dinarjev. 
Ce delajo isti dan na več sejah, jim pripada samo enkratna nagrada v višini 
1000 dinarjev. 

Ta nagrada ne pripada poslancem, ki prejemajo mesečno nagrado za 
stalno funkcijo po tretji točki tega odloka. 

Poslanec, ki ni član odbora ali komisije, ima pravico do nagrade iz prvega 
odstavka samo, če sta ga odbor ali komisija na sejo izrecno pismeno povabila. 

Članom Zbora proizvajalcev pripada povračilo za izgubljeni zaslužek v 
višini 700 dinarjev za vsak dan, ko delajo na sejah Ljudske skupščine, svojega 
doma, odbora ali komisije ali ko opravljajo drugo uradno dolžnost na pod- 
lagi njihovega sklepa ali po naročilu odredbodajalca za izvrševanje skupščin- 
skega predračuna. Ce izgubi član Zbora proizvajalcev na zaslužku več, se mu 
določi povračilo v višini njegovega povprečnega dnevnega zaslužka v prejš- 
njem letu. 

Ljudskim poslancem pripada dnevnica za povračilo stroškov bivanja zu- 
naj kraja, kjer stalno prebivajo, kadar delajo v Ljudski skupščini, domu, 
odboru ali komisiji ali kadar opravljajo drugo uradno dolžnost na podlagi 
njihovega sklepa ali po naročilu odredbodajalca za izvrševanje skupščinskega 
predračuna. 

Dnevnica ljudskega poslanca po prejšnjem odstavku znaša 2000 dinarjev 
dnevno, računajoč tudi potrebni čas potovanja. 
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Poslanec, ki ni član odbora ali komisije, ima pravico do dnevnice samo, 
če sta ga odbor ali komisija na sejo izrecno pismeno povabila. 

Višino dnevnice za službena potovanja v inozemstvo določa administra- 
tivni odbor. 

7. 

Ljudskemu poslancu, ki ne prebiva stalno na območju svojega volilnega 
okraja, pripada za posebne stroške, ki jih ima pri poslanskem delu v svojem 
volilnem okraju, povračilo v pavšalnem znesku 8000 dinarjev, poslancu, ki 
stalno prebiva na območju svojega volilnega okraja, pa povračilo v pavšal- 
nem znesku 5000 dinarjev. 

Ljudski poslanec, ki je istočasno tudi poslanec Zvezne ljudske skupščine, 
prejema to povračilo samo v Zvezni ljudski skupščini. 

8. 

Nagrade in povračila po tem odloku so določena v čistih zneskih. Na te 
prejemke, preračunane v kosmate zneske, se plačajo prispevki proračunom 
in drugi prispevki, ki se plačujejo iz osebnega dohodka delavcev.  . 

Povračila iz 4., 6. in 7. točke tega odloka so oproščena proračunskega pri- 
spevka iz osebnega dohodka delavcev. 

9. 

Administrativni odbor Ljudske skupščine lahko po potrebi spremeni vi- 
šino dnevnice iz 6. točke in višino povračila iz 7. točke tega odloka. 

10. 

Nagrade in povračila, ki so določena v mesečnih /neskih, se izplačujejo 
mesečno vnaprej. 

11. 

Ob prenehanju mandata Ljudske skupščine se izplačujejo ljudskim [K)- 
slancem nagrade in povračila, ki so določena v mesečnih zneskih, do konca 
meseca, v katerem se sestane nova Ljudska skupSčma. 

12. 

Administrativni odbor Ljudske skupščine skrbi za izvrševanje in tolma- 
čenje tega odloka. 

18. 

Ta odlok velja od  I. julija 1958, 
S tem dnem preneha veljati odlok o nagradah poslancev Ljudske skup- 

ščine Ljudske republike Slovenije, o povračilih poslancem in o plačah po- 
slancev, ki opravljajo stalne lunkcije v Ljudski skupščini, domovih, odborih 
in komisijah (Uradni list LRS, št. 23-155/57). 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Administrativni odbor 

POROČILO 

k   predlogu   odloka   o   nagradah   in   povračilih   poslancem   Ljudske   skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Ljudska skupščina LRS je v III. sklicu — že leta 1954 — sprejela »Odlok 
o nagradah poslancev Ljudske skupščine LRS, o povračilih poslancem in o 
plačah poslancev, ki opravljajo stalne funkcije v Ljudski skupščini, domovih, 
odborih in komisijah«, ki je bil objavljen v Uradnem listu (Ur. 1. LRS, 
št. 13-34/54). Ta odlok je bil delno spremenjen leta 1955 (Ur. 1. LRS, št. 
49-167/55) in leta 1957, ko je bilo objavljeno prečiščeno besedilo (Ur. 1. LRS, 
št. 23/57). Ta odlok pa v novih razmerah ne ustreza več v celoti. 

Ob izvolitvi novih ljudskih skupščin IV. sklica se je pokazala potreba, 
da se vprašanje nagrad in povračil poslancem uredi na novo in v posamez- 
nostih nekoliko drugače kot doslej. Upoštevati in sprejeti je treba nekatere 
nove določbe ter odlok prilagoditi načelom in rešitvam, ki jih je s svojim 
odlokom že sprejela Zvezna ljudska skupščina. Pri nas je že običajno in 
ustaljeno, da republiške skupščine povzemajo osnovna načela in glavne re- 
šitve, ki jih glede tega sprejme Zvezna ljudska skupščina. 

Po ustavnem zakonu imajo poslanci Republiškega zbora pravico do stalne 
mesečne nagrade (56. člen). Po novem predlogu se ta določba konkretizira 
tako, da imajo pravico do stalne mesečne nagrade samo tisti ljudski poslanci 
Republiškega zbora, ki nimajo stalnih mesečnih prejemkov iz delovnega raz- 
merja ali od pokojnine ali drugih rednih dohodkov, ali, ki zaradi izvolitve za 
ljudskega poslanca prenehajo opravljati svoj redni poklic. Izhodišče tega je 
v stališču, da naj poslanci — vsaj pretežno — ne bodo profesionalci, temveč 
naj prejemajo plačo na svojih rednih delovnih mestih, kjer so in naj tudi v 
bodoče ostanejo stalno zaposleni. Poslanci za naprej dobivajo za opravljanje 
svoje poslanske dolžnosti praviloma samo pavšalno povračilo za posebne 
stroške, ki jih imajo pri poslanskem delu v svojem volilnem okraju, dalje 
dnevno povračilo za svoje delo na sejah ljudske skupščine oziroma njenih 
domov, odborov in komisij za vsak dan dela ter dnevnice za pokritje stroškov 
bivanja zunaj stalnega prebivališča, kadar delajo v ljudski skupščini, njenem 
domu, odboru ali komisiji ali kadar opravljajo drugo uradno dolžnost za 
skupščino. Poslanci zbora proizvajalcev imajo kot doslej pravico do povračila 
za izgubljeni zaslužek. Ljudski poslanci, ki bodo po predloženem odloku imeli 
pravico na stalno poslansko mesečno nagrado, bodo to nagrado lahko prejemali 
v višini njihovih zadnjih prejemkov, kakor so jih imeli na delovnem mestu 
pred izvolitvijo za poslanca, vendar največ 33 000 din mesečno. 

V Ljudski skupščini III. sklica je prejemalo polno poslansko mesečno 
nagrado 62 poslancev Republiškega zbora, 49 pa delno. Med lemi je 22 ljudskih 
IHislancev razen lega prejemalo še različne položajne dodatke za stalno funk- 
cijo. Zdaj bo predvidoma po novem, tu predlaganem, odloku prejemalo po- 
slansko nagrado, in sicer .samo v obliki nagrade za stalno funkcijo v Ljudski 
skupščini. Izvršnem svetu, skupščinskih domovih, odborih in komisijah vsega 
skupaj le 36 ljudskih poslancev. 
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Ta nagrada za stalno funkcijo je v predlogu odloka okvirno določena in 
maksimirana, konkretizira pa jo s svojim sklepom administrativni odbor. 

