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1. seja 

II. izrednega zasedanja 

Ljudske skupščine Ljudske Republike Slovenije 

ki se je vršila dne 14. februarja 1949 v Ljubljani. 

PREDSEDNIK: dr. Ferdo Kozak; 

TAJNIK:   Jože Jurac; 

PRISOTNI ČLANI VLADE: 

Miha  Marinko,  predsednik vlade LRS; 
dr. Marijan Brecelj, podpredsednik vlade LRS in minister za 

industrijo; 
Ivan  Мабек,  podpredsednik vlade LRS in minister za gradnje; 
Boris Kraigher,  minister za notranje zadeve; 
Ivan Regent,  minister za delo; 
Lidija  Šentjurc,  minister za komunalne zadeve; 
Viktor  Avbelj,   minister, predsednik kontrolne komisije; 
dr. Jože Potrč,   minister za presveto; 
Sergej   Kraigher,   minister, predsednik načrtne komisije; 
Ivan  Hribar, minister v vladi LRS; 
Tone Šustersič,  minister za lokalni promet; 
Jože  Borštnar, minister za trgovino in preskrbo; 
Zoran  Polič,  minister za finance; 
ing. Jože  Levstik,   minister za kmetijstvo; 
dr. Marjan   Ahčin,   minister za ljudsko zdravstvo; 
Tone   Fajfar, minister za lesno industrijo; 
dr. H e 1 i j   M o d i c,  minister za pravosodje; 
dr. Anton   Kržišnik,  minister za socialno skrbstvo; 
Viktor Repič, minister, predsednik komiteja za zunanjo trgovino; 
dr. Jože  Pokom, minister v vladi LRS. 
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Ob 16.20 vstopijo v dvorano člani vlade LRS s predsednikom Mihom 
M ar in kom na čelu, ki jih pozdravijo člani Ljudske skupščine LRS z 
dolgotrajnim ploskanjem. Predsednik Ljudske skupščine LRS dr. Ferdo 
Kozak prečita nato ukaz o sklicanju Ljudske skupščine LRS k 11. iz- 
rednemu zasedanju, ki ga poslušajo poslanci stoje. Ukaz se glasi: 

Ukaz 

o sklicanju Ljudske skupščine LRS k 11. izrednemu zasedanju. 

Predsedstvo Prezidija Ljudske skupščine LRS na podlagi 56. člena 
Ustave LRS 

odloča : 

Ljudska skupščina Ljudske Republike Slovenije se skliče k II. iz- 
rednemu zasedanju na dan 14. februarja 1949. v Ljubljani. 

U. št. 116. 
Ljubljana dne 4. februarja 1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SEKRETAR: PREDSEDNIK: 
F r a n c e  L u b e j   1. r. ' J o s i p V i d m a r I. r. 

Predsednik d r. F e r d o Kozak: Pričenjam 1. sejo II. izrednega 
zasedanja Ljudske skupščine LRS. Zapisnik današnje seje bo vodil Jože 
J u r a č. 

Ljudska skupščina je prejela naslednje predloge: 
1. Predsednik vlade LRS je dostavil Ljudski skupščini LRS v razpravo 

in sklepanje naslednja zakonska predloga: 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravni raz- 

delitvi LRS; 
predlog zakona o spremembi zakona o imenih naselij in o označbi 

trgov, ulic in hiš. 
2. Minister za finance LRS je v imenu vlade dostavil skupščini v raz- 

pravo in sklepanje: 
predlog finančnega zakona za državni proračun LRS za proračunsko 

leto 1949; 
predlog državnega proračuna LRS za proračunsko leto 1949 in 
predlog zakona o zaključnem računu LRS za proračunsko leto 1947. 
Vse te zakomske predlogo sem dostavil v sjnislu 31. člena poslovnika 

pristojnima skupščinskima odboroma. Odbora sta o zakonskih predlogih 
sklepala, jih v celoti sprejela ter dostavila Ljudski skupščini LRS svoja 
poročila. Vsi ti zakonski predlogi so bili z obrazložitvami in poročili raz- 
množeni in razdeljeni ljudskim poslancem. 
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3. Prezidij Ljudske skupščine LRS je dostavil Ljudski skupščini LRS 
v potrditev Ukaz o spremembi Ministrstva za industrijo in rudarstvo LRS. 

4. Vlada LRS pa je dostavila skupščini v potrditev uredbe, ki jih je 
izdala vlada LRS na podlagi zakona o pooblastilu vlade LRS za izdajanje 
uredb na področju narodnega gospodarstva. Vse to pride na dnevni red, 
če tako sklene skupščina. 

Zakonodajni odbor je dostavil Predsedstvu Ljudske skupščine LRS 
dopis z dne 14. decembra 1948, s katerim sporoča, da je bil izvoljen za 
predsednika tega odbora ljudski poslanec  Stane Kavčič. 

Ljudski poslanci Anton Dolinšek, Andrej Stegna r, 
Rudolf Ilribernik, Edvard Kardelj, Boris Kidrič, 
France Leskošek in Boris Ziherl so službeno zadržani. Ljud- 
ski poslanec Oton Župančič se je opravičil zaradi bolezni. Pred- 
lagam, da jim skupščina odobri zaprošeni dopust. (Predlog je bil soglasno 
sprejet.) 

Prehajam na dnevni red, to je na določitev dnevnega reda. Glede na 
v uvodu objavljena sporočila predlagami skupščini naslednji dnevni red: 

1. Razprava in sklepanje o predlogu državnega proračuna Ljudske 
Republike Slovenije za proračunsko leto 1949. in o predlogu finančnega 
zakona za državni proračun LRS za proračunsko leto 1949. 

2. Razprava in sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu 
LRS za proračunsko leto 1947. 

3. Potrditev Ukaza Prezidija Ljudske skupščine LRS U. št. 115 z dne 
2. februarja 1949 o spremembi lUinistrstva za industrijo in rudarstvo LRS. 

4. Potrditev uredb, ki jih je izdala vlada LRS na podlagi zakona o 
pooblastilu vlade LRS za izdajanje uredb na področju narodnega go- 
spodarstva. 

5. Razprava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o upravni razdelitvi LRS in 

6. Razprava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona 
o imenili naselij in o označbi trgov, ulic in hiš. 

Ali sprejme skupščina predloženi dnevni red? (Predlog je bil soglasno 
sprejet.) Hvala! Ugotavljam, da je predloženi dnevni red soglasno sprejet! 

Prehajam k 1. točki dnevnega reda, t. j. k razpravi in sklepanju o 
predlogu državnega prora&ma Ljudske Republike Slovenije za proračun- 
sko leto 1949 s predlogom linaiuncga zakona za državni proračun LRS 
za proračunsko leto 1949. — Razprava se bo vršila v smislu 36. in 40. člena 
glasovanje pa v smislu 37. in 47. člena poslovnika. 

Pričenjam razpravo in prosim poročevafta odbora za gospodarski 
načrt in finance1, da poda poročilo. 

foročevalec dr. Miha   Kambič: 
Ljudski skupščini LRS v Ljubljani. Poročilo odbora za gospodarski 

načrt in finance k predlogu državnega proračuna LRS za proračunsko 
leto 1949 skupno s predlogom finančnega zakona za državni proračun LRS 
za proračunsko leto 19-1'.). 

Odbor za gospodarski načrt in finance je mi svoji 4. seji dne 11. fe- 
bruarja   1949 obravnaval   predlog  državnega   proračuna  za  proračunsko 



leto 1949 skupno s predlogom finančnega zakona za državni proračun LRS 
za proračunsko leto 1949, ki ga je na podlagi 61. člena Ustave predložila 
Ljudski skupščini LRS vlada LRS. 

Pri obrazložitvi predloženih zakonskih predlogov po zastopniku vlade 
je odbor za gospodarski načrt in finance najprej pregledal rezultate iz- 
polnitve lanskoletnega proračuna. Kljub nepredvidenim zaprekam, ki so 
nastopile med letom, so bili proračunski dohodki doseženi in preseženi, 
izdatki pa smotrno in koristno uporabljeni, s čimer se je torej lanski 
proračun izkazal kot povsem realen. Odbor je ugotovil, da se je socialistični 
sektor narodnega gospodarstva nadalje močno okrepil. Z nacionalizacijo 
vse privatne industrije, podržavljenjem velike večine zasebne trgovine, 
s porastom industrijske produkcije in živahno investicijsko dejavnostjo ter 
z napredovanjem zadružne misli v drobni kmečki in obrtniški proizvodnji 
so bile nadalje zožene postojanke kapitalističnih elementov in se je tako 
ustvaril soliden temelj za uresničenje vseh planskih nalog tretjega leta 
petletke. i 

Na podlagi teh dejstev in po proučitvi predloga finančnega zakona in 
proračuna za gospodarsko leto 1949 odbor poudarja zlasti: 

1. da pomeni predlog proračuna za leto 1949 organsko nadaljevanje 
in stopnjevanje graditve socializma; 

2. da se predlog proračuna za leto 1949 razlikuje od proračuna za 
leto 1948 predvsem v tem, da porast akumulacije državnih gospodarskih 
podjetij omogoča povečan obseg neposrednega finansiranja investicij, 
s čimer se razbremenjujejo proračunski izdatki. Upoštevajoč to neposredno 
finansiranje odbor ugotavlja, da se celokupna finansiranja, kljub temu, 
da je letošnja proračunska vsota nižja od lanske, povečajo za 7 %; 

3. da nad polovico dohodkov izvira iz gospodarske dejavnosti držav- 
nega sektorja, manjši del iz dohodkov državnih uradov in ustanov in le 
ostanek iz davčne obremenitve. To dokazuje porast in nenehno krepitev 
socialističnega sektorja našega gospodarstva; 

4. da bodo proračunski izdatki uporabljeni za hitrejšo kapitalno gra- 
ditev predvsem kmetijstva in gozdarstva in za namene nadaljnjega dviga 
kulturne in materialne ravni delovnega ljudstva; 

5. da proračun za leto 1949 nadalje pomeni krepitev ljudskih odborov 
kot osnovnih celic ljudske oblasti. Razen tega proračun zagotavlja razvoj 
lokalnega gospodarstva v smeri njegove dopolnilne vloge, kar bo v znatni 
meri pripomoglo k boljšemu preskrbovanju delovnih ljudi in k odkrivanju 
novih rezerv. Pri tem na odbor tudi naglasa velik napredek in nenehno 
rast znanja in socialistične zavesti naših oblastvenih in gospodarskih ka- 
drov, kakor tudi napredek zavesti naših ljudskih množic, kar omogoča, da 
se lotevamo tudi težjih in najtežjih nalog. 

Predlog proračuna za leto 1949 izraža potemtakem pripravljenost 
slovenskega ljudstva, da skupaj z ostalimi narodi Jugoslavije odločno in 
borbeno nadaljuje izgradnjo socializma, sprejemajoč pri tem sklepe 
V. kongresa KPJ in II. kongresa KPS kot svojo častno nalogo in dolžnost. 

Zato je odbor za gospodarski načrt in finance po vsestranski pro- 
učitvi soglasno sprejel predloženi predlog državnega proračuna LRS in 
finančnega zakona za proračunsko leto 1949 v načelu in v posameznostih. 



Po glasovanju v celoti in po določitvi poročevalca dr. Mihe Kambiča 
je bilo prečitano to poročilo, ki ga dostavlja odbor za gospodarski načrt in 
finance Ljudski skupščini LRS s predlogom, da ga v celoti sprejme in 
zakonska predloga v predloženi obliki uzakoni. 

Ljubljana dne 11. februarja 1949. 

Tajnik: Predsednik: 
d r. M i h a K a m b i č 1. r. A1 b1 e r t J a k o p i č 1. r. 

Člani: 
M a k s  K r m e 1 j  1. r. A1 o j z L e š n i k  1. r. 
dr. Miha Potočnik l.r. Franc  Furlan l. r. 

Ivan Ocvirk i. r. 

Predsednik dr. Ferdo Kozak: Besedo ima predsednik vlade in 
ljudski poslanec   Miha   Marinko, (Ploskanje.) 

Miha  Marinko: 
Tovariši ljudski poslanci! 
V začetku razprave o predloženem proračunu za leto 1949 hočem 

najprej podčrtati nekatere njegove značilnosti, po katerih se razlikuje od 
lanskega. Te značilnosti imajo svojo podlago v zveznem proračunu, ki 
odreja višino izdatkov in dohodkov posameznim republiškim proračunom. 
Zvezni proračun odreja strukturo dohodkov s posebnimi odstotnimi par- 
ticipacijami na posameznih virih dohodkov. 

Napačno pa bi bilo, če bi višino našega letošnjega proračuna, kakor 
nam ga odreja zvezni proračun, primerjali z lanskim po globalnih številkah 
in po njih ocenjevali, koliko je naš letošnji proračun večji ali manjši od 
lanskega. Tako enostavno primerjanje ni mogoče in ne more dati prave 
slike o tako enoviti gospodarski celoti, kakršno predstavlja socialistično 
gospodarstvo naše nove Jugoslavije. Iz podrobnejše obrazložitve, ki jo 
bosta dala predsednik planske komisije in minister za finance, bo ta 
enovitost jasna. Jasno bo tudi, da številke v našem predloženem pro- 
računu niti zdaleč ne predstavljajo celotne vsote naših gospodarskih nalog 
v letošnjem letu. 

Za primer navajam samo nekatere posameznosti. 
Naš letošnji proračun znaša 4793 milijonov; lanski 4818 milijonov; 

dodatni 472 milijonov din. 
K letošnjemu proračunu je treba dodati še 1290.9 milijona, ki gredo 

iz fonda amortizacije in dobička podjetij v tako imenovano avtofinansi- 
ranje planskih investicij. Iz republiškega na zvezni proračun so prenesene 
invalidnine v znesku 296 milijonov. Iz zveznega na republiški proračun 
ministrstva za zdravstvo je prenesenih 225 milijonov v zvezi z združitvijo 
zdravstvene službe socialnega zavarovanja z občo zdravstveno službo. 

Poleg republiških investicij v gozdarstvu pride še 188 milijonov iz 
zveznega proračuna. V kmetijstvu so poleg naših visokih investicij v znesku 
612 milijonov določene še zvezne dotacije in krediti v raznih oblikah in 
v razne namene, tako da bo skupna vsota za kmetijstvo presegla 1 mi- 
lijardo. 

Investicije v elektrogospodarstvo, predvidene v znesku 175 milijonov 
din,   so  prenesene   v  zvezno   kompetenco   in  torej   tudi  v  zvezni   pro- 



račun, prav tako tudi investicije v rudarstvo v znesku 89 milijonov din, 
ker so dosedanji republiški rudniki prešli v enotno zvezno upravo. 

Nimamo še točno določenih vseh zveznih investicij, po katerih bi 
mogli izmeriti vse naše napore, ki bodo potrebni za izvršitev vseh investi- 
cijskih in splošno gospodarskih nalog. Vsekakor pa bodo te naloge 
ogronme. Samo ministrstvo težke industrije planira za 1309 milijonov 
din gradbenih del v Sloveniji, gradnje hidrocentral za 707 milijonov 
din. Celotne investicije (zvezne in republiške) za kapitalno izgradnjo 
in družbeno raven bodo znašale samo pri gradbenih delih nad 6 milijard 
din plus oprema v zveznih objektih. 

Glede na te velike investicije v panogah, ki imajo v vsakem pogledu 
prednost, je jasno, da so morale iti manjše investicije v republiško in- 
dustrijo. Naše želje in potrebe so brez dvoma večje, toda vsako nadaljnje 
povečanje bi bilo nerealno. Ze sama razpoložljiva delovna sila je absolutni 
plafon, preko katerega pri obstoječih sredstvih naše proizvodnje ne 
moremo. Zato sta naš republiški proračun in gospodarski plan za leto 1949. 
prilagođena spremenjenim nalogam in liniji, ki jo je nakazal tov. Tito. 
Te spremembe narekuje z ene strani težnja, da čimprej likvidiramo za- 
ostajanje razvoja našega kmetijstva, ki se je pokazalo v prvih dveh planskih 
letih in ki je bilo tudi prenizko planirano, z druge strani pa so tem spre- 
membam vzrok nepričakovani dogodki preteklega leta. Saj je bilo v eks- 
pozejih v zvezni skupščini nazorno pokazano, da smo v izpolnjevanju plana 
v nekaterih panogah težke industrije zaostali samo zato, ker nekatere 
države ljudske demokracije spričo hujskanja resolucije Informbiroja niso 
izpolnjevale svojih pogodbenih obveznosti. 

Tovariši! 
Ko razpravljamo o naših nalogah v zvezi s predloženim osnutkom 

proračuna, moramo spregovoriti tudi o izpolnjevanju lanskoletnega plana 
in proračuna. Podrobneje bosta najbrž govorila o tem predsednik planske 
komisije in minister za finance, kakor tudi drugi tovariši ministri. Jaz se 
bom lomejil samo na nekatere izmed glavnih momentov. 

Zaključna bilanca lanskega plana in proračuna izkazuje vrsto novih 
zmag naših delovnih množic, opozarja nas pa tudi na nekatere pomanjklji- 
vosti in slabosti, ki nimajo osnove samo v objektivnih težavah. 

Po samih finančnih pokazateljih smo plan dohodkov v proračunu 
realizirali s 35% prekoračenjem, medtem ko smo plan izdatkov realizirali 
za 960/o. Torej vsekakor pozitiven rezultat. Imeli smo dodatni proračun 
in še saldo. Pri tem pa ne moremo govoriti o dobri planski disciplini 
lanskega leta. Za lansko leto je značilna vrsta pojavov, ki jih letos na noben 
način ne smemo trpeti. To je razprševanje v širino, angažiranje za vrsto 
nadplanskih del, ki so se jih lotevali operativni voditelji podjetij z uporabo 
presežkov obratnih in drugih sredstev ter drugih skritih materialnih 
rezerv ter s spreminjanjem in prekoračevanjem plana investicij s strani 
proizvodnih investitorjev. Nameni za to so bili sicer v glavnem pozitivni, 
t. j. z nebrzdano iniciativnostjo razvijati proizvodnjo. Prvotne projekte 
planskih investicij pa so, če se je pokazalo, da so bili ti slabo pripravljeni, 
naknadno popravili in širili. Posledice tega pa so bile v vsakem pogledu 
negativne. Ta iniciativnost je prešla okvir objektivnih možnosti in je 
vodila k odtegnitvi delovne sile in materialnih sredstev od glavnih pla- 
niranih objektov. 
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Tako smo konec tretjega in v začetku četrtega četrtletja morali pre- 
usmerjati naše sile od manj važnih na odločilne objekte. To pregrupiranje 
sil sredi dela, v polni seziji, pa je povzročilo, da so se še te razpoložljive 
sile razgubljale. Zaradi tega nismo izvršili vrste planiranih del, ki smo jih 
morali odložiti, nismo pa v isti meri okrepili dela na glavnih objektih. 
Zato naš plan izdatkov v planiranih investicijah ni bil 1000/шо izpolnjen. 

Na sektorju proizvodnje smo brez kmetijstva in gozdarstva izpolnili 
plan s 102.3 %. V republiški industriji skupaj (kovinarska, tekstilna, 
usnjarska, živilska itd.) s 104.9 %; industrija gradbenega materiala 
s 112.5%; republiška lesna industrija s 95.4%, vštevši lokalno pa 
s 102.4 %; v gozdarstvu z 88 %. Celotni plan gradenj smo po naknadni 
redukciji izpolnili s 104%. Drugo so naknadna planska in izvenplan- 
ska dela. 

Plan proizvodnje v kmetijstvu je bil dosežen na državnem sektorju 
po vrednosti s 84.6 %, na zadružnem s 56.5 %. Investicije v kmetijstvu, 
ki bi po planu morale biti izvršene že v maju, so bile komaj do konca 
leta izvršene z 80 %. To nam je izredno važno opozorilo za letošnje leto. 

Javnih del na osnovi miobilizacije prostovoljne delovne sile je, ra- 
čunano po normnih urah, izvršenih v skupni vrednosti za 308,511.559 din. 
Po nepopolnih podatkih je bilo udeležencev 1,752.148, ki so opravili 
27,926.534 delovnih ur. Od tega je samo Ljubljana dala 599.930 udeležencev 
in 3,465.149 delovnih ur. Tu je treba poudariti, da se ni dala ugotoviti 
točna številka udeležencev, ker so mnogi udeleženci delali na raznih 
mestih in je seveda vsako gradilišče zase zbiralo podatke ter je na ta 
način skupno število udeležencev večje kakor je celotno število prebival- 
stva. Med temi je 378 udeležencev, ki so zaslužili zlate značke z nad 
600 urami, med njimi taki, kot s4a Danica Mrdjan in Peter Ronko 
z 2300 urami. To je dovolj prepričljiv dokaz, da je-Ljubljana ostala zvesta 
svoji borbeni tradiciji osvobodilne borbe med okupacijo. Posebej je treba 
omeniti še mesta Maribor: 806.990 delovnih ur; Celje: 226.000 delovnih 
ur in Kranj: 195.000 delovnih ur. 

Akcije za zatiranje koloradskega hrošča se je udeležilo 890.330 pro- 
stovoljcev. Pri prostovoljnem delu v gozdovih pa je sodelovalo 61.355 
prostovoljcev in 5.690 voznikov. 

Pri graditvi zadružnih domov je delalo 201.075 prostovoljcev. Do- 
grajenih je 189 domov, nedograjenih in v začetku gradnje je 269 domov. 

Mladina je dala v enomesečnih in dvomesečnih brigadah 14.118 mla- 
dincev. Poleg svoje redne zaposlitve pa je mladina s prostovoljnim delom 
napravila še 1,379.428 delovnih ur. 

Število obdelovalnih zadrug je ob koncu leta naraslo od 47 na 73. 
Ta številka pa niti ni dokončna, ker je trenutno silno oživljeno gibanje 
za ustanavljanje raznih oblik zadrug. 

Te številke, ki niti zdaleč niso,popolne, govore o silnem delovnem 
poletu in ustvarjalnih naporih, ki so jih dale našo delovne množice. Zato 
je tudi s tega mesta — v skupščini — treba izreči vse priznanje in zahvalo 
vsem našim jimaUom dela, širokim množicam delavcev in prostovoljcev, 
ki so e svojim trudom omogočili, da smo v celoti dosegli tolike re- 
zultate. (Ploskanje.) 

Leto 1948 je bilo izredno težko. Prestali smo hudo preizkušnjo, ko so 
se poleg velikih nalog, ki smo si jih zadali v začetku leta, pojavile nove. 



nepričakovane ovire od strani, od koder bi jih najmanj pričakovali. 
Naše delovne množice so v tej preizkušnji znova pokazale svojo globoko 
politično zavest. Spomnimo se samo na tiste tedne, ko so naši >kritiki< 
in obrekovaloi pričakovali, da se bo pod kanonado njihovega klevetniškega 
hujskanja nova Jugoslavija zrušila kot papirnata zgradba, pa so tedaj naše 
delovne množice dale najprimernejši odgovor s podesetorjenim delovnim 
poletom. Spomnimo se, s kako strastjo se je za V. kongres in pred za- 
ključkom leta razvila borba za izpolnitev in prekoračenje letnega plana. 
Spričo tega je toliko manj dopustno, da bi trpeli v svoji sredi rovarjenja 
tistih redkih poedincev, ki so to priliko vsenarodne preizkušnje izbrali za 
okrepitev svojega umazanega, razkrojevalnega in izdajalskega dela. (Plo- 
ekanje in vzkliki: УГако je!«) 

Tembolj nedopustna bi bila popustljivost do tistih, ki so se v tej pre- 
izkušnji pokazali takšni kot so, že znani omahljivci, nezdravi domišljavi pre- 
tendenti, ki zaradi svojih sebičnih interesov tudi brez te preizkušnje niso 
našli poti za skupno konstruktivno delo. Veliki napori naših delovnih ljudi 
za graditev socialistične Jugoslavije zahtevajo v naših vrstah neizprosno 
trebljenje vsega, kar je negativnega, vseh, ki sabotirajo, ki sejejo malo- 
dušje, ki hočejo razkrajati našo ustvarjalno ljudsko skupnost. 

Tovariši! Iz zveznega proračuna, zlasti pa iz ekspozejev v zvezni' 
skupščini, iso že znane značilnosti letošnjega zveznega proračuna. Te 
značilnosti se odražajo tudi v našem republiškem proračunu. To je po- 
membna preusmeritev v investicijah. Deloma so jo narekovali dogodki 
v preteklem letu, ki trajajo dalje in ki jih je treba paralizirati, deloma pa 
je potrebna zaradi ugotovljenega nesorazmerja med silnim razvojem 
industrije in relativno počasnejšim razvojem kmetijstva. V zvezi s tem je 
tovariš Tito v svojem ekspozeju jasno označil glavne naloge, na katere se 
moramo v letošnjem letu osredotočiti. Na eni strani moramo v industriji 
zožiti in poglobiti fronto na glavne naloge težke industrije, elektro- 
gospodarstva, rudarstva in drugih prioritetnih zveznih objektov, na drugi 
strani pa moramo povečati napore za hitrejši dvig kmetijstva, da bi čim 
bolj in čim hitreje mogli zadovoljiti prehrambene potrebe naglo naraščajo- 
čega industrijskega in mestnega prebivalstva ter pospešiti gradnjo stanovanj 
in drugih objektov za dvig družbene ravni. Pokazalo se je, da je nepotrebno 
in nesmotreno razprševati naše sile na široki fronti graditve naše indu- 
strije. Kazen tega pa je to preusmeritev naših investicijskih in proizvodnih 
nalog narekovalo tudi dejstvo, da smo v preteklih letih prenizko cenili, 
oziroma premalo poznali našo že obstoječo industrijsko proizvodno 
zmogljivost za opremo naše industrije in se preveč orientirali na uvoz 
tudi mnogih takih strojev in materialov, ki smo jih dejansko tudi že sami 
sposobni napraviti. V teh prvih dveh planskih letih, polnih naporov, 
iznajdljivosti naših kvalificiranih delavcev, tehnikov in inženirjev ter splošne 
borbe delavcev za izpolnitev plana, so se odkrile mnoge prikrite rezerve 
ali neugotovljene proizvodne zmogljivosti, ki jih ob sprejemanju petletnega 
plana nismo poznali. Mi bomo n. pr. v nekaterih panogah naše republiške 
industrije že na koncu tega leta dosegli tisto višino proizvodnje, ki je bila 
določena za konec petletnega plana. Tako lahko letos brez nevarnosti za 
izpolnitev petletnega plana industrijske proizvodnje zmanjšamo relativno 
višino iinveslicij za republiško industrijo v korist povečanih investicij 
v težko industrijo, v kmetijstvo in družbeno raven. 

S   tako   preusmeritvijo   investicijskih   naporov   za   našo   kapitalno 
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izgradnjo bomo zmanjšali potrebe po izvodu dobrin, ki jih potrebujemo 
sami. Kolikor več bomo izdelali strojev doma, toliko manj bomo izvažali 
v inozemstvo naših kmetijskih pridelkov za nabavo takih strojev, tem 
hitreje bomo razvili lastne sile za našo industrializacijo. Čim manj bomo 
morali izvažati naših kmetijskih pridelkov, čim bolj bomo dvignili našo 
kmetijsko proizvodnjo, tem hitreje in tem bolje bomo zadovoljevali naše 
prehrambene potrebe. 

Taka je smer letošnjega splošnega gospodarskega plana in zveznega 
proračuna, v katerega okviru je izdelan tudi naš predloženi republiški 
proračun. Mislim, da ni nikogar v naši deželi, ki ima dober namen, ki 
razume interese celote, da bi mogel oporekati taki osnovni liniji naše 
gospodarske politike. 

To linijo potrjujejo tudi številke investicijskih kvot v strukturi našega 
plana. Vsota naših investicij maša: iz proračuna za lastno finansiranje 
podjetij 835 milijonov din; dobički 685 milijonov din; skupaj 2.126 milijo- 
nov din. Od tega odpade samo na kapitalno izgradnjo 1.708 milijonov din. 

V kapitalni izgradnji ima najvišjo postavko kmetijstvo: 612 milijonov; 
potem gozdarstvo: 529 milijonov; celotna industrija lesnega in gradbenega 
materiala: 368 milijonov; oprema gradbenih podjetij, promet in trgovina: 
199 milijonov; za družbeno raven skupaj: 995 milijonov; od tega samo za 
stanovanja 473 milijonov; za prosveto, strokovne šole, zdravstvo, DID-e m 
jasli: 366 milijonov; za komunalne naprave: 92 milijonov; upravne 
zgradbe: 64 milijonov. Iz teh številk jasno sledi linija, ki je bila poudarjena 
na zasedanju zvezne skupščine. 

Razmerje med investicijami za kapitalno izgradnjo in družbeno ravnjo 
je proti lanskemu spremenjeno odločno v korist družbene ravni. 

Investicije za družbeno raven se letos dvignejo na 31 % proti 
letu 1948. 

Lani je iz republiških virov — vštevši ljudske odbore — bilo po- 
trošenih za gradnjo stanovanj 318 milijonov. Letos pa bodo tudi zvezna 
podjetja, organi in ustanove, investirali za stanovanja okoli 770 milijonov, 
to je dosti več kot lani. Za stanovanja imamo torej skupaj za leto 1049 
1.330 milijonov din. 

Lani je bilo dograjenih okoli 1400 stanovanj, ostalo je okoli 1500 
stanovanj, ki bodo letos končana. Za dokončanje začetih gradenj bo pred- 
vidoma treba okoli 300 milijonov, začeli pa bomo graditi 1800 novih 
stanovanj. 

V primeri s prejšnjimi leti, zlasti pa s predvojnim povprečjem, pred- 
stavljajo te številke velikansko povečanje. Toda če upoštevamo današnje 
narasle potrebe, vidimo, da kljub tem visokim vsotam v gradnji stanovanj 
še močno zaostajamo. Maščuje se nam napaka prejšnjih let, ko so se tako 
republiški kakor zvezni investitorji omejevali samo na gradnjo proizvodnih 
objektov in dopuščali, da je gradnja stanovanj zaostajala za porastom šte- 
vila delavcev in nameščencev v proizvodnji. Tendenca je bila,.da se gradnja 
stanovanj prepušča proračunskim sredstvom okrajnih in mestnih ljudskih 
odborov. Jasno je, da bi na ta način zašli v nemogoč položaj ker so pro- 
računska sredstva teh omejena. 

Poglavje zase je tudi zanemarjena ali prepočasna gradnja oziroma 
adaptacija otroških domov, zlasti domov igre in dela ter jasli; temu moramo 
letos posvetiti mnogo več pažnje, da čim bolj pristorimo zamujeno in tako 
zagotovimo potreben dotok ženske delovne sile, na katero se bomo — 
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spričo splošnega pomanjkanja delovne sile — morali mnogo bolj usmeriti, 
da o sanitarnih, materialnih in vzgojnih pogojih otrok in psihičnem stanju 
zaposlene žene niti ne govorimp. 

V tej zvezi je treba opozoriti, da bi bilo popolnoma napačno, če bi 
smatrali planirano vsoto za jasli in DID-e kot maksimum. Zlasti pa bi bilo 
napačno, če bi se v tem okviru usmerili samo na drage, moderne novo- 
gradnje. Efekt investicij bi bil spričo ogromnih potreb v tem primeru 
mnogo premajhen. Pri reševanju teh vprašanj moramo pritegniti vse naše 
družbene organizacije, zlasti sindikalne in ženske, da zainteresirajo 
in prisilijo uprave podjetij — v prvi vrsti tiste, ki zaposlujejo ali BO 
zainteresirane na večjem dotoku ženske delovne sile — da iz svojih lastnih 
virov najdejo vsaj minimalna potrebna sredstva za gradnjo kolikor toliko 
zadovoljivih provizorijev ali da najdejo obstoječe prostore in jih primerno 
prenove. S takimi sredstvi in s pritegnitvijo prostovoljne nadurne delovne 
sile, ki jo je treba usmerjati predvsem na take objekte, ki neposredno 
povišujejo življenjsko raven prizadetih, bomo podvojili, potrojili obseg 
DID-ov in jasli. Tudi na tem poprišču moramo videti borbo za socializem, 
kajti tako bomo lajšali breme zaposlene matere in ji omogočali, da ee 
brezskrbno posveti delu v proizvodnji in službi, tako bomo ustvarjali tudi 
pogoje za zdravo vzgojo otrok. Uprave podjetij pa morajo videti v tem — 
če nič drugega — nove vire za pritok prepotrebne delovne sile. 

Poleg stanovanj je v poglavju investicij za družbeno raven postavka 
za zdravstvo. Ta sicer ni tako velika glede na dejstvo, da vključuje tudi 
zdravstveno službo socialnega zavarovanja. Ce se bodo med letom pokazale 
možnosti prekoračenja proračunskih dohodkov, bodo ti morebitni viški šli 
kot dodatek za zdravstveno službo. Takoj za tem sledijo investicije ta 
strokovno šolstvo, kjer ne smemo dopuščati nikakega zaostajanja v vzgoji 
kvalificiranega kadra za razvijanje naše industrijske in kmetijske pro- 
izvodnje. 

V kapitalni izgradnji je — kakor že rečeno — največja postavka 
določena za razvoj naše kmetijske proizvodnje, ki bo letos v ospredju vseh 
naših naporov,, in bo treba njej tudi v današnji razpravi posvetiti največ 
pažnje. 

Druga po svojem obsegu in važnosti je naloga v našem gozdarstvu. 
Nanj pride glavno breme našega izvoza in je tudi edino pametno, da naše 
potrebe po uvozu strojev, industrijske instalacije in takih surovin za našo 
reprodukcijo, ki jih sami nimamo, plačamo z lesom, rudnimi in drugimi 
surovinami, ne pa s prehrambenimi predmeti, kar bi nujno šlo na škodo 
našo prehrane. Plan proizvodnje lesa je tako velik, da bomo morali napoti 
vse naše sile, da ga izpolnimo. 

V ospredju vseh naših investicij pa so investicije v naše kmetijstvo. 
Skupaj s predvidenimi zveznimi dotacijami bodo znašale precej nad 1 mi- 
lijardo. 'Določene so predvsem za državni in zadružni sektor kmetijstva, 
namenjene so. predvsem za to, da se že v ielošnjeni letu občutno dvigne 
donos kmetijskih in živinorejskih prehrambenih predmetov z državnega 
in zadružnega sektorja, da pridobimo novih površin njiv, da se razmahne 
kmetijsko zadružništvo, ki naj dvigne kapaciteto naše kmetijske4 pro- 
izvodnje. Zato bo spričo teh visokih vsot nastala nevarnost, da bi bila 
ta sredstva uporabljena na preozkem sektorju v obliki čim modernejših 
in zato tudi dragih kmetijskih gospodarskih objektov, ki ne bi bili sposobni 
dati  tiste kapacitete kmetijske proizvodnje, ki jo nujno potrebujemo. Ta 
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sredstva morajo biti uporabljena čim bolj na široko, marsikod tudi v obliki 
provizorijev. Pri melioracijah, s katerimi bomo pridobili nove površine 
plodne zemlje, pa bo treba pritegniti frontovske in kmetijske zadružne 
organizacije, da bi se s tako dodatno pomočjo obseg novih površin čim bolj 
povečal. Naloga naših družbenih organizacij bo, da bodo iz sedaj močvirnih 
zemljišč, kolikor ta niso državna, nastale zadružne ekonomije z racionalno 
napredno proizvodnjo. Na takih, z izsuševanjem pridobljenih kmetijskih 
površinah v bližini mest, kakor je Pšata pri Domžalah, bo treba gojiti take 
kulture, ki bodo neposredno lajšale preskrbo mest in to s tistimi predmeti 
prehrane, za katere je zaradi spekulativne stihije privatnih kmetijskih pri- 
delovalcev, ki imajo trenutno še monopolni položaj, danes v mestih najteže. 
Prav tako bo treba v določenih ravninskih predelih relativne gozdne po- 
vršine spreminjati v obdelovalno zemljo. Na Kočevskem morajo nastati 
obsežna državna kmetijska posestva za krompir, krmske in podobne kul- 
ture z velikimi živinorejskimi farmami. 

Če primerjamo lanskoletne investicije z letošnjimi, ki so skoraj trikrat 
večje, in če upoštevamo lansko slabo gospodarjenje na državnih posestvih, 
potem je jasno, da bo potrebna največja skrbnost, če hočemo, da bodo te 
inTe»ticije dobro naložene, da bodo dale tisti donos, ki je po višini investicij 
po planu določen. Za to so dolžni poskrbeti vsi organi oblasti, vso pomoč 
pa morajo nuditi tudi naše osnovne politične in množične organizacije. Vrsto 
manjših kmetijskih gospodarstev smo dali tudi v neposredno kompetenco 
okrajnih ljudskih odborov, da bi ministrstvo za kmetijstvo moglo osredo- 
točiti ekrb na večja posestva. 

V skladu z našo linijo borbe za povečanje obdelovalnih površin bodo 
|>otrebni tudi ostrejši prijemi proti tistim špekulantskim kapitalističnim 
elemeiiitom na vasi, ki iz spekulativnih nagibov zanemarjajo obdelovanje 
Remije in zmanjšujejo svojo živinorejo. Državni organi, republiški 'in 
okrajni, kakor tudi vse naše družbene organizacije bodo morale obstoječim 
obdelovalnim zadrugam nuditi vso svojo pomoč za stimuliranje ekonomij 
iii snovanje vedno novih zadrug od nižjih do višjih organizacijskih oblik 
in načina kmetijske proizvodnje, v skladu z linijo sklepov II. plenarnega 
zasedanja CK KPJ. 

Na tem področju moramo odločno preusmeriti dosedanje delo. 

Tovnrisi! 
Po postavkah predloženega proračuna, po strukturi naših investicij, ki 

sem jih že na kratko nakazal in kakor jih bodo obrazložili ostali tovariši 
ministri, je jasno izraženo, kje je težišče naše borbe. 

Poleg nalog, katerih pomembnost je odrejena že po obsežnosti investi- 
cijskih kvot, kakor je kmetijstvo, gozdarstvo, stanovanja in podobno, je 
v letošnjem proračunu posebna novost, izražena v postavk] predvidenih 
dohodkov 2.100,000.000 na tako imenovanem tržnem dobičku, od katerega 
gre 50°,; v zvezni, ђ0% pa v republiški proračun. 