Doslej so ljudski poslanci, ki so bili člani odborov in komisij ljudske 
skupščine oziroma njenih zborov, prejemali za vsak dan dela v odboru ali 
komisiji tako imenovano »sejnino«. Ta nagrada je po novem predlogu raz- 
širjena tudi na plenarne seje ljudske skupščine oziroma njenih domov. Ce je 
na isti dan več sej, poslancem pripada samo enkratna nagrada, ne pa za 
vsako sejo posebej. Poslancem, ki prejemajo nagrado za stalno funkcijo, ta 
dnevna nagrada seveda ne gre niti za plenarne seje niti za seje odborov ali 
komisij, katerih člani so, kar je razumljivo in dosledno. 

Glede dnevnic nasproti dosedanji ureditvi ni nobenih sprememb. Odlok 
je dopolnjen z določbo glede dnevnic za potovanja v inozemstvo, ki jih določa 
administrativni odbor. 

Poslancem Zbora proizvajalcev, ki so vsi zaposleni na svojih rednih de- 
lovnih mestih, pripada pavšalno povračilo za izgubljeni zaslužek v znesku 
700 din za vsak dan dela v .skupščini ali njenih organih. Ce je izguba za- 
služka večja, se lahko določi višje povračilo po povprečnem dnevnem za- 
služku prejšnjega leta. Sicer pa so poslanci Zbora proizvajalcev povsem 
izenačeni s poslanci Republiškega zbora, ker prejemajo poslanski pavšal za 
delo v volilnem okraju, dnevnice in dnevno nagrado za delo v skupščini, zboru 
iiziroma odborih in komisijah. 

Višina mesečnih pavšalov, dnevnih povračil in dnevnic se nasproti do- 
sedanji ureditvi ne izpreminja. Administrativni odbor pa je po predlogu od- 
loka pooblaščen, da po potrebi lahko spremeni višino dnevnic in mesečnih 
pavšalov. 

Novi odlok naj bi veljal od l. julija 1958 dalje, prejšnji pa bi s tem dnem 
prenehal. Za izvrševanje odloka bo .skrbel administrativni odbor, ki bo po 
potrebi odlok tudi tolmačil in razlagal. 

Administrativni odbor predlaga, da skupščina predloženi odlok sprejme. 

St. LS 111/2-58. 

Ljubljana, dne 30. junija 1958. 

Poročevalce: Predsednik: 
I a k o b   Z e n   1. r. I v a n   N o v a k   1. t. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za gospodarske 
organizacije 

POROČILO 

k predlogu sklepa o potrditvi statuta Strokovnega združenja podjetij 
za distribucijo električne energije v Sloveniji 

Odbor za gospodarske organizacije Zbora proizvajalcev Ljudske skup- 
ščine LRS je obravnaval statut strokovnega združenja podjetij za distribucijo 
električne energije v Sloveniji, ki ga je strokovno združenje sprejelo na svo- 
jem ustanovnem občnem zboru dne 14. aprila 1958. 

Odbor je obravnaval statut najprej na svoji seji dne 28. maja 1958 in se 
z vrsto določb v statutu ni strinjal. To svoje stališče je odbor sporočil stro- 
kovnemu združenju, ki je na osnovi teh pripomb sprejelo nov statut, v kate- 
rem so upoštevane vse pripombe, ki jih je stavil odbor za gospodarske orga- 
nizacije. Ker je na ta način statut strokovnega združenja v skladu z določbami 
zakona o gospodarskem združevanju in z našo družbeno politično ureditvijo, 
je odbor za gospodarske organizacije na svoji seji dne 30. junija 1958 soglasno 
sklenil, da predlaga Zboru proizvajalcev, naj sprejme naslednji sklep: 

»Na podlagi 46. člena ustavnega zakona o temeljih družbene in politične 
ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije ter v zvezi s 142. čle- 
nom zakona o gospodarskem združevanju (Uradni list FLRJ, št. 1-1/58) je 
Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije na svoji 
seji dne 30. junija 1958 sprejel 

SKLEP 

o potrditvi statuta Strokovnega združenja podjetij za distribucijo električne 
energije v Sloveniji 

Potrdi se statut Strokovnega združenja podjetij za distribucijo električne 
energije v Sloveniji.« 

Odbor je za svojega poročevalca določil ljudskega poslanca tovariša Vik- 
torja Grčo. 

St. P. 65/1-58. 

Ljubljana, dne 30. junija 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
ViktorGrčal. r. IvanGorjupl. r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

POROČILO 

komisije Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS za proučevanje vprašanj 
o katerih govori resolucija Zbora proizvajalcev OLG Ljubljana 

z dne 16. maja 1958 

Zbor proizvajalcev Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana je dne 16. maja 
1958 sprejel resolucijo o potrebi kooperacije in o nezdravih pojavih, ki so se 
glede tega pojavili pri podjetjih elektroindustrije, zlasti pri podjetjih elektro- 
zvez. V resoluciji poziva zbor proizvajalcev OLO Ljubljana glede na to, da so 
ta podjetja v več okrajih, Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, naj 
razpravlja o oblikah in vsebini medsebojnega sodelovanja podjetij elektro- 
industrije, ki naj zagotovi nadaljnji uspešni razvoj te panoge industrije. 

O tej resoluciji sta razpravljala odbor za gospodarstvo in odbor za go- 
spodarske organizacije Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS in na njun 
predlog je Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine LRS na seji dne 30. maja 
1958 sprejel sklep o ustanovitvi komisije, ki naj prouči vprašanja, o katerih 
govori resolucija zbora proizvajalcev OLO Ljubljana z dne 16. maja 1958 in 
pripravi poročilo, predloge in priporočila, o katerih bo razpravljal Zbor pro- 
izvajalcev Ljudske skupščine LRS. 

V komisijo je imenoval Zbor proizvajalcev šest svojih članov, in sicer 
ljudske poslance Tončko Banovec, Staneta Dolenca, Staneta Feleta, Viktorja 
Grčo, Antona Seljaka in Jožeta Ulčarja. Izvršni svet Ljudske skupščine LRS 
pa je v njo imenoval kot svojega predstavnika inž. Viktorja Kotnika, člana 
Izvršnega sveta in sekretarja za industrijo in obrt, kot strokovnjaka pa inž.. 
Lucijana Šinkovca in inž. Milana Zeleznika. 

Tako sestavljena komisija se je sestala na prvi seji dne 18. junija, ko se je 
konstituirala in takoj pričela z delom. Za predsednika je izvolila ljudskega 
poslanca Staneta Feleta. Na prvo sejo je bil povabljen tudi ljudski poslanec 
inž. Ivo Klemenčič, podpredsednik OLO Ljubljana, ki je komisijo obvestil, 
kako je prišlo do resolucije zbora proizvajalcev OLO Ljubljana in o delu, 
ki ga je opravila posebna komisija OLO Ljubljana pred tem. 

Na prvi seji se je komisija odločila opraviti svojo nalogo tako, da bo 
najprej proučila probleme, ki so nastali zaradi odcepitve podjetja Telekomu- 
nikacije (obrat Pržanj in Črnuče) od Industrije za elektrozveze, nato naj bi 
zajela vprašanje kooperacije oziroma vprašanje združevanja v industriji 
elektrozvez in končno obdelala vprašanje kooperacije na celotnem področju 
elektroindustrije. 

Komisija je najprej prebrala poročilo komisije OLO Ljubljana, ki je že 
proučevala problem odcepitve podjetja Telekomunikacije od Industrije za 
elektrozveze, nato pa je še istega dne povabila na razgovor predstavnike Indu- 
strije za elektrozveze in Telekomunikacij. Za Industrijo za elektrozveze so 
seji prisostvovali direktor Rudolf Jančar, njegov namestnik Rudolf Deržič, 
predsednik tovarniškega odbora sindikata Joško Bredin, predsednik uprav- 
nega odbora inž. Zvonko Fazarinc, glavni inženir inž. Božo Košir, vodja raz- 
voja inž. Zmagoslav Pipan in sekretar osnovne organizacije ZKS inž. Borivoj 
Blenkuš;   za   Telekomunikacije   pa   so   bili   navzoči   direktor   Albin   Vengust, 
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predsednik delavskega sveta Ivanka Kukovec, predsednik upravnega odbora 
Stanko Frankol, obratni inženir inž. Štefan Dolhar, vodja razvojnih labora- 
torijev Franc Somrak, šef komerciale Radovan Ulepič in sekretar osnovne 
organizacije ZKS Janez Sebenik. 

Člana komisije Viktor Grča in Tončka Banovec sta tudi obiskala obrat 
v Sežani in se tam razgovarjala s predsednikom obratnega delavskega sveta, 
obratovodjem in drugimi člani delovnega kolektiva. 

Zaradi nujnega obravnavanja zadeve in to tako glede na sklicanje Zbora 
proizvajalcev kakor tudi glede na nujnost reševanja teh problemov v samih 
delovnih kolektivih, komisija ni mogla izvesti podrobnega pregleda prizadetih 
podjetij in tudi ni pregledala ekonomskih računov, niti ni preverila posa- 
meznih izjav in celotnega poslovanja teh podjetij po knjigovodskih strokov- 
njakih. Na ta način bi sicer komisija lahko uspela izvesti popolnejše analize 
in na podlagi teh tudi popolnejše zaključke, vendar takšen gospodarski pregled, 
čeprav bi bil koristen, ni bil naloga komisije. 

Komisija se je ponovno sestala 23. junija in obravnavala rezultate razgo- 
vorov, razen tega pa pregledala tudi planske, proizvodne in druge podobne 
podatke iz te panoge elektroindustrije in perspektivne naloge posameznih 
jugoslovanskih podjetij elektroindustrije. 

Na seji dne 25. junija je nato komisija svoje zaključke ponovno pregledala 
in jih preverjala ob sodelovanju nekaterih predstavnikov Industrije za elektro- 
zveze in podjetja Telekomunikacije. 

V razgovorih s predstavniki delovnih kolektivov je komisija ugotovila, 
da je v Industriji za elektrozveze pomešano razvojno študijsko delo s pro- 
izvodnjo, ki se opravlja v veliki meri na obrtniški način. Predstavniki Indu- 
strije za elektrozveze trdijo, da jim manjkajo prostori, obenem pa, da zaradi 
stalno razvijajočega se programa in zaradi nejasnosti v razvoju niso v stanju 
narediti investicijskih elaboratov, ki naj bi jim omogočili izpopolnitev kapacitet. 
Komisija ugotavlja, da je tovrstna industrija prioritetna in so bila zavoljo tega 
tudi sredstva za tovrstne investicije na razpolago. Vendar, ker podjetje ni 
izdelalo investicijskih elaboratov, tudi ni moglo priti do investicijskih kre- 
ditov. 

Delo ima pri Industriji za elektrozveze predvsem obeležje razvoja. Pod- 
jclje Telekomunikacije pa je usmerjeno bolj v proizvodnjo, so pa posvetili 
premalo skrbi nadaljnjemu napredku in razvoju. Posamezni obrati Teleko- 
munikacij so sedaj ostali v sklopu Industrije za elektrozveze, ker vidijo tu 
večje perspektive nadaljnjega razvoja. V podjetju Telekomunikacije, po ločitvi 
od Industrije za elektrozveze, kakor izhaja iz razgovorov, sedaj nimajo pra- 
vega perspektivnega plana in še vedno razmišljajo o tem, kako in na katere 
izdelke naj bi usmerili svojo prihodnjo proizvodnjo in temu primerno pri- 
lagodili svoj delovni proces. V podjetju so mnenja, da bo trg v krajšem času 
z radijskimi sprejemniki nasičen in da bo zato nastal v bližnji prihodnosti za 
Telekomunikacije problem plasmaja teh artiklov. 

Obrat Sežana, ki je bil prej v sklopu Telekomunikacij, je sedaj ostal pri 
Industriji za elektrozveze, zaradi česar je nastalo pereče vprašanje organi- 
zacije dela v podjetju Telekomunikacije. Obrat v Sežani je namreč podjetje 
Telekomunikacije opremilo za finalno proizvodnjo radijskih sprejemnikov. 
Dokler je bil ta obrat v sklopu Telekomunikacij, so ga celo nameravali raz- 
širiti in v ta namen še bolj izpopolniti, sedaj pa se pojavlja vprašanje, ali naj 
to delo opravljajo v obratu Pržanj ali pa postopno opustijo nadaljnje izdelo- 
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vanje radijskih sprejemnikov. V primeru, da začno finalizirati radijske spre- 
jemnike v Pržanju, so potrebne nove investicije, s čimer pa bi se v splošnem 
merilu delala škoda, saj so kapacitete za finaliziranje radijskih sprejemnikov 
že v Sežani. Ce pa v obratu v Sežani postopno opustijo izdelovanje radijskih 
sprejemnikov, se pojavlja vprašanje, kako naj obrat preusmeri svojo pro- 
izvodnjo. 

Tako pri vodstvu Industrije za elektrozveze kot pri Telekomunikacijah 
so mnenja, da je treba proizvodnjo radijskih sprejemnikov opuščati, ni jim pa 
še povsem jasno, kaj naj bi proizvajali namesto tega. Ta pojav je tem bolj 
zaskrbljujoč, ker je pred združitvijo znašal predvideni skupni bruto produkt 
pri Telekomunikacijah 2 408 825 000, pri Inštitutu za elektrozveze pa 
1 004 725 000, skupaj torej 3 413 550 000 in je od tega odpadlo na radijske 
sprejemnike 1 091 877 000 dinarjev. 

Komisija je mnenja, da proizvodnje radijskih sprejemnikov nikakor ne bi 
bilo treba opuščati, seveda pod pogojem, da podjetja ukrenejo vse potrebno 
za pocenitev proizvodnje in za njeno izboljšanje. Tudi perspektivni plan pro- 
izvodnje radijskih sprejemnikov je predvideval, da bi podjetje Telekomunika- 
cije v letu 1960 proizvedlo 85 000 radijskih sprejemnikov, medtem pa plan 
podjetja za leto 1958 predvideva le izdelavo 39 200 radijskih sprejemnikov, 
čeprav so v letu 1957 proizvedli 45 000 sprejemnikov, kar kaže, da podjetje 
že pričenja opuščati te vrste proizvodnjo. 

Komisija je tudi pregledala organizacijsko shemo Industrije za elektro- 
zveze, kakršna je bila predvidena za enotno podjetje in kakršno skušajo 
i/.vesti tudi sedaj, čeprav se je del bivšega enotnega podjetja izločil pod 
imenom Telekomunikacije. Komisija je mnenja, da ta shema temelji le deloma 
na decentralizaciji posameznih obratov in da bi bila glavna direkcija, pred- 
videna po organizacijski shemi, glede na naloge, ki bi jih naj imela, pre- 
obsežna. Po mnenju komisije je pravilno dati obratom čim večjo samostojnost 
glede proizvodnje, ker je to gospodarsko koristnejše in tudi pospešuje na- 
daljnji razvoj delavskega samoupravljanja; centralizirati pa bi bilo treba Stu- 
dijsko razvojno delo, nabavno službo in podobne službe, ki se bolje in uspeš- 
neje opravljajo v okviru celotnega podjetja enotno. 

Komisija je mnenja, da je analiza komisije OLO Ljubljana o tem, zakaj 
so se Telekomunikacije po nekaj mesecih dela v združenem podjetju odcepil«' 
od enotnega podjetja, pravilna; predvsem združitev ni bila pripravljena, niti 
ne pojasnjena njena potreba celotnemu kolektivu na dovolj jasen in primeren 
način; izvedla se je le formalna združitev in postavitev ožjega vodstva, vse 
ostale probleme, ki pa nujno nastanejo kot posledica združitve in so bistvene 
važnosti za funkcioniranje novega podjetja pa se je odložilo za čas po združitvi; 
pa tudi zaradi organizacijske sheme so se pojavili pri delovnih ljudeh v obratu 
Pržanj razni pomisleki. 