Za Slovenijo to prav za prav ni popolna novost, ker smo po iniciativi 
ministrstva za komunalne zadeve že v preteklem letu v veliki meri 
Шребпо razvili lokalno proizvodnjo in iz dohodkov te proizvodnje zbrali 
liDmcmbne dohodke nad proračun, ki so nam dali osnovo, da smo mogli 
sprejeli proti koncu leta Se dodatni prorarun. Ta iniciativa ministrstva 
za komunalne zadeve je bila zlasti koristna in potrebna zaradi tega, ker 
emo imeli na eni strani samo nekaj okrajev, ki so s svojo proizvodnjo 
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mogli doseči visok prebitek presežkov v dohodkih iz lastne proizvodnje za 
kritje svojih perečih potreb. Zato smo z zamenjavo enega dela tako imeno- 
vanega tržnega dobička od podjetij aktivnih okrajev v republiški proračun 
mogli dati potrebne dotacije pasivnim Okrajem. Če tega ne bi storili, 
bi bila nevarnost, da se ti presežki brezplodno, vsekakor pa brezplansko 
zapravijo. 

Novost pa je letos tudi za Slovenijo, kakor za vse ostale republike 
v tem, da tržni presežki predstavljajo posebno postavko dohodkov v pro^ 
računu. Ti dohodki bodo pomembni za našo občo gospodarsko po- 
litiko, za našo politiko planskega balansiranja kupnega in blagovnega 
fonda. Pomembni bodo vsaj za začetek, ker bodo predstavljali absorbiranje 
presežkov kupne zmogljivosti nad razpoložljivim fondom potrošnih pred- 
metov naše proizvodnje. V pogledu lokalne proizvodnje gremo torej 
precejšen korak naprej od lanskega leta. 

Lokalna proizvodnja je v glavnem izločena iz planske distribucije. 
En del te proizvodnje bo planiran samo po končnih artiklih, drugi del pa 
samo po finančnem učinku in v surovinah, ki jih bo treba zagotoviti iz 
zveznih in republiških virov, sicer pa se bo morala lokalna proizvodnja 
v celoti usmeriti na faktor ponudbe in povpraševanja. Na ta način del po- 
trošnih predmetov lokalne proizvodnje ne bo vključen v plan distribucije in 
tudi ne bo zanje odrejena stalna enotna cena, zato pa bodo predstavljali 
rezervo blagovnih fondov. Lokalna proizvodnja je prepuščena svobodni 
iniciativi ljudskih odborov in njihovih gospodarstvenih organov. V kolikor 
ni vprašanja surovin, ki se razdeljujejo po planu, je proizvodna iniciativa 
upravno in plansko neomejena, omejevana bo samo po faktorju povpraše- 
vanja. V kolikor bo blago lokalne proizvodnje kvalitetnejše, bo sposobno 
tekmovati tudi z istimi predmeti ostale planske proizvodnje. Zato bo inicia- 
tiva za razvijanje lokalne proizvodnje iskanih predmetov široke potrošnje 
praktično neomejena. 

V predloženem proračunu so ljudskim odborom postavljene postavke 
tržnih dohodkov, kakršne ustrezajo tržnim kapacitetam lokalne pro- 
izvodnje, ki jih morajo ustvariti za kritje svojih izdatkov. Imajo pa možnost, 
da povečujejo dohodke z nadaljnjim razvijanjem proizvodnje. To je storjeno 
zato, da bodo ljudski odbori prisiljeni, razvijati kar največjo iniciativo za 
razvoj lastne lokalne proizvodnje, da bodo lokalno proizvodnjo čimbolj 
kontrolirali, evidentirali in usmerjali njene dohodke v proračun in krili 
svoje potrebe. Ministrstvo za komunalne zadeve bo tu glavna opora za 
izmenjavo neplanskih surovin, za orientacijo v tržnem povpraševanju, 
usmerjanju in stimuliranju, v iskanju vseh proizvodnih kapacitet, z da- 
janjem pobude za proizvodnjo najrazličnejših potrošnih predmetov, ki so 
jih naše današnje, še vedno ne popolnoma odkrite in izkoriščene pro- 
izvodne kapacitete sposobne proizvajati. Za letos se bo treba seveda še 
izogibati velikih investicijskih del za tako proizvodnjo, ker bi zaradi njih 
preveč razpršili naše sile in sredstva od glavnih nalog težke industrij«1. 
Dobrodošla bo pa sleherna iniciativa, ki bo brez velikega trošenja nove 
delovne sile in deficitnih materialov takoj omogočila proizvodnjo za za- 
dovoljevanje potreb iskanih predmetov široke potrošnje. 

Predmeti lokalne proizvodnje bodo predstavljali vir dopolnilne pre- 
skrbe. Cene teh potrošnih predmetov se bodo formiralo na spontanem 
faktorju ponudbe in povpraševanja za razliko od nižjih fiksnih cen pred- 
metov zagotovljene preskrbe. Tako bo lokalna proizvodnja ne samo vir 
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nadplanskega blagovnega fonda, marveč bo tudi usmerjala presežke kup- 
nega fonda v proračun, ne pa v žepe kapitalističnih špekulantov in čmo- 
borzijancev. V tem bo storjen nadaljnji korak na poti socialistične svobodne 
prodaje, ki smo jo lani pričeli. 

Naravno je, da se naš način postopnega uvajanja svobodne prodaje 
artiklov dopolnilne preskrbe ob zagotovljenem oskrbovanju osnovnih defi- 
citnih predmetov prehrane, obleke in obutve bistveno razlikuje od 
dvomljive politike uvajanja splošne svobodne prodaje in<ukinitve kart, kot 
n. pr. na Poljskem in Madžarskem. Hujskanje, ki so ga od tam začeli proti 
nam — češ da svobodna prodaja pri njih pomeni blagostanje, da pa je 
pri nas racioniranje na karte izraz zavožene politike, ki vodi v bedo — 
pri naših delavcih ni vžgala. Naši delavci in nameščenci predobro razumejo, 
da bi ukinitev osnovne preskrbe s kartami in točkami, po nižjih stalnih 
cenah, pomenila hipno znižanje kupne moči delavca in nameščenca, da bi 
dinar takoj prenehal biti osnovna enotna označba nominalne in realne 
plače. Uvedba splošne svobodne prodaje bi danes neogibno vodila k 
nastanku visokih cen, daleč iznad kupne zmogljivosti delavca in name- 
ščenca, vodila bi k oživljanju oderuške špekulantske dejavnosti kapitali- 
stičnih elementov. V socialističnem sistemu proizvodnje in izmenjave blaga 
si splošne svobodne prodaje ni mogoče zamisliti brez planskega balan- 
siranja plačilnega in blagovnega fonda. Ker je zaradi hitre industriali- 
zacije število industrijskega in mestnega prebivalstva silno poraslo, ker so 
daljnosežni revolucionarni ukrepi ljudske oblasti dali možnost dostojnega 
Easlužka stotisočem, ki so prej životarili v pomanjkanju, bedi in bre/| o- 
selnosti, je splošna kupna moč silno porasla, zato kljub bujnemu porastu 
naše proizvodnje še ne moremo kriti vseh potreb, ki jih dviga porasla 
kupna moč. Mi bi brez dvoma z uvedbo splošne svobodne prodaje, z dvigom 
cen daleč nad kupno močjo potrošnikov, hipoma imeli dobro založena 
tržišča, ki bi pokazala zunanji videz blagostanja. Toda to bi bil samo 
Bunanji videz v izložbah trgovin, realnost bi bila pa popolnoma drugačna, 
v strahovito škodo delovnega človeka. S tem bi ustvarili stanje, v katerem 
bi bil položaj našega delavca in nameščenca močno podoben onemu v kapi- 
talističnem gospodarskem sistemu, v katerega je bil vklenjen kot v za- 
čaranem krogu. 

Če so delavci spričo narasle draginje s stavko in sindikalno borbo 
le izvojevali neko povišanje plač, so za povečanimi plačami takoj poskočile 
tudi cene, da so se delavci v pogledu realne mezde takoj zopet znašli v 
istem ali še slabšem položaju. Ta način je nezdružljiv z današnjim našim 
socialističnim sistemom. 

Pri današnjem stanju kupne moči in vsestranske možnosti zaslužka 
je vendar precej negodovanja, ker je balans med blagovnimi fondi in kupno 
močjo pogosto porušen z napakami v distribuciji in nediscipliniranim po- 
večanjem kupnih fondov. Dejansko pa se je splošna življenjska raven v 
svoji celotnosti močno dvignila v primeri s predvojno, ne sicer v vseh 
vrstah prebivalstva. Po statističnih analizah je n. 'pr. življenjska raven 
^ižje in tehnične inteligence in nekaterih vrst državnih nameščencev še 
vedno izpod predvojnega nivoja, medtem ko so navadni, težki delavci, kljub 
njih številčnemu porastu daleč iznad predvojnega nivoja. Zato se na splošno 
postavlja v ospredje vprašanje blagovnega kritja obstoječe višje kupne 
moči, le pri nekaterih vrstah nameščencev pa so postavlja tudi vprašanje 
plac. Dejansko se v svoji celoti postavlja vprašanje planskega balansa 
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blagovnega fonda s kupno močjo. Dokler proizvodnja potrošnih potreb ne 
krije kupne moči, dokler blagovni fond in kupna moč nista vsaj v pri- 
bližni skladnosti med seboj in oba skupaj ne ustrezata zaželeni višji živ- 
ljenjski ravni v socialistični družbi, ni govora, da bi stopnjo blagostanja 
merili po tem, ali imamo karte ali ne. V naših pogojih absolutnega, sploš- 
nega porasta proizvodnje in blagovnega fonda in pri relativno še večjem 
porastu kupne moči ni sistem zagotovljene preskrbe osnovnih potrošnih 
predmetov znamenje absolutnega pomanjkanja, ampak znamenje, da je 
še potrebno plansko razdeljevanje osnovnih potrošnih predmetov. Uva- 
janje svobodne prodaje tistih predmetov,, katerih potrebe že krije proiz- 
vodnja po višjih cenah, poleg zagotovljene preskrbe po višjih cenah, je . 
mera balansiranja kupne moči z blagovnim fondom, pri čemer izključujemo 
špekulantske kapitalistične elemente iz trgovine. Usmerjanje lokalne pro- 
izvodnje predmetov dopolnilne preskrbe za svobodni trg, kakor tudi vsi 
naši letos izredno obsežni ukrepi za dvig kmetijske proizvodnje so na liniji 
borbe za povečanje blagovnega fonda. 

Ogromno vlogo bo imela pri tem naša organizacija socialistične trgo- 
vine. Ta mora biti signalizator potrošnih potreb, ki ukazuje, kaj naj se 
proizvaja, ne pa samo razdeljevalec tega, kar se proizvaja. Ce bomo v tem 
smislu naš trgovinski aparat odločneje usmerili, če ga bomo temu namenu 
primerno tudi utrjevali, bodo razpoložljivi blagovni fondi bolje razdeljeni 
in bo že zaradi tega dosti manj pritožb glede pomanjkljivosti v trgovini, 
kakor jih je sedaj. Razen tega bo pritisk trgovine na proizvodnjo pobuda 
za nove vire proizvodnje dobrin, za bogatejši asortima blaga po okusu 
potrošnikov. 

Za to nalogo je treba trgovino primerno usposobiti, utrditi njeno 
organizacijo in izpopolniti njeno mrežo. Organizacijo trgovine je treba 
izpopolniti tako, da bo vsrkavala vse proizvedene potrošne dobrine — kar 
je zlasti važno za tržne previške privatne kmetijske proizvodnje — in 
jih po čim krajši poti usmerjala k potrošniku. Izrednega pomena so tu 
prožne odkupne uprave in trgovska podjetja. Tej panogi morajo vsi organi 
oblasti, od višjih do najnižjih posvetiti vso pažnjo in napore za njeno čim 
boljše funkcioniranje. 

Da bi mogli voditi smotrno politiko odkupov v odnosu do množice 
drobnih proizvajalcev, da bi preprečili škodljivo spekulativno fluktuacijo v 
proizvodnji raznih kmetijskih pridelkov, je treba vzpostaviti tudi potrebno 
koordinacijo drugih resorov s trgovinskim. Ta koordinacija je potrebna 
zlasti za solidno planiranje odkupnih pogojev, ki bi upoštevali višino pro- 
izvodnih stroškov posameznih kmetijskih pridelkov, da bi že tudi s politiko 
cen usmerjali in stimulirali proizvodnjo listih predmetov, po katerih je 
večjo povpraševanje in potreba, oziroma da bi držali primerno ravnovesje 
v proizvodnji raznih predmetov, ki so nam enako potrebni. Dober trgovinski 
aparat in primerna koordinacija drugih gospodarskih organov z njim sla 
potrebna tudi za to, da bi množico drobnih proizvajalcev uspešneje vklju- 
čevali v naše plansko gospodarstvo, da bi se utrdila avtoriteta ljudske 
oblasti in vera v solidnost njene gospodarske in tržne politike. 

Te smotrnosti in trajnosti je bilo v današnji uaši^ odkupni politiki 
mnogo premalo. Največ neprilik je pa povzročalo, da nismo imeli dovolj 
točno evidentirane kapacitete kmetijske proizvodnje, da odkupni plani 
niso temeljili na solidno evidentiranem dejanskem stanju, kar hi onemo- 
gočalo vsako izigravanje obveznosti. Ker ljudski odbori niso imeli ugo- 
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tovljenega dejanskega stanja, so pri ocenjevanju donosa nasedali oportuni- 
stičnim in špekulantskim vplivom. Še največ pa je bilo nezavestnih ali ne- 
hotenih napak pri dolocanjii višine obveznega odkupa posameznih kme- 
tijskih gospodarstev. Na splošno lahko trdimo, da so naši odkupni plani 
bili taki, da malim kmetom ne bi bilo treba nalagati bremen obveznega 
odkupa ali kvečjemu neznatna bremena, iki bi jih z lahkoto zmogli, če bi 
večji in srednji kmetje bili pravilno obremenjevani. 

Iz lega razloga je zlasti potrebno, da se utrdi in izpopolni upravni 
aparat okrajnih in krajevnih ljudskih odborov. Prav zaradi tega je v pri- 
loženem proračunu tudi določena večja postavka za administracijo ljudskih 
odborov. Zato ljudskim odborom izpopolnjevanje njihovega aparata ne bo 
povzročalo težav. Šlo bo predvsem zato, da bi ta aparat bil čim kvalitet- 
nejši in sposobnejši za vestno izvrševanje svojih nalog. 

Na splošno pa bo treba čim bolj varčevati pri administrativnih izdatkih. 
Potrebna bo še ostrejša borba proti birokratizmu, počasnosti in neekspedi- 
tivnosti upravnega aparata. 

Izkušnje iz lanskega leta nas uče, da bo potrebna še mnogo večja in 
vztrajnejša borba za plansko disciplino. To velja predvsem za investitorje, za 
kapitalno izgradnjo, za gradbena podjetja, kakor tudi za vse proizvodne 
resore. V industriji se je treba boriti za še racionalnejšo proizvodnjo, ki 
bo omogočala znižanje polne lastne cene, proti kopičenju večjega števila 
delovne sile, kot je potrebna po normativih za izpolnitev plana. Uprave 
podjetij in delovni kolektivi se morajo boriti za prekoračenje plana v 
okviru danih normativov surovin in delovne sile, za kakovost proizvodov, 
za plansko izkoriščanje sredstev akumulacije in proizvodnje, za zbolj- 
šanje pogojev dela, za gmotno izboljševanje položaja delavcev. Izpopolniti 
moramo evidenco za čim uspešnejše discipliniranje pri izpolnjevanju finanč- 
nega plana, evidenco, ki ne bo dopuščala skritih, izvrnplanskih investicij, 
kopičenja več obratnih sredstev, kot je potrebno za redno obratovanje. 
Ta sredstva se običajno uporabljajo za skrite, neplanske investicije, kar 
vse zadržuje več delovne sile in jo odteguje glavnim investicijskim 
objektom. 

Letošnje naloge so brez dvoma velike. Zmogli jih bomo, če bo planska 
disciplina čim večja, če bomo mobilizirali vse svoje sile in če bomo te sile 
racionalno angažirali. 

Zaradi koncentracije naših sil za odločilne naloge so morala stopiti 
v ozadje druga naša prizadevanja za zadovoljevanje naših vsakdanjih in 
kulturnih potreb. 

V drugo vrsto so morala biti postavljena tista vprašanja, katerih reši- 
tev v tem trenutku ni prvenstvene važnosti. 

Lahko se najde kdo, ki bo temu ugovarjal, ker ne zna presojati naš^ 
stvarnosti v celoti. Ni dvoma, da je nemalo takih potreb, ki so postavljene 
v drugo vrsto, čeprav se nam zde izredno važne in nujne. Tem bolj 
nujne pa se nam bodo zdele, če jih bomo jemali ozko, бв ne bomo gledali 
nanje skozi prizmo celote. Zares je mnogo takih potreb, ki bi jih 
mi vsi raje danes rešili kot jutri. Toda to nam ne dovoljuje absolutna 
meja naših objektivnih možnosti. Prva in osnovna omejitev je v razpo- 
ložljivi delovni sili, v naš] gradbeni in proizvodni kapaciteti, v tehničnih 
proizvodnih sredstvih, v lundiranih materialih, v kadrih, a šele na koncu 
kot posledica vsega lega tudi v linančnih sredstvih. Nekateri n. pr. še vedno 
vidijo omejitve predvsem v finančnih sredstvih, kar je popolnoma napačno, 
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ker v njih ne gledajo nominalnega denarnega izraza vrednosti ustvarjalnih 
dobrin, ker se ne poglobe v bistvo naše socialistične ekonomike. Mi sicer 
moramo še bolj kot doslej z dinarjem kontrolirati in voditi našo gospo- 
darsko dejavnost in tudi težiti za tem, da plačilni fond dovedemo v sklad z 
materialnim fondom ustvarjenih dobrin. Težiti moramo za tem, da bo 
denarni vrednostni pokazatelj istoveten z materialnim pokazateljem. Če 
pogledamo na naše kapacitete skozi to prizmo, postane jasno, da si večjih 
nalog ne moremo postavljati. Že za te naloge, ki jih izražajo številke v 
predloženem proračunu, in naloge, ki jih nalaga zvezni proračun nepo- 
sredno, bomo morali storiti vrsto ukrepov, da bomo zbrali potrebno delovno 
silo, da bodo proizvodna sredstva racionalno izkoriščena. 

Da bomo postavljene investicijske naloge izvršili, se bomo morali tudi 
letos opreti na dopolnilno prostovoljno delovno silo, zlasti še pri delili za 
dvig družbene ravni, ki so v planu, oziroma, ki so koristna za dvig živ- 
ljenjske udobnosti in dela določenih delovnih kolektivov, ki jih je zato 
trelba izvršiti preko plana. > 

Velike izkušnje, ki smo si jih pridobili po osvoboditvi, zlasti v zadnjih 
dveh planskih letih, v katerih se je pokazala velika ustvarjalna sila naših 
delovnih množic, njihov polet in politična zavest, nam bodo dajale vzpod- 
budo pri izvrševanju novih nalog. 