Iz vsega navedenega je komisija naredila tele zaključke: 
Po planu, ki ga je sestavilo združenje elekbroinudstrije Jugoslavije ob 

sodelovanju prizadetih podjetij, bi morala v Sloveniji nenehno napredovati 
proizvodnja telekomunikacijskih naprav in sestavnih delov, tako, da bi bilo 
podjetje Telekomunikacije glede na vrednost proizvodnje teh izdelkov naj- 
večje podjetje v Jugoslaviji. Zaradi neurejenih odnosov, pomanjkanja inve- 
sticijskih elaboratov in zanemarjanja razvoja, posebno sestavnih delov, Pa 

obe podjetji. Telekomunikacije  in  Industrija  za elektrozveze, vkljub določe- 



Priloge 331 

nemu razvoju zaostajata za sprejetim perspektivnim planom in razvojem dru- 
gih sorodnih podjetij v Jugoslaviji. To zaostajanje je opazno v kvantiteti kakor 
tudi v nezadovoljivi kvaliteti nekaterih njihovih izdelkov. 

Delo v obratu v Sežani je tesno povezano z delom v podjetju Telekomu- 
nikacije, prav tako pa je delo v Telekomunikacijah zelo odvisno od obrata v 
Sežani. Komisija je mnenja, da obrat v Sežani ne more ostati v sklopu Indu- 
strije za elektrozveze in obenem delati uslužnostno za Telekomunikacije, po- 
sebno ker po delovnem procesu ni vezan z Industrijo za elektrozveze. Obrat 
v Sežani spada po svoji gospodarski povezanosti k podjetju Telekomunikacije. 

Komisija je mnenja, da bi bilo najbolj primerno, če bi se vsi obrati obeh 
podjetij ponovno združili v eno podjetje, kakor je to začasno že bilo izvedeno. 
V enotnem podjetju bi lahko vsi obrati dosegli najboljšo organizacijo dela, 
boljše izkoriščanje kapacitet, večjo produktivnost in večjo ter kvalitetnejšo 
proizvodnjo. V tem primeru pa bi bilo nujno potrebno pravilno organizirati 
razvojno študijsko delo za razvoj proizvodnje telekomunikacijskih naprav. To 
študijsko razvojno delo ne bi smelo biti tako pomešano s proizvodno dejav- 
nostjo, kakor je to primer sedaj v Industriji za elektrozveze, ker že sedanji 
obseg proizvodnje,terja jasno razmejitev med proizvodnjo in študijskim raz- 
vojnim delom. Studijsko razvojno delo bi moralo imeti svojo gospodarsko 
podlago, usmerjeno pa bi moralo biti v skladu s perspektivnim razvojem te 
stroke. Nikakor pa to delo ne bi smelo biti omejeno samo na eno podjetje ter 
bi se moralo opravljati koordinirano skupaj z obstoječimi inštituti univerze. 
Akademije znanosti in z drugimi znanstvenimi zavodi. 

Kolikor pa za sedaj še ni pogojev za takojšnjo ponovno spojitev vseh 
obratov obeh podjetij, to je podjetja Telekomunikacije (obrat Pržanj s pri- 
ključenim obratom Sežano) in Inštituta za elektrozveze v eno podjetje, pa 
morata obe te dve podjetji tesno kooperirati v proizvodnji, razvoju, nabavi, 
prodaji itd. in se povezati v obliki poslovnega združenja v skladu z zakoni- 
timi predpisi. Obe podjetji morata biti kar najtesneje povezani. Temu morala 
prilagoditi tudi svojo notranjo organizacijo, da bi se dosegla pravilnejša in 
boljša razdelitev dela in s tem gospodarnejša izraba vseh obstoječih poslovnih 
zmogljivosti. S specializacijo posameznih obratov, ki bi jo izvedli na ta način, 
bi lahko dosegli dovolj velike proizvodne količine, ki bi omogočile večjo me- 
hanizacijo ali celo avtomatizacijo pri nekaterih delih. S tem bi pocenili pro- 
izvodnjo in izboljšali kvaliteto. 

Sodelovanje vseh podjetij elektroindustrije v Ljudski republiki Sloveniji 
je nujno potrebno, vendar komisija meni, da ni pogojev za ustanovitev kak- 
šnega enotnega poslovnega združenja za vsa podjetja elektroindustrije v Ljud- 
ski republiki Sloveniji, ker so ta podjetja zelo različna po svojem delovnem 
programu. Podobno kot pri industriji elektrozvez bi pa tudi na celotnem pod- 
ročju elektroindustrije morali težiti za ustanavljanjem poslovnih združenj za 
posamezne skupine sorodnih proizvodov, kot na primer že imamo tako po- 
slovno združenje podjetij za proizvodnjo gospodinjskih aparatov. Taka nova 
poslovna združenja bi se lahko ustanovila na primer: za avtomatizacijo in 
za regulacijsko tehniko, za merilno tehniko, za inštalacijski material, za ce- 
lotne elektrozveze in podobno. Pri tem bi se lahko posamezna 'podjetja vklju- 
čevala v tista poslovna združenja, ki jim ustrezajo glede na njihovo proiz- 
vodnjo, tako da bi lahko bilo eno podjetje član več teh združenj. Tudi ta po- 
slovna združenja naj  bi imela  kot  nalogo  razdelitev  proizvodnega programa 
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in s tem specializacijo podjetij, vsklajevanje raznih sistemov standardizacije, 
kar je predpogoj za uspešno projektiranje raznih kompliciranih naprav (na 
primer pri avtomatizaciji), standardiziranje proizvodnih postopkov in s tem 
večjo produktivnost, boljšo kvaliteto in boljše izrabljanje kapacitet. 

Zato predlaga komisija Zboru proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, da 
sprejme 

PRIPOROČILO 

gospodarskim organizacijam s področja elektroinduslrije 

1. Sedanje stanje v industriji elektrozvez je glede na njihovo organiza- 
cijsko povezavo zaskrbljujoče, ker pri takem stanju industrija elektrozvez 
ne bo mogla izpolniti svojih obveznosti do skupnosti. Zato naj delovni kolek- 
tivi proučijo vse možnosti čim tesnejšega medsebojnega sodelovanja z name- 
nom, da s standardizacijo čim večjega števila sestavnih delov specializirajo 
svojo proizvodnjo, jo kvalitetno izboljšajo in kvantitetno povečajo ter tako 
dosežejo čim hitrejši in čim uspešnejši skupni razvoj. 

2. Delovni kolektivi podjetja Industrije za elektrozveze in podjetja Tele- 
komunikacije, zlasti pa delovni kolektiv obrata v Sežani, naj proučijo vpra- 
šanja proizvodnega procesa obrata v Sežani in sklepajo o priključitvi tega 
obrata k podjetju Telekomunikacije, s katerim je ta obrat vezan po delovnem 
procesu. 

3. Delovni kolektivi podjetij Industrije za elektrozveze in Telekomunika- 
cije naj proučujejo možnosti ponovne spojitve obeh podjetij v eno podjetje, 
takoj pa naj izvedejo potrebne ukrepe za ustanovitev poslovnega združenja, 
v okviru katerega bosta podjetji čim tesneje sodelovali. 

Skupno naj se organizira razvojno študijsko delo za potrebe proizvodnje, 
vendar organizacijsko razmejeno od proizvodnje in na podlagi gospodarskega 
računa. Pri razvojnem študijskem delu je treba doseči najtesnejše sodelovanje 
z inštituti univerz in akademij ter z drugimi znanstvenimi zavodi. 

4. Delovni kolektivi podjetij v elektroindustriji naj pristopijo k medse- 
bojnemu sodelovanju in sodelovanju z inštituti univerz in akademij ter z 
drugimi znanstvenimi zavodi in naj se med seboj povezujejo v obliki poslovnih 
združenj tako, da se podjetja iz posameznih panog elektroindustrije združujejo 
v poslovna združenja na primer: za avtomatizacijo in regulacijsko tehniko, 
za merilno tehniko, za inštalacijski material, za celotno področje elektrozvez 
in podobno. Posamezna podjetja bi se naj glede na svojo dejavnost vključe- 
vala v eno ali več teh poslovnih združenj, ki pa naj ne bi bila omejena vedno 
samo na področje Ljudske republike Slovenije. 

St. P. 67/1-58. 

Ljubljana, dne 26. junija 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
V i k t o r   G rč a   1. r. S t a n e   F cl e   1. r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Predsednik: 

Miha   Marinko 

Podpredsednika: 
Dr. HeliModic StaneKavčič 

Tajnik: 
dr. Miha   Potočnik 

ODBORI IN KOMISIJE 
LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ADMINISTRATIVNI ODBOR 

Ivan   Novak,   predsednik 
Jože   Kladivar,   tajnik 

RudolfGanziti MirkoRemec 
Jakob   Zen 

ODBOR ZA VOLITVE 

Tine   Remškar,   predsednik 
Andrej   Babnik,   tajnik 

Ivan   Alt inž. Vilma   Pir kovic 
Ivan   Zmahar 

KOMISIJA ZA RAZLAGO ZAKONOV 

Lojze   Piškur,   predsednik 
Karel   Lutar,   tajnik 

dr. Marijan  Dermastia Ivan   Kovač 
IvanGorjup CirilKnez 
AlhertJakopič PavelMrak 

dr. Miha   Potočnik 

KOMISIJA ZA LJUDSKE ODBORE 

Tomo   Brejc,   predsednik 
Anton   Peternelj,   tajnik 

MilanApih IvanHorvat 
Davorin   Ferligoj MirkoRovšček 

Marija   Zupančič 
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REPUBLIŠKI  ZBOR 

Predsednik: 
inž. Pavle   Zaucer 

Podpredsednik: 
Angela   Ocepek 

Zapisnikarji: 
Drago   Seliger Slavica   Zirkelbach Stane   Sotlar 

ODBORI REPUBLIŠKEGA ZBORA 

ODBOR Z  ORGANIZACIJO  OBLASTI  IN  UPRAVE 

Mirko   Zlatnar,   predsednik 
Franc   Pirkovič,   podpredsednik 
inž. Pepca  Perovšek,  tajnik 

Franc   Bera Ivan   Herc o g Martin   Ko šir^ 
Stanko   Вгебко Riko  Jerman Stane   Sotlar 
Nerino   Gobbo Vlado   Jurančič Cvetka   Vodopivec 
Alfonz   Grmek Koloman  Korpič       Stane   Vrhov ec 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

Franc  Leskošek,   predsednik 
France  Popit,   podpredsednik 
inž. Ivo   Klemenčič,   tajnik 

MiranCvenk SvetkoKobal 
Rudi   Cačinovič Franc   Kralj 
Mihaela  Dermastia Tine  Lah 
Davorin   Ferligoj Jože  Marolt 
Matevž   Hace Lojzka   Stropnik 
Albert   Jakopič Jože  Tramšek 
IvoJanžokovič EdoZorko 
Slavko   Jež Viktor   Zupančič 

ODBOR ZA PROSVETO IN KULTURO 

France  Perovšek,   predsednik 
Lojze  Piškur,   podpredsednik 
Franc   Sušteršič,   tajnik 

Marija   Aljančič Ivan  Potrč 
Maks   Dimnik Stane  Ravljen 
Štefan   Gy6fi Maks   Vale 
Franc   Kimovec Milo   Vižintin 
Ivan   Krajnčič Jelka   Vrhovšek 
Tone   Kropušek Beno   Zupančič 
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ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO POLITIKO 

Mira   Svetina,   predsednik 
dr. I v a n   Kopač,   podpredsednik 
Franc   Krese,   tajnik 

Tomo   Brejc Vinka   Simonič 
dr. Draga   Cernelč       Poldka   Skrbiš 
Jože  Globačnik Franc   Sebjanič 
Albin   Jensterle dr. Ruža   Segedin 
Ivan   Kovačič Karel   Sterban 
Albin   Kuret Anton   Vrhovšek 
Angela   Ocepek Martin   Zakonjšek 

ODBOR ZA PRORAČUN 

Branko   Babic,   predsednik 
Jakob   Zen,   podpredsednik 
Franc  Skok,   tajnik 

Adolf. Cernec Stane   Nunčič 
Marija   Levar Ivan   Rančigaj 
Alojz  Libnik Jože   Slavič 
inž. Štefka   Lorbek      Jože   Vonta 

ZAKONODAJNI ODBOR 

dr.   H e 1 i   M o d i c ,  predsednik 
dr. Miha   Potočnik,   podpredsednik 
dr. Sonja   Kukovec,   tajnik 

Franc   Belšak Lado   Oblak 
Lado   Božič Aleksander  Pirher 
Vera   Kolarič Franc  Treven 
Stane   Nunčič Marija   Zupančič 

MANDATNO-IMUNITETNI ODBOR 

Mihaela  Dermastia,   predsednik 
Humbert   Gačnik,   tajnik 

Milan   Frančeškin      France   Kimovec     Marinka   Ribičič 

ODBOR ZA PREDLOGE IN PRITOŽBE 

Jože  Kladiva r,   predsednik 
Mica   Marinko,   tajnik 

Albin   Jensterle dr. Sonja   Kukovec 
Leopold   Maček 
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ZBOR   PROIZVAJALCEV 

Predsednik: 
Lojze   Ocepek 

Podpredsednik: 
Miha   Berčič 

Zapisnikarji: 
Ivan   Videnič Mara   Fras Franc  PerSe 

ODBORI ZBORA PROIZVAJALCEV 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

Jože   Gerbec,   predsednik 
Herman   Slamič,   podpredsednik 
Stane   Fele,   tajnik 

Ivan   Avsec Štefan   Pavšič 
Tončka   Banovec Janez   Petrovič 
Henrik   Cigoj inž.   Boris   Pipan 
Jože   Jerman Anton   Seljak 
inž.   Desanka   Kozič Jože   Ulčar 
IvanKnez IvanVičič 
J o ž o   K n e z M a r i j a   V i 1 d 

ODBOR ZA GOSPODARSKE ORGANIZACIJE 

Ivan   Gorjup,   predsednik 
Tone   Hafner,   podpredsednik 
Nada   Božič,   tajnik 

Viktor   Grča AntonMartinšck 
FranjoJeraj MilanOgris 
Marko   Klemo.nčič Valentin   Ravnihar 
IvanKovač ErnestTramšek 

ODBOR  ZA  VPRAŠANJA   DELA  IN  SOC.   ZAVAROVANJA 

Jože   B e r g a n t, predsednik 
Stane  Dolenc, podpredsednik 
Stanko   Kuntu,   tajnik 

StefanAntalič DanaKošak 
Angela   B o š t j a n č i č Miro   Posega 
Stanislav   Brovinsky        Jože   Segula 
KarelGrm PavelZerovnik 
S 1 a v k o   K o b a 1 1 v a n   Z m a h a r 
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ODBOR ZA PRORAČUN 

Mirko  Remec,  predsednik 
Anton  Pire,   podpredsednik 
Ivanka   Kukovec,   tajnik 

Ivan   Krofi Stane   Rebernik 
Franc   Mencinger        Peter   Tomazin 

ZAKONODAJNI ODBOR 

Andrej   Babnik,   predsednik 
inž.   Jože  Drnovšek,   podpredsednik 
Janko   Lukan,   tajnik 

Elica  Dolenc Janez  Lesjak 
Bojan   Leskovar Franc  Naglic 

MANDATNO-IMUNITETNI ODBOR 

Stane  Škof,   predsednik 
Pepca   Jež,   tajnik 

Milka   Jovan Peter Plevel Anton   Sihur 

ODBOR ZA PREDLOGE IN PRITOŽBE 

Rudolf  Ganziti,  predsednik 
Franc   Fale,   tajnik 

Francka   Bevk Slava   Faletič 
Jože   Bračun Mirko  Lorger 

Viktor  Pintarič 

22 
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POSLANCI 
LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Aljančič Marija 
Alt Ivan 
Apih  Milan 
Avbclj Viktor 
Babič Branko 
Belšak Franc 
Beltram Julij 
Bera Franc 
Bole Tone 
Božič Lado 
Brečko Stanko 
Brejc Tomo 
Cvenk Miran 
Cačinovič Rudi 
Cemec Adolf 
Cernclč dr. Draga 
Dermastia dr. Marijan 
Dermastia Mihaela 
Dimnik Maks 
Fajfar Tone 
Ferligoj Davorin 
Frančeškin Milan 
Gačnik Humbert 
Globačnik Jože 
Gobbo Nerino 
Goršić Milko 
Grmek Alfonz 
Gyofi Štefan 
Hace Matevž 
Hercog Ivan 
Horvat Ivan 
Ingolič Jože 
Jakljevič Franc* 
Jakopič Albert 
Janžckovič Ivo 
Jensterle Albin 
Jerman Riko 
Jež Slavko 
.lurančič Vlado 
Kimovec France 
Kladivar Jože 
Klemenčič in/. Ivo 
Knez Ciril 