Za izvršitev teh nalog bo seveda potrebno intenzivno organizalorično 
in politično delo naših organizacij. Odstranjevati bo treba hibe v funkcio- 
niranju gospodarskega, upravnega in preskrbovalnega aparata, vzpod- 
bujati pozitivno kritiko slabosti in nepravilnosti ter z okrepljeno mno- 
žično kontrolo čistiti in utrjevati ta aparat. 

Politično zavest in delovni elan množic je treba krepiti s stalno 
skrbjo za njihov gmotni položaj in stremeti za neprestanim dviga- 
njem življenjske ravni. Utrjevati je treba sigurnost eksistence in stimulirati 
proizvodnjo drobnih blagovnih proizvajalcev, ki vestno delajo za našo 
ljudsko skupnost. Obenem pa je treba neizprosno razkrinkavati saboterje 
in škodljivce, pa naj se pojavljajo pod kakršno koli krinko. 

Kakor vidite, sem se v tem svojem izvajanju zadrževal večidel pri 
kritični analizi izpolnjevanja lanskoletnega plana in pri nekaterih prak- 
tičnih predstojećih nalogah v zvezi z letošnjim proračunom. Drugi tovariši 
ministri jih bodo še obširneje obravnavali. V tej zvezi pa so važna še 
nekatera vprašanja, ki jih naša proračunska razprava ne sme zanemariti. 
Naj za zaključek naglasim samo nekatere momente v zvezi z našo druž- 
beno preobrazbo. 

Pri nas obstaja stalna nevarnost suhega, drObnjakarskega gospodar- 
skega prakticizma. Zelo pogost je pojav, da mnogi tovariši na operativnem 
gospodarskem in upravnem poslu ne znajo svojih posameznih konkretnih 
dnevnih nalog obravnavati kot sestavnih delov naše celotne politične 
koncepcije in perspektive. 14idi pri najboljši volji in dobrem namenu 
pogosto zaidejo v težave, ne znajo reševati posameznih nalog in delajo 
napake, ker nimajo pred očmi politične celote, ker izgubljajo poliličuo 
perspektivo. Iz istega razloga se pojavlja tudi omahovanje in malodušle 
spričo težavnosti konkretnih nalog. Zato moramo nenehno opozarjali in se 
boriti proti tej enostranosti gospodarskega prakticizma. Naši gospodarski 
uspehi nam dajo v svoji celoti najmočnejše politične aigumente za 
vsakodnevno borbo tako proti političnemu sovražniku, kakor proti našim 
napakam in slabostim, ki izvirajo iz suhega drobnjakarskega prakticizma, 
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iz pomanjkanja politične perspektive. Naši gospodarski uspehi so brez 
dvoma osnova za politično izobraževanje naših delovnih množic. Toda ti 
uspehi so v tej smeri še vedno premalo izkoriščeni. Zato se pa tudi dogaja, 
da na drugi strani "taki ljudje, ki nimajo stika s sitvarnostjo naših gospo- 
darskih uspehov, zapadejo v neumestno sholastično »politiziranje«, ki jih 
vodi na stranpoti in celo v tabor naših nasprotnikov. Ne gre tu za tiste 
d&magoge in »filozofe«, ki nočejo videti naših gospodarskih uspehov, ki 
jih nočejo pravilno ocenjevati, ki te uspehe tendenčno omalovažujejo in 
zanikajo, ki ne prej ne zdaj niso verovali v borbene in ustvarjalne sile 
naiših ljudskih množic, ki so ob vsaki težki situaciji mislili le na svojo 
kožo, ki v svoji bolni ambiciji ne izbirajo sredstev v pehanju za svojo 
osebno kariero. Takim je usojen brodolom. Gre za tiste, v svojem bistvu 
poštene, delovne ljudi, ki jim je treba pomagati, da ne zapadejo v malo- 
dušje, da ne pridejo neposredno pod vpliv reakcije ali kominformbiro- 
jevskega radijskega hujskanja. 

Naše gospodarske uspehe, zlasti lanskoletne, ko smo se znašli pred 
težko stvarnostjo nepričakovane klevetniške kampanje, ki je bila kmalu 
za tem podkrepljena tudi z gospodarskimi sankcijami s strani, od koder bi 
se tega najmanj nadejali, je ravno zaradi tega treba toliko bolj ceniti. V 
našem dnevnem političnem delovanju pa tega ne delamo v dovoljni meri. 
Naša kritika in samokritika naših slabosti in pomanjkljivosti teh uspehov 
ne more niti zmanjšati niti zasenčiti. Ta kritičnost je potrebna ne glede 
na to, da je sovražna propaganda z zapada dobila objektivno pomoč v 
napadih z vzhoda. Naša kritičnost le še bolj povečuje vrednost teh uspehov. 
Dvigati mora politično zrelost, izobrazbo in samozavest naših delovnih 
množic. Na njeni osnovi se mora nenehno utrjevati naša politična enotnost 
po strogem kriteriju nepomirljivosti in budnosti do odkritih in prikritih 
sovražnikov. 

Več političnega, izobraževalnega dela, več političnega vrednotenja 
naših gospodarskih uspehov je potrebno za utrjevanje državnega aparata 
in oblastnih organov do poslednjega ljudskega odbora. V osnovnih naših 
delovnih množicah moramo izkristalizirati spoznanje, da so ti uspehi možni 
zato, ker je v odločilnem delu našega gospodarstva odpravljen sistem 
izkoriščanja. Naloga našega političnega dela je, da bodo naše osnovne 
množice v naših gospodarskih ukrepih in njihovih uspehih spoznale te- 
melje socialistične družbene ureditve. 

Zavedati se moramo mi vsi, da kolikor bolj napredujemo v graditvi 
socializma, toliko ostrejši bo odpor izkoriščevalcev. Dejstvo, da smo pri- 
siljeni graditi socializem sami, vzpodbuja sovražnika na večji odpor. Tak- 
tika vodstva KPJ in tovariša Tita je pri tem taka, da olajšuje ta prehod 
na socialistične osnove. To je taktika, ki ustvarja osnove, da se delovni 
ljudje, ki žive od truda lastnih rok in uma, prepričajo o prednosti take 
družbene ureditve, da se ta prehod izvrši s čim manjšimi možnimi trenji, 
e čim manjšimi možnimi težavami. Toda odpor sovražnika je neizogiben. 
Izraža so v najrazličnejših oblikah. Da bi čim uspešneje odkrivali te oblike 
odpora in odpor paralizirali, je potrebna čim večja politična jasnost in 
budnost naših družbenih organizacij, naših delovnih množic. 

Politični aksiom je, da nam je odkrit sovražnik manj nevaren, ker ga 
vidimo in poznamo in se zato proti njemu tudi laže borimo. Teže je s so- 
vražnikom, ki deluje prikrito, teže je odkriti vse maskirane metode sovraž- 
nikovega rovarjonja. Teže je preprečiti, da sovražnik  ne bi   izkoriščal 
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slabe dediščine preteklosti, ki je v nas samih, s katero mu objektivno 
sami pomagamo — in ta dediščina je še raznovrstna. Naj opozorim samo 
na eno: nacionalno občutljivost ali celo šovinistične tendence, ki morejo 
ovirati nadalnje utrjevanje enotnosti jugoslovanskih narodov. 

Predloženi osnutek proračuna, zlasti pa ves sistem celokupnega plan- 
skega gospodarstva, sta nam zgled, kako se tudi na vseh drugih popriščih 
dajo vskladiti interesi naših narodov, kakor so vskladeni v gospodarstvu, 
kjer se  je v stari Jugoslaviji najjasneje odražalo nacionalno zatiranje. 

Tovariši! 
Da zaključim! Mislim, da predloženi osnutek proračuna ustreza osnov- 

nim nalogam, da je v skladu z linijo Komunistične partije Jugoslavije, 
kakor jo je za letošnje leto začrtal tovariš Tito. Predlagam, da ga skup- 
ščina sprejme. Naj pa o njem predhodno podrobno razpravlja, ker bo to 
olajšalo tudi njegovo izvedbo.  (Dolgotrajno ploskanje.) 

Predsednik dr. Ferdo Kozak: Tovariši ljudski poslanci! Kdor 
želi sodelovati pri razpravi, naj se prijavi v odmoru pri dežurnem tajniku. 

Odrejam 15 minuten odmor. 
(Odmor je bil odrejen ob 17.40 in se je seja nadaljevala ob 18.10.) 

Predsednik dr. Ferdo Kozak: Nadaljujemo sejo. Besedo ima 
minister za finance ljudski poslanec   Zoran   Polič. 

Zoran Polič: Tovariši ljudski poslanci! Določanje višine pro- 
računa je odvisno od obsega in moči virov, iz katerib čipaino sredstva za 
kritje proračunskib potreb. V tej zvezi ne bom ponavljal besed o porastu 
narodnega dohodka, ki predstavlja realno bazo za obseg proračuna, ker je 
bilo o tem govora že v zvezni skupščini. Smatram pa za potrebna da spre- 
govorim pred podrobnim obravnavanjem proračuna za leto 1949 o reali- 
zaciji proračuna za leto 1948. Številke, o katerih bom govoril, bodo poka- 
zale, kako premišljeno in realno je bilo naše linaiirno planiranje, da to 
planiranje kot sestavni del petletnega piana priča o realnosti vsega pet- 
lelnega plana. Dalje bodo številke pokazale, da se je v pretek leni letu 
močno okrepil socialistični sektor našega gospodarstva in poslal skoro 
izključni nosilec finančnih bremen za potrebe našega gospodarstva. 

Proračun za leto 1948 je določal 4.818,675.000 din izdatkov in prav 
toliko dohodkov. Kazen tega BO del investicij v višini 844 milijonov finan- 
sirala neposredno podjetja. л 

Proračun dohodkov smo ostvarili v višini 6.529,134.000 din, kar po- 
meni, da smo dosegli presežek 1.710,459.000 din nad planom, oziroma 
da smo plan dohodkov izpolnili s 135 "„. Pri tem je republiški plan dohod- 
kov ostvarjen s 132 %, plan ljudskih odborov pa s 145 %. ('e s temi šte- 
vilkami povežemo podatke o izpolnitvi plana proizvodnje, dobimo Sele 
pravo sliko o uspešnem gospodarskem zaključku v preteklem letu, ki je 
bilo prav gOtOVO važno leto  v našem  petletnem  planu. 

Med dohodki izkazuje največji porast postavka razni dohodki:, kjer 
smo prekoračili plan za 469 % in dosegli 1.882,000.000 din dohodkov. Tako 
prekoračenje plana smo dosegli zaradi te.^a, ker je bil ob spremenjenih 
pogojih za naše lokalno gospodarstvo med letom vključen kol nov dohodek, 
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ki ga v prvotnem planu nismo predvidevali, tržni dobiček lokalnega 
gospodarstva, ki bo v letošnjem proračunu kot samostojna postavka pred- 
stavljal še važnejši vir naših proračunskih sredstev. 

S 120% smo izpolnili plan davka na dohodek, in sicer plan davka na 
dohodek delavcev in nameščencev s 138 %, plan davka na dohodek kmetov 
in drugih svobodnih poklicev pa s 112 %. 

Pri vplačilu davka na dohodek moramo predvsem ugotoviti, da smo v 
preteklem letu v celoti izterjali zaostanke od kmetov iz leta 1940 in 1947. 
Malenkostni zneski, ki so še neplačani po nekaterih okrajih, izvirajo od 
trdovratnih dolžnikov, špekulantov, od katerih jih bomo lahko izterjali 
samo s prisilnimi merami, in delno od še neizvršenih odpisov na osnovi 
ugodno rešenih pritožb. S tem je zaključen postopek, ki je predstavljal 
bistveno spremembo v naši davčni politiki. Dočim je bil v letu 1946 le 
minimalen prispevek davčnih zavezancev h kritju proračunskih izdatkov, 
ki ni odgovarjal njihovi dejanski gospodarski moči, smo s korekturo davčne 
odmere v letu 1947 ustvarili skladnost med obstoječim dohodkom davčnih 
zavezancev iz kmetijstva in njihovimi prispevki v proračun. 

Pri tem so bile v začetku po nekaterih okrajih zagrešene težke napake in 
to predvsem zato, ker se naloge niso lotili po predhodnih skrbnih pripravah 
in še posebno, ker postopka niso povsod smatrali za odgovorno politično 
nalogo, ki bo dala prav tako svoj prispevek k urejevanju odnosov na vasi. 

Z večkratnim popravljanjem, z intervencijami na licu mesta in z upo- 
števanjem individualnih pritožb je bil položaj med letom 1948 v celoti 
razčiščen. Zaključna analiza vplačil po izvršeni izterjavi kaže, da je 75% 
malih in srednjih kmetov plačalo 24 % vseh davkov, odmerjenih na do- 
hodke iz kmetijstva, dočim je 25 % velikih kmetov plačalo 76 % davkov. 
IM tem je bilo vloženih v letu 1948 29.065 pritožb na okrajne 10 oziroma 
2.568 pritožb na ministrstvo za finance in je bilo od teh ugodno rešenih 19.302 
oziroma 1.456. Izvršenih je bilo 12.538 rubežev premičnin in od tega samo 
751 prodaj, ker so drugi zavezanci svoj dolg prej poravnali. Dalje je bilo 
odobrenih 108 prodaj nepremičnin, izvršenih pa doslej 9, ker so ostali 
zavezanci svoj dolg prav tako poravnali. Vse te številke dokazujejo, na 
smo posvečali v preteklem letu mnogo pozornosti pravilni ureditvi davčne 
obremenitve kmetov in prav tako vso pozornost uokončni in pravilni iz- 
terjatvi zaostankov. Nizka številka prisilnih prodaj pa tudi priča, da je 
na eni strani porasla zavest davčnih zavezancev, ki so pričeli v glavnem v 
redu izpolnjevati svoje obveze, na drugi strani pa je dobra kontrola plače- 
vanja pri namernih zaostankarjih povečala spoštovanje zakonitih predpisov. 

Za odmero v letu 1948 smo se lahko glede na pridobljene izkušnje in 
glede na razpoložljivi čas mnogo temeljiteje pripravili. Že avgusta 1948 
smo pričeli z ugotavljanjem dohodka iz kmetijstva globalno po okrajih 
in z individualnim ugotavljanjem dohodka posameznih kmetij. S koncem 
decembra smo to delo v celoti opravili in je sedaj samo še potrebno, da 
na množičnih sestankih z uporabo davčnih stopenj določimo višino davka, 
ki odpade na ugotovljeni dohodek. Do dokončne odmere so bile davčnim 
zavezancem predpisane tako zvane akontacije, da ob izvršeni odmeri ne 
ho treba plačati vsega zneska naenkrat. Analiza dohodka nam je pokazala, 
(la jo ugotovljeni dohodek v kmetijstvu povečan v letu 1948 za 13 % v 
primeri z letom 1947. Del »tega poviška gre seveda na račun točnejših 
ugotavljanj v letu 1948. Dalje nam je analiza pokazala, da je od vseh 
kmetij v Sloveniji 55 %  takih, ki nimajo tržnih presežkov, torej takih, ki 
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pridelujejo le toliiko, kolikor je potrebno za lastno vzdrževanje ali pa celo 
manj, in 45 % kmetij s tržnimi viški. V 45 % so vključeni vsi veliki in 
večji srednji kmetje ter tisti manjši srednji kmetje v bližini mest, ki pod 
ugodnejšimi pogoji dajejo svoje pridelke na trg in je zato njihov v denarju 
izraženi dohodek višji. Na 55 % malih in srednjih kmetij odpade v letu 
1948 26 % ugotovljenega dohodka, na 45 % večjih in velikih pa 74 % 
dohodkov. Glede na progresivno lestvico bo razmerje med davkom prve 
in druge skupine odgovarjalo razmerju, kakršnega smo ugotovili za vpla- 

ičila iz leta 1946 do 1947. To, v odstotkih pokazano stanje torej potrjuje, 
da je bila izterjava v letu 1947 do 1948 sicer ostrejša, kakor v letih 1946 
do 1947, vendarle v svoji zaključni fazi pravilna. To stanje pa tudi v praksi 
dokazuje, da so popolnoma neutemeljeni očitki, jceš da gremo pri nas 
molče preko vprašanja diferenciacije na vasi, da obravnavamo vse 
kmete enako in da se Partija ne mobilizira za obvladanje težav, ki izvi- 
rajo iz porasta izkoriščevalskih elementov na vasi. 

(Prav zaradi potrebe diferenciacije na vasi, zaradi utesnjevanja izko- 
riščevalskih elementov na vasi smo začeli solidno ugotavljati dohodke iz 
kmetijstva, prav zaradi tega smo delili kmete na take, ki imajo tržne 
viške, in take, ki teh viškov nimajo. Za tiste kmetije, ki imajo tržne višlke 
in bodo te viške vnovčevale po višjih cenah na svobodnem trgu, namesto 
da bi ponudili blago po vezanih, torej nižjih cenah Ln s tem prispevali k 
cenejši oskrbi delovnih ljudi v mestih in delavskih naseljih, bomo poleg 
osnovne davčne lestvice uporabili tudi višjo lestvico po načelu: višji davek 
za višji dohodek, kar bo na minimum omejilo možnost neupravičenega 
bogatenja. S progresivno osnovno davčno lestvico in s posebno lestvico za 
višje dohodke je jasno začrtana linija davčne politike na vasi. Od celotnih 
izvršnih odborov okrajev, od vseh krajevnih ljudskih odborov in predvsem 
od političnega aktiva bo odvisno, kako bodo ti predpisi zaživeli na terenu. 
Borba političnega aktiva mora ob sodelovanju malih in srednjih kmetov 
za pravilno davčno odmero roditi samo dobre uspehe, mora v bodoči1 

odstraniti vse podobne nevšečnosti, kakor smo jih doživljali v letu 1947 
in v prvi polovici 1948. In ta borba je edini porok, da bo tudi davčna 
politika postala sestavni del pravilne politike na vasi. 

V najvažnejših dohodkih našega proračuna za leto 1948 t. j. v davku 
na promet proizvodov «то dosegli 110 odstotno izpolnitev. Tako visoka 
izpolnitev ni samo potrdila pravilnosti našega finančnega planiranja, tem- 
več je tudi dokaz, da so državna podjetja vkljub mnogim nepredvidenim 
težavam častno izpolnila svoj proizvodni plan za leto 1948. V nobenem 
doseženem odstotku našega proračuna se ne zrcali v toliki meri delovni 
elan in požrtvovalnost delavskega razreda, kakor prav v izpolnitvi plana 
davka na promet proizvodov. Preseganje finančnega plana je dokaz, da 
delovni kolektivi prekoračujejo plane svojih proizvodnih nalog, da raz- 
vijajo socialistično tekmovanje in z uspehom gradijo socializem pri nas. 
Tudi v vseh drugih postavkah dohodkov smo v večji ali manjši meri pre- 
segli postavljeni plan. , 

V planu izdatkov so se pojavile med letom nove Izredne potrebe, 
oziroma so nastali, kakor smo ugotovili že v zvezi z dodatnim proračunom 
za leto 1948, posebni izdatki zaradi pomanjkanja potrebne finančne disci- 
pline, ko so podjetja nabavljala material in stroje ter gradila objekte na 
račun obratnih sredstev. Zato smo tako v okviru republiških kakor tudi 
posameznih okrajnih potreb dobili dodatne proračune. Z vsemi dodatnimi 

22 



proračuni, tudi tistimi, ki bodo po okrajih šele sprejeti, znaša plao izdat- 
kov 5.721,451.000 din. Ta plan smo izpolnili s 97%, in sicer republiški 
z 98%, plan ljudskih odborov pa s 96%. 

Pri tem pa moramo upoštevati, da se plan izdatkov poveča še za 
din 844,000.000, kolikor znaša kritje investicij iz lastnih sredstev podjetij. 
Ta del plana smo izpolnili s 109%. 

Če pa upoštevamo samo osnovni plan izdatkov, potem smo dosegli 
v izpolnitvi proračuna 115%, in sicer v republiškem proračunu 105%, 
v proračunu LO-ov pa 151 %. 

Čisti presežek dohodkov, od katerih prenašamo 50% v proračun za 
leto 1949, znaša torej 20% osnovnega plana ali 965,537.000 din. S takim 
finančnim zaključkom leta 1948 in z novimi, še točnejšimi osnovnimi pro- 
računskimi pokazatelji postavljamo plan proračuna za leto 1949. 

Kakor v vseh letih je tudi za sestavljanje letošnjega proračuna zna- 
čilno, da so posamezni organi in ustanove precenjevali svoje potrebe in 
»e tudi niso ozirali na osnovne naloge v tretjem — odločilnem letu naše 
petletke. 

Po pravilnem vskladenju vseh potreb znaša plan našega pro- 
računa za leto 1949, kakor je bil določen v okviru zveznega proračuna, 
4.793,300.000 din, oziroma skupno z neposrednim finansiranjem investicij 
podjetij 6.084,200.000 din. 

Takoj v začetku bi hotel poudariti štiri osnovne značilnosti našega 
novega proračuna. 

1. da je navidezno nižji, dejansko pa višji od plana proračuna za 
leto 1948; 

2. da se poviša kritje proračunskih potreb iz lastnih republiških 
sredstev; 

3. da se relativno znižuje prispevek privatnega sektorja; 
4. da se bistveno spremeni razmerje med proračuni republike in 

ljudskih odborov. 
1. Če označimo proračun za leto 1947, ki je znašal 3.223.883.000 din, 

z indeksom 100, potem je znašal proračun za lansko leto skupaj z lastnim 
finansiranjem 175, plan proračuna za letos pa skupaj z lastnim finansi- 
ranjem 189. Proračun za letošnje leto se torej nasproti lanskemu pro- 
računu poveča za 7%. Navidezno znižanje je v tem, ker se povečajo lastni 
dohodki podjetij, to sta dobiček 'in amortizacija, in se lahko z njima 
neposredno krije večji del investicij. Dvig proračuna za letošnje leto pa 
je še večji, če upoštevamo, da smo prenesli v zvezni proračun kritje 
invalidnin, kar je znašalo v lanskem letu 298,500.000 din, iz zveznega 
pa prevzeli finansiranjo specialnc^dravstvenih ustanov v višini 225 mi- 
lijonov din. 

2. Druga značilnost je povečanje kritja iz republiških sredstev. V 
planu 1948 smo bili udeleženi na zveznih dohodkih s 14% pri davku na 
promet proizvodov in 90% pri taksah. Delež pri zveznih dohodkih je kril 
28.7",, našega proračuna. V proračunu za leto 1949 krijemo s 6% udeležbo 
na davku na promet proizvodov in znižanju polne lastne cene ter z 90",, 
udeležbo pri zveznih taksah П.2% naših izdatkov. To dokazuje, da se je 
'vpiibliški in lokalni gospodiirski sektor bistveno okrepil in je sposoben 
prevzemati nase vedno večje obveznosti. 

3. Posebno pa prihaja to do izraza, če primerjamo delež dohodnine 
pri kritju proračunskih potreb. Lola 1948 je znašal ta delež 43%, letos 
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pa 30.7%, če pa izločimo davek delavcev in nameščencev, potem je bil 
privatni sektor udeležen v planu dohodkov za leto. 1948 s 34.3%, letos pa 
z 19.4%. Delež privatnega sektorja pri kritju proračunskih potreb je 
v letošnjem letu tako relativno kakor absolutno nižji, kot je bil 
v letu 1948. To pomeni, da se je socialistični sektor gospodarstva nadalje 
okrepil, da je baza, na kateri gradimo svoje socialistično gospodarstvo trdna 
in da so davki na dohodek privatnega sektorja že postali politični re- 
gulator odnosov na vasi (ker odpade največji del na davek od dohodkov 
iz kmetijstva), finančno pa predstavljajo samo dopolnitev za kritje naših 
proračunskih potreb. Prav zaradi tega pa jim morajo posvetiti OLO-i še 
mnogo več pozornosti kakor doslej. 

4. Razmerje republiškega proračuna do proračunov ljudskih odborov 
je bilo v letu 1947: 78 proti 22; v letu 1948: 71.54 proti 28.46 in v proračunu 
za leto 1949: 60.73 proti 39.27. Še temeljiteje pa se spremeni razmerje, če 
upoštevamo samo administrativni del proračuna. Medtem ko je bilo tu 
v letu 1947 razmerje 72.55 proti 27.45 in lani 69.49 proti 30.51- je v le- 
tošnjem proračunu 55.46 proti 44.54. S tem je dan v proračunu za leto 
1949 nov močan poudarek razvoju nižjih organov oblasti, ki morajo vedno 
močneje posegati v vodstvo gospodarstva v svojem sektorju in zato temu 
primerno tudi okrepiti svoj administrativni in gospodarski aparat. 

Ce si še nekoliko podrobneje ogledamo plat dohodkov v proračunu 
za letošnje leto, potem moramo kot posebne značilnosti poudariti pojav 
tržnega dobička lokalnega gospodarstva, zvišanja plana dohodnine de- 
lavcev in nameščencev, v celoti vzeto znižanje davka na dohodek kmetov 
in nadaljnji dvig vseh drugih postavk dohodkov v primeri z lanskim letom. 

Tržni dobiček lokalnega gospodarstva v višini 2.100 milijonov din 
izvira iz posebnega značaja, ki jja dajemo lokalni proizvodnji. V stremlje- 
nju, da lokalna podjetja s svojim dopolnilnim značajem ob republiški in 
zvezni proizvodnji čim bolj razmahnejo svojo dejavnost, da pa na druiji 
strani s prodajo svojih izdelkov po višjih komercialnih cenah ustvarjajo 
ravnotežje s cenami kmečkih pridelkov na prostem trgu, uvajamo to 
novo obliko zbiranja sredstev za proračun. Tako bodo denarna sredstva, 
akumulirana v glavnem od špekulantskih elementov na vasi iz prodaje 
pridelkov po višjih cenah, prešla preko tržnega dobička v okvir proračuna 
in bodo služila skupnim potrebam vseh delovnih ljudi. Ker je to nova 
oblika dohodkov, jim morajo posebno okrajni ljudski odbori posvetiti vso 
svojo skrb, saj se bo v izpolnjevanju plana tržnega dobička kazala gospo- 
darska dejavnost ljudskih odborov, njihova sposobnost, iniciativnost in 
predvsem tudi poznavanje potrošniških potreb svojega okraja. Tržni 
dobiček bo tudi dohodek, pri katerem so dam1 vsem LO-om najširše možnosti, 
da zadovolje svoje potrebe tudi preko trenutno postavljenega plana. 

Zvišanje dohodkov od davka na dohodek delavcev in nameščencev 
kaže ob nespremenjeni davčni stopnji na nov dotok delovne sile, pla- 
nirane v letu 1949. Že lani je bil plan tega davka prekoračen za 38",,• 
kar kaže, da je potreba po delovni sili pospešila mobilizacijo in jo dvignila 
nad plan, ki je bil postavljen v začetku leta. Glede na tak razvoj je 
letošnji plan. ki je za 46%' višji od lanskega oziroma za (>% višji oil 
izpolnitve v preteklem letu, samo izraz novih nalog, ki nas čakajo v le- 
tošnjem letu v zvezi z mobilizacijo delovne sile. 

Plan davka od dohodkov kmetov, obrtnikov in drugih prostih poklicev 
je v letošnjem proračunu za 32% nižji od plana v lanskem letu oziroma 
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za 40% nižji od lanske izvršitve. To ustreza napovedi o relativnem znižanju 
davka, na drugi strani pa je posledica dejstva, da smo v celoti odpravili 
krajevno dohodnino in da smo v letu 1948 likvidirali velike zaostanke 
iz leta 1946-47. S tem prehajamo v normalno obdavčevanje doseženih do- 
hodkov po novih lestvicah, ki pravilneje upoštevajo odnos davčnih zavezan- 
cev do skuposti, ker se ravnajo po tem, ali kmet prodaja po vezani ceni 
ali na prostem trgu, ali dela sam ali s tujo delovno silo, ali obdeluje vso 
zemljo ali jo zanemarja, ali dela obrtnik sam ali s tujo delovno silo, ali 
izdeluje posebno važne ali lokalno značilne predmete, pri vseh pa, ali so 
delovno popolnoma sposobni ali ne itd. V tej smeri predstavljajo nova 
uredba in nove davčne lestvice velik korak naprej v naši davčni 
zakonodaji. 

Pri praktični uporabi novih predpisov bo treba vedno strogo upošte- 
vati, da obdavčujemo dohodek Toda ne bo vedno govora samo o doseženem 
dohodku, temveč — in to predvsem pri špekulantsko usmerjenih vaških 
bogataših — tudi o tistem dohodku, ki bi ga kmetija po svojem obsegu in 
donosnosti lahko dala, če ne bi namerno opuščala obdelovanja zemlje ali 
če ne bi namerno zniževala števila živine. Za postavitev pravilnega raz- 
merja med davčnimi zavezanci bo treba pri saboterskih elementih na vasi 
upoštevati tudi tak dejansko neuresničen dohodek in ga vključiti v osnovo 
za davčno obremenitev. 

Kljub znižanju republiške udeležbe pri davku na promet proizvodov 
(d. p. p.) od 14% na 6% ss obsolutni znesek zniža samo za 42%, ker se 
ob uporabi istih stopenj poviša plan davka na promet proizvodov in plan 
znižanja polne lastne cene v letu 1949 za 37% v primeri z letom 1948. 
Tudi to je dokaz, da se je razširila baza naše proizvodnje, da so novatorski 
in racionalizatorski uspehi v preteklem letu povečali pogoje za proizvodnjo 
ob enakih kapacitetah in da je duh socialističnega tekmovanja v delavskem 
razredu ustvaril nove pogoje za dvig proizvodnje. 

Iz istih razlogov se poveča tudi dotok sredstev iz dobičkov in 
amortizacije, kar bo služilo kritju potreb, ki izvirajo iz direktnega finansi- 
ranja investicij. Plan dobičkov podjetij se poveča za 28% v primeri 
z lanskim letom,, amortizacije pa za 31%. 

Omenil sem že, da znašajo izdatki po proračunu za letošnje leto 
4.793,300.000 din, oziroma če vključimo še finansiranje investicij iz lastnih 
sredstev podjetij, 6.084,200.000 din. 

Prvi in drugi del proračuna izdatkov so investicije za kapitalno izgradnjo 
in družbeni standard ter ostalo linansiranje gospodarstva. Z 955,300.000 din 
predstavljajo 19.9% proračuna, če pa upoštevamo še lastno finansiranje, 
predstavljajo investicije 1.290,900.000 din  oziroma 36.9%   vseli  izdatkov. 

Dejanska vrednost teh investicij pa je le mnogo višja, ker znašajo 
te z gradbenimi deli po cenah iz leta 1947 skupaj 2.515,700.000 din. 
V proračun so vključene z upoštevanjem znižanja, ki ga morajo doseči 
gradbena podjetja pri izvedbi svojih del. Če h gornji številki dodamo 
še 189 milijonov, kolikor /naša kritje repubiidkib investicij iz zveznega 
proračuna, potem se poveča plan republiških investicij za 5.9% v primeri 
z letom 1948. Pri tem pa moramo še posebej poudariti, da se v mnogo 
večji meri povečajo investicije zveznega značaja v naši republiki, ki pa so 
izkazane samo v zveznem proračunu. 

Od vseh republiških investicij odpade na investicije republiškega 
značaja 72.8%,  na   investicije  lokalnega  značaja   pa  27.2%.   Iz lastnih 
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sredstev podjetij bo izvršenih 60.7% vseh investicij, 39.3% pa iz proračun- 
skih dohodkov. Na kapitalno graditev odpade 55.7% vseh investicij, na 
drugi del, t. j. na družbeno raven pa 44.3%. Ker bodo podrobnosti o investi- 
cijah obravnavane v posebnem ekspozeju, bi tu samo poudaril, da se tudi 
v našem proračunu investicij kažejo osrednje naloge, kakor jih je postavil 
maršal Tito v svojem govoru ob sprejemu zveznega proračuna. 

Medtem ko je zvezni proračun investicij povečan zaradi graditve težke 
industrije, mehanizacije in racionalizacije rudarstva, vojaške industrije 
in železniškega prometa, je naloga našega proračuna investicij, da pri- 
pomore k dvigu kmetijstva, da razvije našo gozdarsko industrijo in da 
poveča naš stanovanjski fond. Zato so za te tri namene predvideni tudi 
najvišji izdatki v prvem in drugem delu proračuna. Četudi je torej težišče 
letošnjega leta v zveznih investicijah, bo treba tudi republiškim investi- 
cijam posvetiti vso pozornost in že v začetku leta mobilizirati vse sile, 
da bomo stoodstotno izpolnili tako zvezni plan investicij v naši republiki 
kakor tudi republiški plan. 

Izdatki za presveto in ljudsko kulturo so 1.060,549.330 din, kar 
predstavlja 28 odstotno povišanje v primeri s planom v letu 1948, oziroma 
24.5 odstotno v primeri z lansko izpolnitvijo plana, kar kaže, da bodo tudi 
prosvetne in kulturne naloge v letošnjem letu v celoti izpolnjene. 

Za socialno-zdravstveno zaščito je zagotovljenih 954,632.924 din ali 
3.5% več kakor v planu za leto 1948. Če pa upoštevamo, da so v letošnjem 
letu prešle invalidnine v zvezni proračun in da odpade s tem 296.5 milijona, 
modtem ko smo iz zveznega proračuna prevzeli socialno-zdravstvene 
ustanove, za katere so potrebni izdatki 225 milijonov, potem je dejansko 
povečanje tega dela proračuna 11.3% no. 

V proračumi državne uprave se izdatki povečajo za 37% v primeri 
z lanskim planom oziroma za 1% v primeri z lansko izvršitvijo. Večja 
razlika med planom in izvršitvijo v lanskem letu je posledica ureditve 
olač, sistematizacije in dviga novega kadra, prav tako pa tudi posledica 
prenosa nekaterih nalog iz drugih delov na administracijo. V proračunu 
za letošnje leto moramo upoštevati, da povečujemo letos administrativni 
aparat v okrajnih ljudskih odborih, kar bo samo prispevalo k uspešnejšemu 
izvajanju nalog na terenu in omogočilo okrajnim ljudskim odborom Se 
točnojši pregled v svojem območju in še lažje in hitrejše ukrepanje. Prav 
tako smo vnesli v ta del izdatke za vzdrževanje cest in cestarjev, kar je 
bilo v  lanskem proračunu med invoslicijskimi izdatki. 

Četudi opravičujemo dvig administrativnih izdatkov, ne smemo za- 
pirati oči pred dejstvom, da lina lahko preobsežna administracija tudi 
nevarne posledice za naš nadaljnji razvoj. Zato moramo povsod začeti 
borbo s preobsežno administracijo, ki že vodi v birokracijo, in povečati 
upravni aparat samo tam, kjer ie to za izpolnjevanje nalog socialistične 
■nadihe nujno potrebno. Temeljna linija ustanov ne sme bili zvišanje 
kadra v administraciji, pač pa je treba ostreje postavili vprašanje pra- 
vilne organizacije, vpuišanjo usposobljenosti in vprašanje veftjega di ■ 
lovnega poleta povsod lam, kjer se tlelo še ne opravlja V duliu socialislič- 
nega tekmovanja. 

V odločilnem letu /a naš petletni plan bo prav, če že takoj v začetku 
razvijemo tekmovanje po vseh uradih in ustanovah za znižanje števila 
administrativnih moči, da damo te kadre na razpolago proizvodni! in s tem 
povečamo pogoje za večji uspeh v podjetjih. Zmanjšanje administrativnih 
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izdatkov pa bomo dosegli tudi z varčevanjem materiala, ki ga uporab- 
ljamo pri svojem administrativnem delu, kakor n. pr. z varčevanjem papirja, 
drobnega pisarniškega materiala, kurjave, razsvetljave, uporabe tele- 
fona itd. 

Po zveznem finančnem zakonu predpisano znižanje izdatkov za 10% 
v administraciji moramo z vso doslednostjo izvesti. 

Poudaril sem že nekatere bistvene značilnosti v odnosu med republi- 
škim proračunom in proračuni ljudskih odborov. Važno je še, da pre- 
vzamejo okrajni ljudski odbori s prenosom nekaterih nalog v njihovo 
delovno področje odgovornost, da bo njihovo izvajanje samo še boljše, 
v nobenem primeru pa ne slabše. Posebno skrb pa morajo po- 
svečati novim nalogam, kakor so n. pr. tečaji, menze,, predvojaška vzgoja 
in podobno. Važno je tudi, da sestavljajo krajevni ljudski odbori svoje 
proračune v okviru sredstev, ki so jim zajamčena z republiškim pro- 
računom, ne da1 bi jih okrajni ljudski odbori v tem omejevali. 

Za kritje svojih potreb imajo okrajni ljudski odbori predvsem lastna 
sredstva oziroma tisti del republiških dohodkov, ki jim jih finančni zakon 
določa kot v vzpodbudo za intenzivno sodelovanje pri njihovem pobiranju. 
Samo nekaj okrajnih ljudskih odborov je še, ki vseh svojih finančnih potreb 
ne morejo kriti v tej obliki in jim je zato odrejena dotacija. 

Medtem ko so znašale dotacije v proračunu za leto 1948. 199,998.000 
din, oziroma z dodatnim proračunom 245,049.000 din, znašajo v pro- 
računu za letošnje leto samo 102,850.000 din ali 58 % manj. Tudi 
to priča o vedno večji gospodarski moči samih okrajev, ki bodo verjetno 
že v prihodnjem letu sposobni v celoti kriti svoje izdatke brez vsakršne 
pomoči v obliki dotacij iz republiškega proračuna. 

Ko smo si tako v kratkem ogledali nekatere značilnosti našega novega 
proračuna, izražene v številčnih razmerjih, smatram za potrobno, da 
opozorim še na nekatere probleme, ki so spremljali naše poslovanje v pre- 
teklem letu in so prav tako pomembni v novem proračunskem razdobju. 

Vedno bolj se postavlja pred nas naloga, da razvijemo in utrdimo 
v gospodarstvu kontrolo z dinarjem. Dosedanja praksa in odnos podjetij 
do finančnega poslovanja in finančnih pokazateljev kaže, da bo treba 
to nalogo odločno zastaviti in uporabiti tudi disciplinske ukrepe tam, 
kjer se bodo hoteli odgovorni funkcionarji v podjetjih z zanemarjanjem 
finančnega poslovanja izmikati tej kontroli. Brez denarja ni mogoče 
ostvariti evidence in kontrole v upravljanju podjetij, niti ni mogočo uvesti 
sistema gospodarnostnega računa. 