Republiški  zbor 

Kobal Svetko 
Kocijančič Boris 
Kolarič Vera 
Kopač dr. Ivan 
Korpič Koloman 
Košir Martin 
Košmelj Miran 
Kotnik inž. Viktor 
Kovačič Ivan 
Kraigher Boris 
Krajnčič Ivan 
Kralj Franc 
Krese Franc 
Krivic Ada 
Kropušek Tone 
Kukovec dr. Sonja 
Kuret Albin 
Lah Tine 
Leskošek Franc 
Levar Marija 
Libnik Alojz 
Lorbek inž. Štefka 
Lutar Karel 
Maček Ivan 
Maček Leopold 
Majhen Vlado 
Maležič Matija 
Marinko Mica 
Marinko Miha 
Marolt Jože 
Modic dr. Heli 
Nunčič Stane 
Oblak Lado 
Occ pek Angela 
Perovšek France 
Perovšek inž. Pepca 
Peternolj Anton 
Pirher Aleksander 
Pirkovič Franc 
Pirkovič inž. Vilma 
Piškur Lojze 
Popit France 
Potočnik dr. Miha 

Potrč Ivan 
Rančigaj  Ivan 
Ravljen Stane 
Regent Ivan 
Remškar Tine 
Ribičič Marinka 
Ribičič Mitja 
Rudolf Janko 
Seliger Drago 
Simonič Vinka 
Skok Franc 
Skrbiš Poldka 
Slavič Jože 
Sotlar Stane 
Stropnik Lojzka 
Svetina Mira 
Sebjanič Franc 
Segedin dr. Ruža 
Šilih Niko 
Sterban Karel 
Suštoršič Franc 
Tomšič Vida 
Tramšek Jože 
Treven Franc 
Vale Maks 
Vipotnik Janez 
Vižintin Milo 
Vodopivec Cvetka 
Vonta Jože 
Vrabič Olga 
Vrbovec Stane 
Vrhovšek Anton 
Vrhovšek Jelka 
Zakonjšek Martin 
/irkclbach Slavica 
Zlatnar Mirko 
Zorko Edo 
Zorko Peter 
Zupančič Beno 
Zupančič Marija 
Zupančič Viktor 
Zaucer inž. Pavle 
Zen Jakob 

* Razrešen dolžnosti ljudskega poslanca na 2. seji Republiškega zbora dne 30. 
maja 1858. 
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Antalič Štefan 
Avsec Ivan 
Babnik Andrej 
Banovec Tončka 
Berčič Miha 
Bergant Jože 
Bevk Francka 
Boštjančič Angela 
Božič Nada 
Bračun Jože 
Brovinsky Stanislav 
Cigoj Henrik 
Dolenc Elica 
Dolenc Stane 
Drnovšek inž. Jože 
Fale Franc 
Faletič Slava 
Fele Stane 
Fras Mara 
Ganziti Rudolf 
Gcrbec Jože 
Gorjup Ivan 
Grča Viktor 
Grm Karel 
Hafner Tone 
u'eraj Franjo 

Zbor proizvajalcev 

Jerman Jože 
Jež Pepca 
Jovan Milka 
Kavčič Stane 
Klemenčič Marko 
Knez Ivan 
Knez Jože 
Kobal Slavko 
Košak Dana 
Kovač Ivan 
Kozič inž. Desanka 
Krofi Ivan 
Kukovec Ivanka 
Kuntu Stanko 
Lesjak Janez 
Leskovar Bojan 
Lorger Mirko 
Lukan Janko 
Martinšek Anton 
Mencinger Franc 
Mrak Pavel 
Naglic Franc 
Novak Ivan 
Ocepek Lojze 
Ogris Milan 
Pavšič Štefan 

Perše Franc 
Petrovič Janez 
Pintarič Viktor 
Pipan inž. Boris 
Pire Anton 
Plevel Peter 
Posega Miro 
Ravnihar Valentin 
Rebernik Stanko 
Remec Mirko 
Rovšček Mirko 
Seljak Anton 
Sihur Anton 
Slamič Herman 
Segula Jože 
Škof Stane 
Tomazin Peter 
Tramšek Ernest 
Ulčar Jože 
Vičič Ivan 
Videnič Ivan 
Vild Marija 
Zerovnik Pavel 
Zmahar Ivan 

POSLANCI, IZVOLJENI V ZVEZNO LJUDSKO SKUPŠČINO 

Viktor  Avbelj,  dr.   Marijan  Dermastia,   Tone  Fajfar,  Boris  Kraigher,   Franc 
LeskOŠek, Ivan Maček, Vlado Majhen, Miha Marinko, Vida Tomšič, Olga Vrabič. 

22* 
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IZVRSNI SVET 
LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 

Boris'Kraigher 

Podpredsednik: Sekretar: 
Viktor  Avbelj Peter  Zorko 

.   Člani: 

Julij Beltram, Tone Bole, Tone Fajfar, Milko Goršič, Jože Ingolič, Boris 
Kocijančič, Miran Košmelj, inž. Viktor Kotnik, Ada Krivic, Vlado Majhen, 
Matija Maležič, Mitja Ribičič, Janko Rudolf, Niko Šilih, Vida Tomšič, Janez 

Vipotnik. 

VRHOVNO SODIŠČE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 

Vladimir Krivic 

Člani: 

Jože Baričevič, dr. Ivan Bele, Jože Cerne, Albin Dobrajc, Matej Dolničar, 
dr. Milko Gaber, Alojz Hartman, Stanko Hribar, dr. Albin Juhart, Karel KoSe- 
nina, Henrik Kužnik, Karel Mejak, Silverij Pakiž, Alojz Peric, Marko Simčič, 
Franc Sok, dr. Jakob Svet, Jože Segedin, Alojz Smid, Albin Torelli, Martin 

Zalik. 

VIŠJE GOSPODARSKO SODlSCE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 

Jernej  Stante 

Člani: 

Marjan Bele, dr. Ivan Dougan, Dužan Jaklič, dr. Ciril Jurca, Franc Kobler, 
Stane  Kovač,  dr.   Marjan  Mehle,   Viljem  Muc,  dr.   Franjo  Omladič.   Franc 

Spendal, dr. Anton Vidic. 
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močjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji Ki 

Govorniki : 
Poročevalec   Nerino   Gobbo  16 
Poročevalec Lado Oblak  Ifi 
Peter Zorko  16 

2. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o izvedbi odprave okraja 
Trbovlje  16 

Govornika: 
Poročevalec Nerino Gobbo Ki 
Poročevalec Lado Oblak 16 

3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o 
volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov 17 

Govornika: 
Poročevalec Stane Vrhovec 17 
Poročevalec Lado Oblak 17 

4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski republiki 
Sloveniji 17 

Govorniki : 
Poročevalec Rudi Cačinovič 17, 18 
Poročevalec Marija Zupančič 17, 1R 
Jože  Ingolič 17, Ifl 
Marija Levar  1B 

5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o preosnovanju Sekreta- 
riata Izvršnega sveta za blagovni promet Ljudske republike Slovenije. 
v Državni sekretariat za blagovni promet Ljudske republike Slovenije       19 

Govorniki : 
Poročevalec Alfonz Grmek  19 
Poročevalec dr. Miha Potočnik  19 
Julij  Beltram  19, 22 
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6. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o spremembi krajevnega 
območja nekaterih okrožnih in okrajnih sodišč 22 