Tov. Kidrič je dejal v svojem ekspozeju ob sprejetju zveznega pro- 
računa: V zvezi z borbo proti razmetavanju je treba okrepiti tudi borbo za 
kontrolo z dinarjem. Ugotoviti moramo, da v zadnjem času kontrolo z di- 
narjem precej zanemarjamo." Nadalje je dejal: :/Po marksistični politični 
ekonomiji je v prehodui dobi od kapitalizma v socializem ter v stadiju 
socializma enotnost materialne evidence in kontrole z denarjem eno 
najmočnejših sredstev za pravilno socialistično vodstvo in za hiter gospo- 
darski razvoj.« 

Če sprejmemo to ugotovitev za napotilo v svojem delu — sprejeti pa 
jo moramo, ker gradimo socializem, ker hočemo trdno in dobro kontrolo 
nad poslovanjem državnih podjetij — potem moramo predvsem odstraniti 
vse liste osnovne ovire, ki kontrolo z dinarjem onemogočajo, ki onemogo- 
čajo varčevanje in zato povzročajo škodo našemu gospodarstvu. 
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Kontrola z dinarjem bo mogoča, ko bo po vseh podjetjih urejeno knji- 
govodstvo, ko bodo torej vsa knjiženja na tekočem, ko bodo podjetja redno 
vodila evidenco tudi o finančnem poslovanju, ko bodo imela urejena 
obratna sredstva in kredit, ko bodo imela uvedene norme in normative, 
ko bodo pravočasno predlagala obračune itd. 

Dokler pa podjetja tako malo skrbe za finančno poslovanje, da 
nimajo še niti urejenih bilanc za leto 1947, kakor n. pr. »Titan< Kamnik, 
»Tuba« Ljubljana, Mariborska livarna, tri gozdna gospodarstva, 48 državnih 
kmetijskih posestev in drugi, dokler ne bodo predlagala solidnih finančnih 
planov in rednih tromesečnih obračunov, bo seveda brezuspešno govoriti 
o kontroli z dinarjem. Jasno pa je, da lahko samo z denarjem kot pla- 
čilnim sredstvom, s kreditom, z obračuni, s proračunskim finansiranjem in 
z vplačili v proračun kontroliramo gospodarsko stanje v podjetjih. 

V letu 1949. moramo zato z vsemi silami delati na tem, da odpravimo 
vse naštete ovire. Pri tem seveda ne bo zadostovala samo odgovornost 
knjigovodij, marveč mora odgovarjati celotno vodstvo podjetja. Brez ureje- 
nega knjigovodstva tudi direktor ne more poznati točnega stanja svojega 
podjetja.' Če ne pozna vseh finančnih pokazateljev in če jih ne izkorišča 
pravilno za kontrolo dela, vodstvo podjetja ne bo moglo izpolniti nalog, 
ki jih postavljata pred njega plan in proračun za leto 1949. 

Proizvodnja po planu, odvajanje splošne akumulacije, znižanje polne 
lastne cene, izpolnitev plana interne akumulacije, vse to je odvisno tudi od 
točnega in tekočega pregleda poslovanja. Zato bo treba v letošnjem letu 
začeti ostro borbo za ureditev knjigovodstva podjetij, za red v evidenci itd. 
S stanjem, kakor je danes, ko ima samo 26% podjetij knjigovodstvo na 
tekočem, ne moremo biti zadovoljni. Kolikor v nekaterih podjetjih ne bo 
na razpolago dovolj strokovnjakov za ureditev knjigovodstva, bodo morala 
upravno-operativna vodstva uvesti medsebojno pomoč in ne bodo smela 
biti zadovoljna, dokler ne bodo vsa podjetja imela vse pogoje, da*se preko 
materialne evidence in kontrole z dinarjem pravilno gospodarsko razvijajo 
in s tem v celoti prispevajo svoj delež k izgraditvi socializma pri nas. 

Važna naloga v preteklem letu je bila znižanje polne lastne cene 
v proizvodnji. Res je, da smo se nekoliko pozno lotili izpolnjevanja te 
naloge, to pa predvsem zaradi tega, ker je bil sam proračun zelo pozno 
sprejet. Namen naloge je bil, da pocenimo proizvodnjo, da z novimi načini 
dela poenostavimo delovni proces, da varčujemo z materialom, da dvignemo 
storilnost dela in z vsem tem prispevamo k hitrejšemu razvoju naše pro- 
izvodnje. Kako so podjetja razumela to nalogo in kako so jo izpolnjevala? 
Po večini so začela čisto administrativno reševati probleme, brc/, sodelovanja 
delovnega kolektiva. Zato so vplačevala znižanje polne lastne cene v glav- 
nem na račun še obstoječih finančnih rezerv, ki pa se morejo v najkrajšem 
(•asu izčrpati. Ker postaja zniževanje stroškov stalna oblika borbe za 
pocenitev proizvodnje, bo treba problemu znižanja polne lastne cene po- 
sveliti mnogo več pažnje. 

Dokler bo stanje tako, kakor je n. pr. v Tovarni usnja v Slovenjgradcu, 
kjer so potrošnja materiala sploh ne kontrolira in se izdajajo fakture za 
dobavljeno blago z zamudo 14 dni ali v Tovarni tiskanega blaga v Kranju, 
kjer so do 20. jamiarja 1949 na mezdah za čakanje, to se pravi, za raz- 
dobje, ko zaradi čiščonja strojev, pomanjkanja surovin ali elektrike delav- 
stvo ni zaposlrno, izdali 1,66'6.444 din in kjer obratna režija vsak mesec 
narašča ter presega normirano, kjer podjetje nima evidence o znižanjv 
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polne lastne cene po stroškovnih mestih in torej sploh ne more biti redne 
borbe za znižanje, ali v Lesno-industrijskem podjetju Ribnica, kjer zaradi 
slabega knjigovodstva še nimajo obračunov za prva tri četrtletja 1948, kjer 
nimajo norm niti ne postavljenega normirca in kjer Za investicije v lastni 
režiji nimajo nobenega predračuna, tako dolgo seveda o neki intenzivni 
borbi za znižanje polne lastne cene ne more biti govora. 

Navedel sem samo nekatere značilne primere, ki jih je pa seveda še 
mnogo več, samo da so vsi v bistvu podobni navedenim. V letošnjem letu 
bomo morali mnogo resneje pričeti borbo za znižanje polne lastne cene, 
pokazati mnogo več samoiniciativnosti, potem pa bodo tudi uspehi večji. 
Vse to velja seveda tudi za podjetja lokalnega značaja, kjer pa je treba 
prej še urediti poslovanje po enotnih načelih. Vendar se lahko že danes 
odpravijo take hibe, kakor n. pr. dejstvo, da se v podjetjih iste panoge in 
v istem okraju giblje režija od 6 do 700,9o, amortizacija od 0.4 do 16% itd. 
Ljudski odbori bodo morali letos, posebno še v zvezi z vprašanjem tržnega 
dobička, posvetiti posebno pozornost svojim podjetjem! 

Posebno poglavje predstavlja proračunska disciplina. Medtem ko lahko 
o republiških organih in ustanovah v glavnem trdimo, da jim je bil 
začetkom leta 1948 postavljeni proračunski okvir merilo, koliki smejo biti 
njihovi izdatki, pa to ne volja za okrajne in krajevne ljudske odbore. Tako 
je na primer Okrajni ljudski odbor Kranj izdal brez poprejšnje odobritve 
ministrstva za finance 19,531 .CCO din nad proračunsko vsoto, Okrajni 
ljudski odbor Celje-ckolica 6,852.000 din, Ljutomer 2,617.000 din. Murska 
Sobota 2,188.000 din in Tolmin 1,543.000 din. 

Toda tu ne gre samo za finančno nedisciplino v ožjem smislu, torej 
za poslovanje finančnih poverjeništev, ki so dolžna skrbeti za pravilno 
izvrševanje proračuna. V osnovi gre tu za odnos okrajnih izvršnih odborov 
do proračuna in do finančnih poverjeništev. 

Dokler bodo okrajni ljudski odbori smatrali finančna poverjeništva 
samo za tehnični aparat, ki mora izpolniti vsako zahtevo, dokler ne bodo 
vsi (hmi i/vrši'iioga odbora skupno bdeli nad pravilnim varčevanjem 
s imančnimi sredstvi, dokler ne bo izvršni odbor kot celota skrbel za 
pravilno davčno politiko, za pravilno poslovanje s krajevnimi ljudskimi 
odbori itd., dokler ne bo vsako poverjeništvo desetkrat premislilo, ali je 
izdatek res nujen ali ne, preden postavi svojo zahtevo do proračuna, tako 
dolgo bo finančno poverjeništvo res samo tehnični aparat za izvajanje 
proračuna, ne pa aparat, ki naj dosledno izvede v lokalnem gospodarstvu 
kontrolo z dinarjem, torej posvet] svojo glavno skrb finančnemu stanju 
v podjetjih in na terenu, in tako dolgo bodo proračunske kvote nujno 
prekoračene — predvsem z nepotrebnimi izdatki. 

Podobno nedisciplino in prizadevanje za čim večjim trošenjem v 
administraciji nam kažejo tudi predlogi okrajnih ljudskih odborov za 
leto 1949, ko pri seslavljanju proračunov ne sprejemajo za osnovno geslo 
,v,im večje omejitve administracije, predvsem tistega dela, ki prehaja že 
v birokracijo in čim več sredstev za razvoj gospodarstva. Kjer se okraji 
niso ravnali po tem načelu, tam jim moramo seveda z omejitvi|o pro- 
računske kvote omejiti predvideno birokracijo, strogo pa bomo morali tudi 
paziti, da okrajni ljudski odbori kljub zakonsko določeni proračunski kvoti 
ne bodo presegli izdatkov za administracijo. Bolje in pravilneje pa bo, da 
okrajni  ljudski  odbori sami prevzamejo to  skrb nase, da prično takoj 
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z ostro borbo za varčevanje v administraciji in s tem z borbo zoper 
birokracijo. 

Podoben odnos kakor v naših upravnih organih, je tudi v nekaterih 
podjetjih in direkcijah. Tu moramo borbo za čim večjo omejitev admini- 
stracije še bolj poostriti, saj je njihova glavna naloga, dajati vse sile za 
razvoj proizvodnje. 
/ Okrepiti pa moramo finančno disciplino tako v administraciji kakor 
tudi v investicijah. Preusmeritev glavnih sil na osnovne naloge petletnega 
plana zahteva, da prav s pomočjo finančnih sredstev kontroliramo dejansko 
koncentracijo delovne sile in materiala na glavnih investicijah, prepreču- 
jemo pa drobljenje sil na majhne samolastne, torej izven okvira letnega 
plana postavljene investicije. S tem bomo preprečili,' da bi se plan ne- 
dopustno obšel in se sestavljali nepotrehni dodatni proračuni, pogosto pa 
bomo tako preprečili tudi nedopustne izgube v podjetjih. 

V podjetjih pa imamo še posebne oblike finančne nediscipline, ki se 
kaže v nepravilni uporabi sredstev, v zadrževanju proračunskih sredstev 
in podobno. Ko je ministrstvo za finance izvršilo skupno z Narodno in 
Investicijsko banko v novembru in decembru pregled v vseh podjetjih 
v republiki, je ugotovilo, da 29% podjetij neredno izpolnjuje svoje obvez- 
nosti do proračuna. Največ je bilo neodvedenih sredstev na račun davka 
na promet proizvodov in sicer 108,043.000 din. Najslabše so izpolnjevala 
svoje obveznosti podjetja republiškega značaja, od katerih je 36 % dolgo- 
valo 64,127.000 din ražinih proračunskih sredstev. Od zveznih podjetij je 
32% neredno odvajalo dolžna sredstva, od lokalnih pa 27%. Tako so 
dolgovale n. pr. Tovarna tehtnic Celje 4 milijone na dobičku in razliki 
cene. Tovarna verig Lesce 4 milijone na dobičku. Lesno industrijsko pod- 
jetje Ribnica 2,500.000 din na povprečni prevozni postavki. Tovarna emaj- 
lirane posode v Celju 20,000.000 din raznih obveznosti do proračuna itd. 

Najjasneje se zrcalijo finančni odnosi podjetij v kreditnem planu. Sredstva 
kreditnega plana so dopolnilna sredstva k lastnim finančnim sredstvom in 
k proračunskim. Da bo možna pravilna kontrola, je nujno, da podjetja vsaj 
del svojih potreb krijejo iz kredita. Zato morajo upravno operativni vodi- 
Iteji izvršiti nivelizacijo obratnih sredstev med podjetji tako, da bodo tmlL 
podjetja kakor Jugolana Črnuče, Eka Ljubljana, Tovarna emajlirano po- 
sode Celje, Tovarna verig Lesce, Tovarna kleja Ljubljana, Granitna 
industrija Oplotnica in druga, vezana delno na kredit in s tem podvržena 
ostrejši kontroli. 

Kratka analiza kreditnega plana za leto 1948/49 nam je n. pr. prikazala, 
da je Predilnica in tkalnica Maribor plačala znižanje polne lastne cene 
točno po planu, četudi znižanja ni uresničila, plačala ga je iz kredita, enako 
so Tekstilindus Kranj, Tekstilna tovarna Medvode, Tkalnica hlačevine Celje 
vplačali iz kredita 4 milijone din neuresničenega znižanja polne lastne cene. 
Tovarna volnenih in vigonskih izdelkov Maribor pa je celo vplačala 8 mili- 
jonov, Induplata pa 9 milijonov. Podjetja lesne industrije so v letu 1948 
angažirala okoli 100 milijonov obratnih sredstev v investicije. Tekstilna 
tovarna Novo mesto je 3 milijone izrednih kreditov, ki jih je prejela za 
prekomerne zaloge, zadržala kot redna (torej prekomerna) obratna sred- 
stva, četudi je bilo blago prodano. Jugolanin Sevnica izkorišča sredstva, ki 
bi jih moralo odplačati v proračun in prejeti namesto njih kredit itd. Še 
dolga vrsta je takih nepravilnosti, ki kažejo, kako napačen je odnos pod- 
jetij do finančnega poslovanja, konkretno do kreditnega plana. 
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Če pa pomislimo, kako velikanskega pomena so kreditna sreustva, saj 
je znašal lani kreditni plan republike Slovenije 7.141,524.000 din, potem 
lahko ugotovimo, da se je treba resno lotiti problema pravilne razielit/e 
teh kreditov, kontrole s pomočjo kredita in seveda pravilnega Izkorišcai)ja 
kreditov. 

Kreditni plan se je lani povečal v primeri z letom 1947 za 198%. Od 
vseh kreditov je bilo kratkoročnih 5.591,414.000 din in investicijskih 
974,940.000 din. Posebej pa so razpolagala podjetja še z 939,805.000 din 
sezijskih kreditov. 

V kratkoročnih, ki služijo kot obratna sredstva, in investicijskih, ki 
služijo kot dopolnilna investicijska sredstva, so bili vključeni tudi krediti 
za zadružništvo. Ce vzamemo stanje teh kreditov v letu 1947 s 100, so ss 
dvignili lani na 272. V teh kreditih je izražena važnost, ki jo je imela že lani 
izgraditev našega zadružništva. V tej zvezi bi še omenil, da je bilo za grad- 
njo zadružnih domov dano na razpolago 170 milijonov din kreditov, ki 
pa so doslej izkoriščeni samo z 38%, kar dokazuje, da imajo zadruge delno 
dovolj lastnih sredstev in pa, da glavno delo opravijo udarniško in s tem 
prihranijo večje denarne izdatke. Deloma pa gre nizko koriščenje tudi na 
račun neporavnanih obvez za nabavljeni material. Višina zadružnih kre- 
ditov jasno govori o tem, da dajemo razvoju zadružništva poseben 
poudarek, višina vseh kreditov pa priča o nadaljnjem povečanju naše pro- 
izvodnje in o mnogo večji investicijski dejavnosti v letu 1948. 

Ves posel s podeljevanjem kreditov in tudi druge bančne naloge sta 
do pred kratkim opravljali izključno Narodna in Investicijska banka. Ob 
koncu preteklega leta sta se pridružili še Zadružna in Komunalna banka. 
Državna banka za kreditiranje zadružništva bo v kratkem imela poleg 
centrale še štiri podružnice. Že danes je ustanovljen 401 hranilno-kreditn/ 
odsek pri posameznih kmečkih zadrugah. Naloga teh odsekov je, da spre- 
jemajo hranilne vloge od zadružnikov in drugih vlagateljev in dajejo 
iz nabranih vlog potrošniška posojila. Njihov pomen v urejevanju pravil- 
nega iunkcioniranja potrošniških sredstev je zato gotovo velik in bodo 
morale zadruge, pa tudi okrajne poslovne zveze posvetiti tem odsekom prav 
posebno pozornost in tudi skrbeti, da se ustanove pri vseh zadrugah. 
Zaenkrat ni razveseljivo dejstvo, da lahko ugotovimo samo za 94 hranilno- 
kredilnih odsekov, ki poslujejo res solidno. 

Podobno vlogo imajo v krajih, kjer ni hranilno-kreditnih odsekov 
zadrug, krajevne hranilnice in posojilnice, ki so po svoji organizaciji po- 
vezane s Komunalno banko. Tudi tem bodo morali okrajni ljudski odbori 
posvetiti posebno pozornost. 

Podrobna mreža hranilnih ustanov nam bo omogočila, da še bolj raz- 
vijemo varčevanj^, posebno še sedaj, ko so z novimi predpisi zagotovljeno 
hranilnicam posebne ugodnosti. 

Hranilne vloge, ki so bile v lanskem letu za 50% večje v primeri 
z letom 1947, bodo letos zaradi utrjene organizacije in navedenih ugodnosti 
prav gotovo še porasle. 

V zvezi z varčevanjem hi omenil, da smo tudi v plaičevanju razpisanega 
ljudskega posojila dobro izpolnili svoj dolžnost. Od vpisanih 321,378.C00 
din te iiilo vplačanih 307,059.000 din ali 95.7%. 

IVi obravnavanju našega kreditnega aparata moram še poudariti, da 
^nio zaključili z likvidacijo starih kreditnih zadrug in se bomo v najkrajšem 
času lotili prenosa vlog na nove kreditne odseke ter krajevne hranilnico. 
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Vloge bodo po valorizirani vrednosti v celoti 'izplačane, tako da ne bo no- 
beden starih vlagateljev prizadet zaradi likvidacije. Ko bodo še v Sloven- 
skem Primorju prenesli poslovanje starih kreditnih zadrug na nove hra- 
nilno-kreditne odseke, bo v celoti likvidirana tista stara kreditna organi- 
zacija, ki je bila le po imenu zadružna, v bistvu pa je predstavljala do- 
polnilni aparat za izkoriščanje kmeta in je dajala koristi le najožjemu krogu 
ustanoviteljev oziroma njihovim gospodarjem. Naša nova zadružna kreditna 
organizacija pa ima v nasprotju s starimi kreditnimi organizacijami res 
ljudski značaj in je njen uspeh predvsem odvisen od prizadevanja samih 
zadružnikov, od napredovanja zadrug in le v manjši meri od državne 
pomoči, ki pa jo bodo hramlno-kreditni odseki in same zadruge vedno 
uživali preko Državne banke za kreditiranje zadružništva. 