Govornik: 
Poročevalec Stane Brečko 22 

7. Poročilo mandatno-imunitetnega odbora 22 

Govornik: 
Poročevalec Humbert Gačnik 22 

3. seja — 30. junija 1958 

Pred dnevnim redom: 
1. Odsotnost ljudskih poslancev  24 
2. Čitanje in odobritev zapisnika 2. seje  24 
3. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda  24 
4. Določitev dnevnega reda  24 

Dnevni red: 
1. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 

nitvah zakona o sladkovodnem ribištvu  25 

Govorniki : 
Poročevalec Viktor Zupančič  25 
Poročevalec Martin Košir  25 
Poročevalec Lado Oblak  25 
Jože  Ingolič  25 

2. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o urbanističnih projektih 26 

Govorniki : 
Poročevalec Viktor Zupančič  27 
Poročevalec Ivan Hercog  27 
Poročevalec Franc Treven  27 
Matija  Maležič  27 

3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o varstvu kulturnih spome- 
nikov in naravnih znamenitosti v  29' 

Govorniki : 
Poročevalec Ivan Potrč  29 
Poročevalec Stane Vrhovec  29 
Poročevalec Marija Zupančič  29 
Boris Kocijančič  29 

4. Obravnava  in  sklepanje  o  predlogu  zakona  o  dopolnitvi  zakona o 
Univerzi v Ljubljani  32 

Govorniki : 
Poročevalec Franc Sušteršič  32 
Poročevalec Stane Brečko  32 
Poročevalec Aleksander Pirher  32 
Milko Goršič  32 

5. Obravnava in sklepanje o potrditvi statuta Univerze v Ljubljani in 
statutov fakultet  33 

Govorniki : 
Poročevalec Beno Zupančič  M 
France Perovšek  33 
Dr. Ruža Segedin  42 
Lojze Piškur  44 
Dr. Ivan Kopač  47 
Vlado Jurančič  49 
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6. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o izvolitvi članov fakul- 
tetnih svetov nekaterih fakultet Univerze v Ljubljani 51 

Govornika : 

Poročevalec Franc Sušteršič 51 
Milko Goršič 51 

7. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o spremembi krajevnega 
območja nekaterih okrožnih gospodarskih sodišč v Ljudski republiki 
Sloveniji 51 

Govornika: 

Poročevalec Alfonz Grmek  51 
Mitja Ribičič  51 

8. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o ustanovitvi okrajnega 
sodišča v Ajdovščini in o njegovem krajevnem območju     .... 52 

Govornika: 
Poročevalec Stane Vrhovec 52 
Mitja Ribičič 52 

9. Obravnava in sklepanje o predlogu resolucije o usmerjanju stanovanj- 
ske izgradnje 52 

Govornik: 

Poročevalec Viktor Zupančič 52 
10. Sklepanje o letnem odmoru • 53 

Zbor   proizvajalcev 

1. seja prvega sestanka — 10. aprila 1958 

Pred dnevnim redom: 

1. Uvodne besede predsedujočega, po letih najstarejšega poslanca Zbora 
proizvajalcev Ivana Novaka 55 

Dnevni red: 

1. Izvolitev zapisnikarja H 

Predlagatelj : 
Ivan Kovač 55 

2. Izvolitev verifikacijskega odbora 5J 

Predlagatelj : 
Štefan Pavšič 5« 

!). Izročitev potrdil o izvolitvi 56 

2. seja prvega sestanka — 11. aprila 1958 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost ljudskih poslancev ^ 
2. Čitanje in odobritev zapisnika I. sejo prvega sestanka 5^ 
3. Določitev dnevnega reda ■' 
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Dnevni red: 

1. Čitanje poročila verifikacijskega odbora ter razprava in glasovanje 
o njem 57 

Govornik: 

Poročevalec Jože Gerbec  57 
2. Zaprisega poslancev  58 
3. Volitve predsednika, podpredsednika in treh zapisnikarjev      ... 58 

Predlagatelj : 

Rudolf Ganziti 58 

l.scja — 11. aprila 1958 

Pred dnevnim redom: 

1. Govor novoizvoljenega predsednika Zbora proizvajal. Lojzeta Ocepka 60 
2. Čitanje in odobritev zapisnika 2. seje prvega sestanka  60 
3. Določitev dnevnega reda  00 

Dnevni red: 

1. Volitve stalnih odborov Zbora proizvajalcev  60 

Predlagatelji : 

Ivan Novak  81 
Anton Pire  Al 
Ivan Kovač  BI 
Anton Sihur  62 
Janko Lukan  62 
Mirko Remec  62 
Pepca Jež  63 

2. Obvestilo o konstituiranju odborov  63 

2. seja - 30. maja 1958 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost ljudskih poslancev  6Г) 
2. Čitanje in odobritev zapisnika 1. seje  65 
3. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda  65 
4. Določitev dnevnega reda  65 

Dnevni red: 

1. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski republiki 
Sloveniji 66 

Govorniki : 

Poročevalec Ivan Knez  66, 67 
Poročevalec inž. Jože Drnovšek 66, 67 
Jože  Ingolič 60, 67 

2. Določitev zastopnikov Zbora proizvajalcev na občnih zborih in v 
upravnih odborih gospodarskih zbornic  6« 
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Govornik: 

Poročevalec Nada Božič 68 
3. Obravnava in sklepanje o resoluciji Zbora proizvajalcev Okrajnega 

ljudskega odbora Ljubljana 68 

Govornik : 

Poročevalec Anton Hafner 68 

3. seja — 30. junija  1958 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost ljudskih poslancev  69 
2. Čitanje in odobritev zapisnika 2. seje  69 
3. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda  69 
4. Določitev dnevnega reda  69 

Dnevni red: 

1. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o urbanističnih projektih       70 

Govorniki : 

Poročevalec Tončka Banovec '..... 70 
Poročevalec Janko Lukan  70 
Matija Maležič  70 

2. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o potrditvi statuta Strokov- 
nega združenja podjetij za distribucijo električne energije v LRS   . 72 

Govornik : 

Poročevalec Viktor Grča 72 
3. Obravnava in sklepanje o predlogu resolucije o usmerjanju stano- 

vanjske izgradnje 72 

Govornik: 

Poročevalec Henrik Cigoj ■  .       72 
4. Obravnava in sklepanje o poročilu komisije Zbora proizvajalcev Ljud- 

ske skupščine LRS ustanovljene za proučitev vprašanj v zvezi z reso- 
lucijo Zbora proizvajalcev OLO Ljubljana z dne 16. maja 1958     .     .       72 

Govorniki : 

Poročevalec Viktor Grča '  72 
Milan  Ogris  73 
Ivanka Kukovec  73 
Stane Fele  75 
Štefan Pavšič 76— 81 
Stane Kavčič 77— 81 

5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o sladkovodnem ribištvu  81 

Govorniki : 

Poročevalec Ivan Avsec  81 
Poročevalec Janko Lukan  81 
Jože  Ingolič  81 

6. Sklepanje o letnem odmoru  83 
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Skupneseje 
Republiškega   zbora   in   Zbora   proizvajalcev 

1. seja — 11. aprila 1958 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda 85 

Dnevni red: 

1. Izvolitev predsednika, dveh podpredsednikov in tajnika Ljudske skup- 
ščine LRS 85 

Predlagatelj: 
Albert Jakopič «5.       86 

2. Govor ljudskega poslanca Mihe Marinka ob ponovni izvolitvi za pred- 
sednika Ljudske skupščine LRS 86 

3. Izvolitev predsednika in članov Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS       90 

Predlagatelj : 
Franc  Popit 90 

4. Izvolitev odborov in komisij Ljudske skupščine LRS 90 

Predlagatelji : 

Lojze Ocepek  90 
Mira Svetina  91 
Milan Apih  91 
Jakob 2en  91 

5. Obvestilo o konstituiranju odborov in komisij  92 

2. seja - 30. maja 1958 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost ljudskih poslancev  93 
2. Čitanje in odobritev zapisnika 1. seje  93 
3. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda     ...     ч     ...     . 93 
4. Določitev dnevnega reda  93 

Dnevni red: 

1. Obravnava o poročilu Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS za leto 
1957  93 

Govorniki : 
Boris Kraigher 93, 126 
Jože Vonta  109 
Riko Jerman  113 
Inž. Boris Pipan  115 
Bogomil Vižintln  116 
Martin Košir  118 
Jože Slavič  122 
Franc Fale  123 
Stane Fele  124 
Ivan Kranjčič  125 

2. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o določitvi števila zastop- 
nikov družbene skupnosti v organih republiških gospodarskih zbornic 126 

Govornik: 
Poročevalec Nada Božič  127 
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3. seja — 30. junija 1958 

Pred dnevnim redom: 

1. Čitanje in odobritev zapisnika 2. seje 128 
2. Določitev dnevnega reda 128 

Dnevni red: 

1. Obravnavanje in sklepanje o predlogu resolucije o usmerjanju stano- 
vanjske izgradnje 128 

Govorniki : 

Mitja Ribičič  128 
Inž. Boris Pipan  134 
Dr. Marijan Dermastia  135 

2. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi uredbe o spre- 
membah in dopolnitvah uredbe o organizaciji in delu Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS  13C 

Govornika : 

Poročevalec Stane Sotlar 136 
Dr. Jože Globevnik 136 

3. Razrešitve in volitve sodnikov 138 

Govornik: 

Poročevalec Ivan Alt 138 
4. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o nagradah in povračilih 

poslancem Ljudske skupščine LRS 13!) 

Govornik: 

Poročevalec Jakob 2en 139 

Priloge 

1. Poročilo verifikacijskega odbora Republiškega zbora  141 
2. Poročilo verifikacijskega odbora Zbora proizvajalcev  144 
3. Poročilo Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS za leto 1957    .     .     . 147 
4. Predlog  odloka  o  določitvi  števila  zastopnikov  družbeno  skupnosti 

v organih republiških gospodarskih zbornic  212 
Obrazložitev  214 
Poročilo odbora za gospodarske organizacije ZP  214 

5. Predlog zakona  o spremembi  zakona  o območjih  okrajev  in  občin 
v Ljudski republiki Sloveniji  21Г) 
Obrazložitev  216 
Poročilo odbora za organizacijo oblasti In uprave RZ  210 
Poročilo zakonodajnega odbora RZ  219 

6. Predlog zakona o izvedbi odprave okraja Trbovlje  219 
Obrazložitev  222 
Poročilo odbora za organizacijo oblasti in uprave RZ  223 
Poročilo zakonodajnega odbora RZ  224 

7. Predlog zakona o spremembi zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov  224 
Obrazložitev  224 
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Poročilo odbora za organizacijo oblasti in uprave RZ  225 
Poročilo zakonodajnega odbora RZ  226 

8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o agrarni re- 
formi in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji  226 
Obrazložitev  227 
Poročilo odbora za gospodarstvo RZ  22(t 
Poročilo odbora za gospodarstvo ZP  230 
Poročilo zakonodajnega odbora RZ  231 
Poročilo zakonodajnega odbora ZP  232 

9. Predlog zakona o preosnovanju Sekretariata Izvršnega sveta za bla- 
govni  promet  LRS  v  Državni  sekretariat za  blagovni  promet  LRS 233 
Obrazložitev  233 
Poročilo odbora za organizacijo oblasti in uprave RZ  234 
Poročilo zakonodajnega odbora RZ  235 

10. Predlog odloka o spremembi krajevnega območja nekaterih okrožnih 
in okrajnih sodišč  236 
Obrazložitev  236 
Poročilo odbora za organizacijo oblasti in uprave  237 

11. Poročilo mandatno-imunitetnega odbora RZ  238 
12. Predlog sklepa o določitvi zastopnikov Zbora proizvajalcev Ljudske 

skupščine LRS v organih republiških gospodarskih zbornic     .     .     . 239 
Poročilo odbora za gospodarske organizacije ZP  241 

13. Resolucija Zbora proizvajalcev OLO Ljubljana  241 
Poročilo odbora za gospodarstvo in odbora za gospodarske organiza- 
cije  ZP  .     .     .     .   ;  242 

14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sladkovodnem 
ribištvu  244 
Obrazložitev       .  253 
Poročilo odbora za gospodarstvo RZ  254 
Poročilo odbora za gospodarstvo ZP  255 
Poročilo odbora za organizacijo oblasti in uprave RZ  256 
Poročilo zakonodajnega odbora RZ  257 
Poročilo zakonodajnega odbora ZP  25(1 

15. Predlog zakona o urbanističnih projektih  259 
Obrazložitev  264 
Poročilo odbora za gospodarstvo RZ  265 
Poročilo odbora za gospodarstvo ZP  265 
Poročilo odbora za organizacijo oblasti in uprave RZ  ЉП 
Poročilo zakonodajnega odbora RZ  267 
Poročilo zakonodajnega odbora ZP  268 

16. Predlog zakona o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih zname- 
nitosti      ,  269 
Obrazložitev  278 
Poročilo odbora za prosvoto in kulturo RZ  279 
Poročilo odbora za organizaciju oblasti in uprave RZ  280 
Poročilo zakonodajnega odbora RZ  2H1 

17. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o Univerzi v Ljubljani            .     . 282 
Obrazložitev  282 
Poročilo odbora za prosveto in kulturo RZ  283 
Poročilo odbora za organizacijo oblasti in uprave RZ  284 
Poročilo zakonodajnega odbora RZ  284 

18. Poročilo k statutom Univerze v Ljubljani in njenih fakultet     ... 285 
Spremembe  in dopolnitve,  ki  sta jih  k statutu  Univerze  in  fakultet 
predlagala  odbora   za   prosveto   in   kulturo  in  odbor  za  organizacijo 
oblasti in uprave RZ  290 

19. Predlog sklepa o izvolitvi članov fakultetnih svetov nekaterih fakultet 
Univerze v  Ljubljani  804 
Obrazložitev  808 
Poročilo odbora za prosveto in kulturo RZ  808 
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20. Predlog odloka o spremembi krajevnega območja nekaterih okrožnih 
gospodarskih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji  30« 
Obrazložitev  306 
Poročilo odbora za organizacijo oblasti in uprave RZ  307 

21. Predlog odloka o ustanovitvi Okrajnega sodišča v Ajdovščini in o nje- 
govem krajevnem območju  308 
Obrazložitev  308 
Poročilo odbora za organizacijo oblasti in uprave RZ  309 

22. Predlog resolucije o usmerjanju stanovanjske izgradnje     .... 310 
Obrazložitev  314 
Poročilo odbora za gospodarstvo RZ ! 315 
Poročilo odbora za gospodarstvo ZP  31(5 

23. Poročilo k uredbi o spremembah in dopolnitvah uredbe o organizaciji 
in delu Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS  318 

24. Predlog  sklepa o  razrešitvi  sodnika Okrožnega sodišča  v  Mariboru 319 
25. Predlog sklepa o izvolitvi sodnikov Okrožnih sodišč  319 

Obrazložitev  3ig 
Poročilo odbora za volitve  321 

26. Predlog odloka o nagradah in povračilih poslancem Ljudske skup- 
ščine LRS  322 
Poročilo administrativnega odbora [ 325 

27. Poročilo k predlogu sklepa o potrditvi statuta Strokovnega združenja 
podjetij za distribucijo električne energije v Sloveniji      .     . 327 

28. Poročilo komisije Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS za pro- 
učevanje vprašanj, o katerih govori resolucija Zbora proizvajalcev 
OLO Ljubljana z dne IG. maja 1958  328 

29. Ljudska skupščina LRS  838 
Odbori  in  komisije  .'Ш 

30. Republiški  zbor  334 
Odbori  334 

31. Zbor  proizvajalcev  336 
Odbori  336 

32. Poslanci  Ljudske skupščine LRS  338 
Poslanci izvoljeni V Zvezno Ljudsko skupščino  339 

33. Izvršni svet Ljudske skupščine LRS  340 
34. Vrhovno sodišče LRS  340 
35. Višje gospodarsko sodišče LRS  340 
36. Seznam govornikov  341 
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