Poseben problem, ki ga moram omeniti v zvezi z bančnim poslovanjem, 
je brezgotovinski promet. Gosta bančna mreža nam danes omogoča, da 
v veliki meri izločimo gotovino iz prometa in samo s prenosi z računov 
poravnamo medsebojne obveznosti. Brezgotovinski promet je že v toliki 
meri postal običajna oblika plačevanja, da je bilo lani v republiki Slo- 
veniji izvršenih v gotovini samo 15r;, izplačil in 85% brezgotovinsko. 
Vendar nam priča okolnost, da se je obtok gotovine v republiki dvignil 
v novembru za 2.9% v primeri z oktobrom, in v decembru za 8.1°,, v pri- 
meri z novembrom, da so še velikanske možnosti za nadaljnje omejitve 
gotovinskega prometa. Res je, da se je del gotovinskega obtoka povečal 
zaradi odkupa kmečkih pridelkov, toda na drugi strani bi ga lahko zmanj- 
šali, če bi podjetja in ustanove posvečale še večjo skrb uporabi brezgoto- 
vinske oblike plačilnega prometa. V tej zvezi je treba posvetiti posebno 
skrb blagajniškemu maksimu,, ki ga podjetja še vse prepogosto prekoračijo. 

Tudi to bo prispevek k povečanju vrednosti našega dinarja, pa tudi 
prispevek k enostavnejšemu in hitrejšemu poslovanju z denarjem. 

Naposled bi poudaril, da bodo morala podjetja V letošnjem letu po- 
svetiti največjo pozornost določanju in utrjevanju norm in normativov, 
določanju višino.obratnih sredstev z ugotavljanjem roka, v katerem se sred- 
stva lahko obračajo, in problemirneupravlčemh izgub. V nekaterih podjetjtti 
se jo pojavila tendenca po zviševanju osnovnih plač. Taka tendenca je 
v redu, če je povezana s postavitvijo norm in re so utrjeni normativi 
materialne potrošnje. ČQ pa vsega tega ni, bomo stali ponovno pred dej- 
stvom, da bi bilo treba nekaterim podjetjem kriti nepredvidene izgube, 
ki nastanejo zaradi zvišanja plač, kakor se je to pojavilo oh zakljirku 
lanskega leta. Pa četudi ni izgub, ne moremo dopustiti, da bi nepravilno 
reSevanje problema norm in normativov zmanjševalo interno akumulacijo 
podjetij in s tem povzročalo večkrat težko škodo skupnosti. Z določanjem 
normativov bo nastal V podjetjih pravilnejšl odnos dO materiala, povečala 
se bo skrb za varčevanje s surovinami, kar nam je v odločilnem letu pet- 
letnega plana neobhodno potrćbno. 

Podobno je Z določanjem obratnih sredstev. Dokler ta sredstva ne bodo 
normirana, tako dolgo jih bodo podjetja izkoriščala za nedopustne namene, 
tako dolgo ho kreditni plan preobremenjen in tako dolgo samo z obrat- 
nimi sredstvi ne bo mogoče kontrolirati povečania hitrosti obratnega pro- 
cesa. Pri tem seveda ne gre za določanje količine denarja, temveč ma- 
teriala, ki je potrebem za obratovanje. Potrebno je torej obratna sredstva 
pravilno pojmovati in razumeti, da ji1 to v denarju Izražena količina potroi- 
nega  materiala   (surovin, maziv itd.),  potem  bo tudi jasno,  da  denarnih 
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aredetev, ki so namenjena za nabavo tega materiala, ni mogoče trositi za 
razne investicije, za vplačila v proračun, za kritje izgub in podobno. 
Razumljivo bo tudi, zakaj vodimo vedno ostrejšo borbo proti vlaganju 
obratnih sredstev za druge namene in zakaj znižujemo obratne kredite, 
ko smatramo, da so podani vsi pogoji za zvišanje faktorja obrtljivosti. 

Tovariši ljudski poslanci! Tako sem se na kratko dotaknil nekaterih 
osnovnih problemov v zvezi s proračunom in finančnim poslovanjem. Po 
vsem tem lahko ugotovimo, da postaja finančna služba vedno močnejše 
orožje kontrole našega gospodarstva. Enoten proračun, enotno organiziran 
kreditni sistem, enotna revizijska služba, neposredna odgovornost računo- 
vodij povezuje finančno kontrolno mrežo do najmanjšega podjetja in zadnje 
ustanove. Kontrola z dinarjem postaja stvarnost. Toda treba je v tehnično 
poslovanje vnesti tudi politično vsebino. Uspeh dela in naporov naših 
delovnih kolektivov mora najti izraza tudi v finančnih pokazateljih. In 
ker bodo finančni pokazatelji s tem zrcalo socialističnih naporov, socialistič- 
nega tekmovanja v našem gospodarstvu, mora tudi sama finančna in kon- 
trolna služba imeti tako vsebino in tak značaj. Potem bo šele dobila vso 
vsebino in bo ustrezala stanju, v katerem je danes naše gospodarstvo. 
V letošnjem letu smo pred novimi velikimi napori. Uspehi preteklega leta 
so pokazali, da znamo realno ocenjevati osnovne pogoje za svoje delo. Zato 
lahko mirno ugotovimo, da so tudi temelji letošnjega proračuna pravilno 
postavljeni. Proračun, kakor je predložen ljudski skupščini, je po svoji 
vsebini izraz vseh tistih novih nalog, ki jih zaradi zmage petletnega plana 
postavljata v letošnjem letu pred nas naša Partija in tov. Tito. Storiti 
moramo zato vse, da ga izpolnimo, ker s tem prispevamo velik delež k 
izgrmiitvi socializma pri nas. Zato predlagam ljudski skupščini, da sprejme 
proračun v obliki, v kakršni je predložen. (Dolgotrajno ploskanje.) 

Predsednik dr. Ferdo K o z a k : Predlagam ljudski skupščini, da 
zaključimo današnjo sejo. Ali sprejme skupščina ta predlog? (Predlog je 
bil soglasno sprejet.) 

Zakijučiijem 1. sejo II. izrednega zasedanja ter sklicujem 2. sejo 
II. izrednega zasedanja za jutri ob 10. uri dopoldne, z nadaljevanjem dnev- 
nega reda, ki ga je skupščina danes sprejela. (Seja je bila zaključena 
Ob 19.15 uri.) 
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2. seja 

II. izrednega zasedanja 

Ljudske skupščine Ljudske  Republike Slovenije 

ki se je vršila dne 15. februarja 1949 v Ljubljani. 

PREDSEDNIK: Dr. Ferdo   Kozak. 
TAJNIK:   Miloš   Ledinek. 

PRISOTNI ČLANI VLADE: 

Miha   Marinko,   predsednik vlade LRS; 
dr. Marijan Brecelj, podpredsednik vlade LRS in minister ва 

industrijo; 
Ivan   Maček,   podpredsednik vlade LRS in minister za gradnje; 
Boris  Kraigher,   minister za notranje zadeve; 
Ivan  Regent,  minister za delo; 
Lidija   Šentjurc,   minister za komunalne zadeve; 
Viktor  Avbelj,   minister, predsednik kontrolne komisije; 
dr. Jože   Potrč,    minister za presveto; 
S erge j   Kraigher,   minister, predsednik načrtne komisije; 
Ivan  Hribar, minister v vladi LRS; 
Tone  Šušte ršič,   minister za lokalni promet; 
Jože  Borštnar,  minister za trgovino in preskrbo; 
Zoran   Polič, minister za finance; 
ing. Jože  Levstik,   ministor za kmetijstvo; 
dr. Marjan   Ahčin.   minister za ljudsko zdravstvo; 
Tone  F a j f a r, minislor za lesno industrijo; 
dr. H e 1 i j   Modic,   minister za pravosodje; 
dr. A n t o n   K i ž i š n i k ,   minister za socialno skrbstvo; 
Viktor Repič, minister, predsednik komiteja za zunanjo trgovino; 
dr. Jože   P o k o r n ,  minister v vladi LRS. 

Predsednik dr. Ferdo Kozak: Pričenjam 2. sejo II. izrrd- 
Dega zasedanja Ljudske sknpšrine LRS. Zapisnik današnje seje bo 
vodil tajnik Miloš Ledinek. Prosim tajnika Jožeta Jurača, 
da prebere zapisnik prse seje. (Tajnik Jože Jurač prebere zapisnik 
1. seje.) Ima kdo kako pripombo k zapisniku? (Nihče.) Ker nihče, ugotav- 
ljam, da je zapisnik l.seje odobren in da se podpiše. 
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Ljudski poslanci Rado Pehacek, Janko Sekirnik, Olga 
Vrabic m Vida Tomšič prosijo, da jim skupščina odobri dopust, 
ker so službeno zadržani. Prav tako prosi za dopust Mira Tomši- 
čeva, ki je bolna. Ali skupščina odobrava navedene dopuste? (Odo- 
brava.) Hvala! 

Prehajam na dnevni red t. j. na nadaljevanje razprave in sklepanje 
o predlogu državnega proračuna LRS za proračunsko leto 1949 in o pred- 
logu finančnega zakona za proračunsko leto 1949. Besedo ima predsednik 
planske komisije ljudski poslanec   Sergej   Kraigher. 

Sergej Kraigher: Proračun za leto 1949, ki vam ga predlaga 
vlada LRS, je v svoji osnovi finančni plan celotne gospodarske de- 
javnosti republike za to leto, obenem pa glavno sredstvo, s katerim finansira 
naša republika gospodarstvo republiškega in lokalnega pomena. Ker pred- 
stavlja Jugoslavija gospodarsko celoto, je proračun naše republike sestavni 
del zveznega proračuna in v njega vključen s svojimi osnovnimi zneski. 
Prav zato se mora v našem proračunu odražati osnovna linija gospodarske 
politike za leto 1949, ki je bila jasno podana na proračunskem zasedanju 
zvezne skupščine in potrjena na zadnjem plenumu CK KPJ. Poostreni kurz 
v dinamiki izpolnjevanja petletnega plana za izgradnjo težke industrije, 
rudarstva in elektrifikacije, vojaških objektov in železnice, posebni po- 
udarek na investicije za kmetijstvo in za družbeni standard, za gradnjo 
stanovanj, se mora nujno pokazati v republiškem proračunu, tako v struk- 
turi investicijskega plana, kot v odnosu do proračunov in investicijskih 
planov prejšnjih let petletke, t. j. leta 1947 in 1948. 

To sledi že iz značaja republiške proizvodnje. V nasprotju z zvezno 
industrijo, ki je poleg rudarstva in elektrifikacije v največji meri usmer- 
jena na proizvodnjo strojev, orodja in reprodukcijskega materiala, odpade 
v republiški proizvodnji 60'^ na proizvodnjo predmetov široke potrošnje 
in 40% na ostalo proizvodnjo, med tem v industrijski proizvodnji 55% na 
predmete za široko potrošnjo in 45% na ostalo proizvodnjo. Od te ostale 
proizvodnje v industriji odpade zopet 42% na proizvodnjo takega materiala, 
ki se uporablja v proizvodnji za široko potrošnjo. Poleg tega je osnovna 
zahteva gospodarske linije vlade in CK, da se republiška industrija, še 
bolj dosledno pa lokalna, preusmeri pri izkoriščanju svojih kapacitet na 
proizvodnjo predmetov široke potrošnjo in da v tem pogledu v okviru 
republiškega in lokalnega gospodarstva prelomimo z dosedanjo prakso. 
Proizvodnja strojev in orodja pa se mora zato skoro v celoti skoncenlrirati 
v težki industriji, ki je, kakor je znano, zveznega značaja. Prenos pre- 
mogovnikov in elektrogospodarstva iz republiške v zvezno pristojnost še 
bolj zaostruje odnose V republiškem gospodarstvu v korist proizvodnje za 
široko potrošnjo. Vsa ta dejstva se morajo ob jasno odrrjeniii nalogah 
gospodarsko-politione linije za leto 1949 izraziti tudi v republiškem pro- 
računu. 

Na drugI strani pa so morajo v republiškem proračunu in njegovih 
odnosih /, zveznim proiaounom, katerega sestavni dol jo tako v udeležbah 
na zveznih — oziroma zvezni udeležbi na republiških dohodkih —kot v 
Strukturi dohodkov in v primerjavi s preteklimi leti petletke odražati napori 
LRS, ki jih mora vložiti tako kot vse ostale republike v to, da bo 
odločujoča bitka za izgraditev osnov, ki so potrebne za spremembo FLRJ 
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v napredno industrijsko-agrarno, socialistično deželo, neodvisna od katere 
koli milosti in sposobna zagotoviti visoki in vedno dvigajoči se življenjski 
standard svojim delovnim ljudem, v letu 1949 tako kakor vedno doslej zma- 
govito izvojevana. Prav tako se mora tudi v našem proračunu izražati porast 
gospodarske moči naše republike, ki bo rezultat delovnih naporov naših 
delovnih ljudi, porast, ki je obsežen v dvigu gospodarske moči vse Jugo- 
slavije, ki jo je s tako prepričljivostjo pokazalo zadnje zasedanje skupščine 
in v katerem je ključ realnosti naših planov in jamstvo za našo zmago. . 

Tovariši poslanci! Predlog proračuna, ki leži pred vami, zasluži 
vašo odobritev, če v resnici odraža pravkar omenjene naloge in zagotavlja 
njih izpolnitev. Zato mi dovolite, da v tem smislu izvedem analizo odnosov, 
ki jih vsebuje, in elementov, iz katerih je zgrajen. 

V letošnjem republiškem proračunu je na strani dohodkov določen 
znesek 4 milijarde 793 milijonov. Poleg tega pa predvideva iz lastnih 
sredstev podjetij še dohodke v znesku 1 milijarde 290 milijonov, tako da 
znašajo celotni predvideni dohodki, s katerimi bo razpolagala republika 
v finansiranju svojih potreb, 6 milijard in 84 milijonov. Če primerjamo ta 
znesek z izvršitvijo proračunov vi letu 1947 in 1948, vidimo, da se je skupno 
finansiranje iz proračuna in lastnih sredstev v letu 1949 dvignilo na 128 
v primeri z letom 1947 in se znižalo v primeri z letom 1948 na 81.5%. To 
pomeni, da bodo v letu 1949 dohodki, s katerimi bo razpolagala republika, 
za 28% višji kot so bili dohodki leta 1947, toda za 18.5% nižji kot so bili 
leta 1948. Samo finansiranje iz proračuna bo znašalo v letu 1949 po pred- 
logu proračuna 101% v primeri z letom 1947 in 73.2 ali 26.8% manj kot 
v letu 1948. Medtem ko smo v letu 1947 vse investicije finansirali iz pro- 
računa, smo v letu 1948 finansirali že 935 milijonov iz lastnih sredstev 
podjetij, v letu 1949 pa se finansiranje iz lastnih sredstev poveča za 
1 milijardo 290 milijonov ali za 38%  več kot v letu 1948. 

Kaj pomenijo navedeni odnosi, nam lahko razloži in jih obenem 
utemelji analiza planiranega narodnega dohodka in njegove razdelitve 
v letu 1949 in primerjava z letom 1948 in letom 1947. 

Medtem ko je znašal leta 1947 narodni dohodek vsega gospodarstva 
skupno z zveznim (pri čemer smo morali odnose v zveznem gospodarstvu 
v nekaterih postavkah oceniti) 20 milijard 813 milijonov din, se je v letu 
1948 doseženi narodni dohodek v LRS dvignil na 25 milijard 739 milijonov 
ali pa za 24%, se bo po planu narodni dohodek za leto 1949 dvignil na 
33 milijard 449 milijonov ali za 60% v primeri z letom 1947 in 30% 
v primeri z letom 1948. Tako smo že v letu 1948 presegli narodni dohodek, 
planiran v petletnem planu za leto 1951 in ga bomo v letu 1949 prekoračili 
za 39%. 

Nižji proračunski dohodki v letu 1^49 torej nikakor ne pomenijo 
znižanje narodnega dohodka v LRS, niti ne pomenijo počasnejšega 
tempa v dviganju narodnega dohodka, saj vidimo, da je planiranj porasi 
v letu 1949 višji, kakor je bil porast v letu 1948 v primeri z letom 1947. 
Prav tako ne pomenijo nižji dohodki v proračunu za leto 1949 znižanja ali 
upadka republiiSkega gospodarstva in zmanjšanega ustvarjanja novih vred- 
nosti v republiSkem gospodarstvu. Saj je narodni dohodek, t. j. novo ustvar- 
jena vrednost v republiškem gospodarstvu v vseh treh sektorjih znašal 
v letu 1947: 14 milijard 711 milijonov in je narasel v letu 1948 na 17 milijard 
367 milijonov ali za 1H"„ in se DO dvignil po planu leta 1949 na 22 milijard 
863 milijonov, ali  za 55",,   v primer] z letom 1947 in 29.5",;   v  primeri z 

36 



letom 1948. S tem bomo prekoračili v letu 1949 za 25% narodni dohodek 
v republiškem gospodarstvu, planiranem v petletnem planu za 1951. leto. 

Nižji dohodki, planirani za leto 1949 v republiškem proračunu, po- 
menijo torej samo to, da nastaja pri razdelitvi narodnega dohodka, ustvar- 
jenega na področju LRS, večja koncentracija ustvarjenih sredstev 
v zvezni proračun za finansiranje temeljnih nalog 1949 leta. Medtem ko je 
v 1. 1947 bilo zajetih v proračun 58% narodnega dohodka ali celotna vsota, 
ki jo je po oceni narodnega dohodka zajela država, je v letu 1948 bilo 
zajetih v proračun 61.6% narodnega dohodka in po planu za 1. 1949 62.5% 
narodnega dohodka, ki ga je zajela država, torej razen čistih plač in čistih 
dohodkov po odvedeni dohodnini privatnih gospodarstev, kmečkih in obrt- 
niških ter svobodnih poklicev. 

Pri razdelitvi narodnega dohodka, ki ga je zajela država na področju 
LRS je odpadlo v letu 1947: 80% na zvezno gospodarstvo in 20% na re- 
publiško. V letu 1948 se ta odnos spremeni v korist republiškemu gospo- 
darstvu tako, da je bilo odvedenega 67.5% v zvezni proračun in 32.5% 
v republiško gospodarstvo, in se po planu za leto 1949 zopet dvigne v korist 
zveznih dohodkov na 76.5%, oziroma pade za republiško gospodarstvo, 
ki se odraža v republiškem proračunu na 23.5%, torej relativno znižanje 
za 9% v primeri z letom 1948. 

Taka razdelitev narodnega dohodka se odraža v znižanju udeležbe 
republike pri davku na promet proizvodov in doseženem znižanju polne 
lastne cene, in sicer v razmerju od 14% v letu 1948 na 6%. Prav tako se 
na drugi strani poveča zvezna udeležba na dohodnini na 19% povprečno 
na vse oblike dohodnine in na tržnem dobičku na 50%. 

Tako porazdelitev narodnega dohodka, kot so izraža v letošnjih pro- 
računskih dohodkih, omogoča prožnost finančnega sistema socialističnega 
gospodarstva in odgovarja zahtevam, ki jih postavlja v tem letu borba za 
izvedbo petletnega plana. Obenem pa se v tej razdelitvi odraža dejstvo, 
da zavisi izvedba vsedržavnega kakor tudi republiškega plana od 
vsakega delovnega kolektiva v Sloveniji posebej in da postavlja pred 
vsakega delovnega človeka dolžnost in obveznost borbe za častno izpolnitev 
planskih nalog, t. j. za časten prispevek k zmagi v letošnji bitki za izpolnitev 
petletnega plana. 

Veliko povečanje narodnega dohodka, ustvarjenega v republiških in 
lokalnih podjetij, in s tem v zvezi povečana gospodarska moč ljudskih 
odborov in usposobljenost za vodstvo gospodarskih poslov, se dalje odraža 
v dejstvu, da lahko v letošnjem letu 58% vseh investicij finansiramo 
'zvon proračuna iz lastnih sredstev podjetij in ljudskih odborov. Tako boilo 
'judski odbori skupno iz sredstev svojih podjetij krili 70% vseh investicij 
v L 1949 in v tem celotno planirano kapitalno izgradnjo. V tem je tudi etlen 
prvih razlogov, da je odstotek narodnega dohodka, ki je zajet v letošnji 
državni proračun, samo za 0.9% večji, kakor je bil v letu 1948. Na drugi 
strani pa izvira ta razlika v proračunskem zajetju narodnoga dohodka tudi 
У našem proračunu iz funkcijo ponovno razdelitve narodnoga dohodka, ki 
.i(; vrsi proračun v korist socialistične akumulacije in v škodo kapitalistič- 
п'»1 elementom. 

V lotu 1948 smo izterjavo davčnih zaostankov iz leta 1946 in 1947 
v osnovi zaključili. Vsled tega smo lahko v večji meri zajeli narodni 
dohodek v proračun v 1.1948 v primeri z 1.1947 (58.2% v 1947 in 61.6% 
v 1- 1948), kakor v 1. 1949. Če pa pogledamo samo tekočo dohodnino, 
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vidimo, da se bo ta v 1. 1949 v skupini 2, to je v skupini kmečkih go- 
spodarstev, dvignila za 11470 v primeri z letom 1948. Od predvidene 
tekoče dohodnine odpade po planu na podlagi nove davčne lestvice okoli 
10% na male kmete in 51% na kapitalistične elemente na vasi. Tako so 
v različno stopnjevanem zajemanju narodnega dohodka v proračun odraža 
tudi dosledno izvajanje politike omejevanja in izrivanja kapitalističnih 
elementov na Vasi. 

Ob zoževanju fronte v investicijskih delih, Izraženem tudi v našem 
proračunu v pravkar opisani razdelitvi narodnega dohodka, se postavlja 
vprašanje: Ali ne bo to zoževanje fronte mogoče v škodo republiški pro- 
izvodnji, ali ne bo to pomenilo upadka v njenem razvoju in spravilo 
v nevarnost izpolnitev petletnega plana v republiškem gospodarstv i, a!i 
mogoče ni v tem — kakor bi želeli kominformovci — dokaz ali verjetuost 
ali njih zadnje upanje, da vsaj republiški petletni plani ne bodo izpol ij i! 
eedaj, ko se je tak nejeverni kominformovski Tomaž ob proračunski 
debati v zvezni skupščini mogoče vendarle prepričal, da se mu glede 
izpolnitve planov v osnovnih gospodarskih panogah njegove želje ne bodo 
uresničile. Ali pa, kakor vpije tudi lažniva kominformovska propaganda, 
da bo mogoče zaradi koncentracije nalog na osnovne gospodarske panoge 
upadla proizvodnja za široko potrošnjo in se 8 tem zniža] življenjski 
standard. 

Neutemeljenost takih-vprašanj in jalovost takih in podobnih pri- 
čakovanj sledi iz sledečega: Omenil sem že preje, da se v 1.1949 planirani 
narodni dohodek v republiškem gospodarstvu dvigne za 29.5",; v primeri 
z letom 1948, medtem ko se je v 1. 1948 dvignil v primeri z 1. 1947 samo 
za 1S%. Že samo dejstvo, da lahko letos planiramo hitrejši dvig narodnega 
dohodka v republiškem gospodarstvu, kljub dejstvu, da svoje 
naloge v investicijski delavnosti, posebno v industriji, zožujemo na 
OŽJO fronto kot v preteklem letu, nam dovolj jasno govori, da v 1. 194(.) 
no gre za noben upad v republiški proizvodnji, ampak nasprotno, da V.o 
republiška proizvodnja v tem letu zabeležila nov vzpon, nam govori, da 
koncentracija vseh sil za i/vrdho osnovnih nalog v zveznem merilu ne 
pomeni slabitve poleta republiškega gospodarstva, da ne more spraviti 
v nevarnost izpolnitve petletnega plana, ampak da je nasprotno pogoj za 
njegovo neovirano izpolnitev. Najboljši dokaz za to je izpolnitev plana 
v i. 1948 in naloge, ki jih postavljamo za 1949 v odnosu do petletnega 
plana. 

Zato prehajam neposredno na poročilo O izpolnitvi plana V I. 1948 in 
k planskim nalogam za leto 1949. 

Plan industrijske proizvodnje v celotnem obsegu, računajoč republiško 
industrijo, rudarstvo in elektrogospodarstvo, je bil izpolnjen s 104.9%, 
industrija v ožjem smislu, republiška in lokalna skupaj, j^a je i/polnila 
s 102.3%. PrJ tem so izpolnili svojo plansko nalogo: 

republiška kovinska s 108.7%, republiško rudarstvo s !)()",;, predelava 
nafte s 43%, metalurgija raznobarvnili kovin s 97%, proizvodnja, opleme- 
nitev  in   predelava   nemetaluih   rud   s 67.6'';.  elektroindustrija  z 98.8 
kemična z 98%, gradbena s 112.5%, lesna skupaj s 95%, papirna s 141.9%, 
tekstilna s 100.5%, usnjarska s 114.5%, živilska s 120%, grafična s 110%. 

Lokalna industrija in rudarstvo sta" izpolnila svoj plan s 102.2".;, 
in sicer: 

proizvodnja in predelava premoga s 379%, kovinska s 104.8%, elektro- 
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industrija s 60%, kemična s 75%, gradbena z 90.2%, lesna s 171.8%, 
papirna s 131.4%, usnje z 79.8%, tekstilna z 88.9%, živilska s 104%. 

Plan celotnih gradenj (republiška in lokalnogradbena operativa) je 
bil dosežen po normnih urah s 104%, in sicer: 

Plan zveznih gradenj s 108% po normiranih delovnih urah. 
Republiška gradbena operativa za zvezne gradnje je izpolnila svojo 

plansko nalogo s 109.1%, lokalna gradbena operativa za zvezne gradnje 
s 106.4%. Plan republiških gradenj je bil izpolnjen s 106%, lokalni grad- 
beni plan ljudskih odborov pa z 90.9%. 

Plan prevoza blaga v cestnem prometu v tonskih kilometrih je bil 
iepolnjen s 108%, plan prevoza potnikov v javnem avto-prometu pa s 124%. 

Kmetijstvo je izpolnilo svoj plan setvenih površin z 98.4%, od tega: 
državni sektor s 95%, zadružni sektor pa s 104%. 

Plan posevkov žitaric je izpolnjen z 98%, pri tem plan setve pšenice 
s 97%, koruze s 101%, rži s 101; (>■ 

Plan posevkov sladkorne pese je izpolnjen s 100 %, oljne repice s 53 o/ 
7o t 

sončnice s 100%, lana s 64%, hmelja z 71%. 
Plan posevkov vrtnin je izpolnjen z 99%, od tega: krompir 98%, 

fižol 100%, zelje 100%, ostale vrtnine 103%. 
Posevki živinske krme s 100.5%, od tega: detelja 100%, krmska pc .a 

100%, korenje 93%, krmske rastline za zeleno krmo 103%. 
Plan hektarskega donosa je bil izpolnjen: pšenica 90%, koruza 91.6%, 

rž 96%, sladkorna pesa 91%, sončnice 82%, lan 88%, hmelj 136%, oljna 
repica 108%, krompir 79%, tižoj 90%, zelje 107%, detelja 133%, krmska 
pesa 110%, koruza za krmo 118%, krmske rastline za zeleno krmo 106%. 

V primeri z Uetom 1947 se je proizvodnja v kmetijstvu dvignila 
га 32 %. 

Proizvodni plan je bil izpolnjen za žita skupaj z 89%, pri tem pšenica 
s 87%, koruza s 93%, rž s 97%, pri tem državni sektor: pšenica 109%, 
koruza 83%, zadružni sektor: pšenica 154%, koruza 116?^,, rž 154",;. 

Plan proizvodnje sladkorne pese je bil izpolnjen z 82%, v primeri 
z letom 1947. se je proizvodnja dvignila na 266%. Pri tem: državni 
sektor 116%, zadružni sektor 102%; pri hmelju je bila izpolnjena pro- 
izvodnja s 97% v primeri z letom 1947. 128%, v sončnicah 282% v pri- 
meri z letom 1947. 199%, v oljni repici 51%, bučnicah 117%. 

Plan proizvodnje vrtnin je bil dosežen skupaj z 80%. V primeri z le- 
tom 1947 se je proizvodnja dvignila na 110%, pri tem: krompir 77%, 
fižol 90%, zelje 108%, in sicer državni sektor: krompir 72%, fižol 84%, 
telje 65%; zadružni sektor: krompir 73%, fižol 86%, zelje 156%. 

Plan proizvodnje krmskih rastlin: detelja 131%, krmska pesa 110%, 
korenje 109%. Pri tem državni sektor: detelja 67%, krmska pesa 89%, 
korenje 109%; zadružni sektor: detelja 162%, krmska pesa 90%, ko- 
renje 100%. 

Plan sadjarstva je izpolnjen po skupnem številu rodnih dreves z99%, 
l>o Številu sadnih sadik pa z 267%. 

Pridelek sadja je dosežen s 93.3%  v primeri z letom 1947 z 82.3V 
Plan vinogradniških površin je izpolnjen z 90.5%. Plan proizvodnje« 

Ki,ozdjasl02",; (iu(ieks47 —92%). Plan hektarskega donosa 102%. Plan 
proizvodnje trsnih sadik 112,3%. Plan vinogradniške površine je izpolnjen 
v državnem sektorju z 98%, v zadružnem pa s 109%. Plan proizvodnje 
grozdja je izpolnjen v državnem sektorju s 85%, v zadružnem pa s 75%. 
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Plan številčnega stanja konj je izpolnjen z 98%, v primeri z letom 1947 
100%, v primeri z letom 1939 je indeks 115. Pri tem državni sektor 174%, 
zadružni sektor 117%. Plan številčnega stanja goveje živine je izpolnjen 
z99% v primeri z letom 1947 105%, z letom 1939 pa s 120%. Plan številč- 
nega stanja prašičev je izpolnjen z 89%, proti letu 1947 110%. Pri tem 
državni sektor 180%, zadružni sektor 114%, proti letu 1939 je indeks 128. 
Plan številčnega stanja perutnine je izpolnjen s 96%, proti letu 1947 
s 120%. Pri tem državni sektor 83%, zadružni pa 46%. Plan številčnega 
stanja kuncev je bil izpolnjen s 100%. Pri tem državni sektor 52%, za- 
družni pa 50%. 

Plan obveznega odkupa belih žit je bil dosežen glede na plan 
ministrstva za trgovino in preskrbo 92%no. Plan obveznega odkupa 
mesa je bil izpolnjen z 99.9%, kar znaša v primeri z izvršenim obveznim 
odkupom mesa v letu 1947 124.7%. Plan obveznega odkupa krompirja je 
bil dosežen s 97.7%. V celoti pa je bil dosežen odkup krompirja s 108%, 
kar znaša v primeri z letom 1947 142.7%. Plan odkupa fižola je bil iz- 
polnjen s 174.4%, kar znaša v primeri z letom 1947 1226%. 

Tako vidimo, da so v setvenih površinah delovni kmetje svojo dolžnost 
v glavnem izpolnili in prav tako tudi v odkupu. Slabša je izpolnitev po 
hektarskih donosih in obsegu proizvodnje. Glavni vzrok za to je po- 
manjkljiva organizacija in nepravilnosti v delu, posebno semenske in 
strojne službe, dalje v napakah v porazdeljevanju umetnih gnojil ter 
v veliki meri v premajhni skrbi in borbi okrajnih ljudskih odborov za 
pravilno izvajanje nalog v kmetijstvu. Za žita in krompir pa so deloma 
vzrok slabše klimatske prilike v preteklem letu, pri industrijskih rast- 
linah pa deloma tudi neurejeni odkupni pogoji. Če bi se pa velika kmečka 
gospodarstva močneje obremenjevala in če bi bila mreža odkupnih organi- 
zacij krepkejša, bi bili lahko pri odkupih doseženi boljši rezultati tako 
glede izpolnitve kot povečanja odkupnih planov v primeri z letom 1947. Pri 
izpolnitvi plana državnega sektorja se kažejo slabosti, o katerih je govoril 
tov. predsednik. 

Plan v gozdni proizvodnji smo izpolnili po masi v letu 1948 z 88%. 
Pri tem: 

1. Posek in izdelava v gozdu s 97%, kar pomeni v primeri s pro- 
izvodnjo v letu 1947 prekoračenje za 20%. Pri tem: državni sektor 101%, 
nedržavni 92%. 

2. Dovoz na skladišča je bil izpolnjen z 88%, pri tem: državni sektor 
90%, nedržavni 84%. 

Če ga primerjamo z letom 1947, znaša dovoz na skladišča 122%. 
Plan gozdnih drevesnic jo bil dosežen v primeri z letom 1947 147%. 

po številu vzgojenih sadik s 142%. Plan pogozdovanja s semeni je bil 
dosežen s 173%, s sadikami z 206%. Plan urejevanja gozdov je bil dosežen 
s 120%, plan urejevanja hudournikov pa v primeri z letom 1947 z 254 T,. 

Močno povečani plan gozdne proizvodnje nismo glede dovoza na 
glavno skladišče izpolnili za 12%. Pri tom pa je naša operativa v gozdar- 
stvu izpolnila za 22% večji prevoz iz gozda kot v letu 1947, čeprav Se ni 
realizirala planiranega uvoza glede mehanizacije spravil posekanega lesa 
na kamionske ceste, glede molianizacijo nakladanja in razkladanja in čeprav 
se ni izpolnil planirani uvoz kamionov. To dokazuje, da je bil plan realen, 
na drugi strani pa tudi, da je delovni polet naših delovnih kolektivov in 
prostovoljnih delavcev uspešno premagal ovire, ki so nam jih postavljali 
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imperialistični in kominformcvski nasprotniki izgradnje socializma v Jugo- 
slaviji, tako da smo vendar v najvažnejših proizvodih gozdne proizvodnje 
zadostili potrebam notranje potrošnje in zahtevam Izvoza. 

Taki so podatki o Izpolnitvi plana v letu 1948. 
S svojim delovnim junaštvom in požrtvovalnostjo so naši delovni 

kolektivi kljub nepričakovanim težavam v osnovi presegli postavljene 
naloge, dvignili s tem narodni dohodek v letu 1948 na 17 milijard 367 mi- 
lijonov ali na 94% petletnega plana in tako postavili trdno osnovo za nove 
naloge v letu 1949. 

Prehajam na planske naloge za leto 1949. 
Tu moramo najprej poudariti, da smo na podlagi izpolnitve planov 

v letu 1847 in 1948 v industriji in rudarstvu že za 2% presegli letno 
proizvodnjo, kot jo zahteva petletni plan za 1951. leto. S planirano pro- 
izvodnjo leta 1949 pa bomo presegli v vrednosti izraženo proizvodno 
nalogo petletnega plana, postavljeno za leto 1951, za 29%, v Industrijski 
proizvodnji pa za 33%. 

V letu 1949 se bo proizvodnja dvignila in sicer na 126, to se pravi 
hitreje kakor v letu 1948, ko je porastla v primeru z letom 1947 na 121. 
V celotni industriji z lokalno vred se poveča vrednost proizvodnje za 
31% v primeri z letom 1948, medtem ko se je v letu 1948 v primeri z le- 
tom 1947 povečala za 28%. Medtem ko je povečanje na gradnjah v 1. 1948 
znašalo 14% v primeri z letom 1947, predvideva gradbeni plan za leto 1949 
povečanje za 44% v primeri z lelom 1948. V turizmu in gostinstvu je 
v primeri z 1.1947 porasla proizvodnja v 1.1948 za 10% in bo porasla 
v 1.1949 za 13%. 

Če si sedaj podrobneje ogledamo industrijsko proizvodnjo po strokah, 
ydimo naslednje: 

Vrednost industrijske proizvodnje republiškega pomena se v letu 1949 
poveča od 13 milijard 640 milijonov, kolikor je znašala izpojnitev 
v lotu 1948, na 16 milijard 575 milijonov v letu 1949 ali na 121.5%. 
V tem se poveča proizvodnja in predelava kovin na 122%, kar pomeni 
91.2% naloge petletnega plana. 

Kemična industrija se poveča po planu na 142.9% v primeri z letom 
1949, s čimer bo dosegla po vrednosti 99.9% naloge petletnega plana. 

Industrija gradbenega materiala se poveča v primeri z letom 1948 
na 119.5% in bo dosegla 97.2% naloge petletnega plana. 

Lesna industrija se dvigne v primeri z 1. 1948 na 140.9% in bo pre- 
koračila naloge petletnega plana za 143.2%, 

Tekstilna industrija se dvigne za 116.2% v primeri z letom 1949 in je 
že v letu 1948 presegla za 8.6% nalogo petletnega plana po vrednosti in 
8e bo v letu 1949 ta presežek povečal na 54.5%. 

Industrija usnja in obutve se dvigne v letu 1949 na 109.3% v primeri 
z letom 1949 in bo izpolnila naloge petletnega plana po vrednosti z 99.3%. 

Živilska industrija se dvigne na 108.1% in bo po vrednosti dosegla 
naiogo, določeno po petletnem planu za 1951. leto z 91.9%. 

Če si ogledamo lokalno industrijo, vidimo, da se bo v njej povečala 
Proizvodnja v letu 1949 na 135% napram izpolnitvi v letu 1948, t. j. od 
? milijard 770 milijonov na 3 milijarde 800 milijonov v letu 1949. Pri tem 
izkazujejo indeks porasta: proizvodnja in predelava kovin 108%, ke- 
"^'na'industrija 204%, tekstilna industrija 146%, industrija usnja in 
obutve na 111%, živilska industrija na 290%  od 248 izpolnitve na 725 
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plana po vrednosti. Visoki indeksi porasta kažejo, kako vodstva naših 
lokalnih podjetij in ljudski odbori vedno bolj spoznavajo in odkrivajo 
skrite kapacitete svojih podjetij. Medtem ko je v celotni strukturi pro- 
izvodnje Ljudske Republike Slovenije v državnem sektorju v letu 1948 
odpadlo po izpolnitvi plana na lokalno industrijo 11.4%, se dvigne delež 
lokalne industrije v letu 1949 na 15.4%. Vrednost obrtne proizvodnje, ee 
bo po planu dvignila za 48% v primeri z letom 1947, v primeri z letom 
1948 pa za 17%. 

V zvezi z nalogami, postavljenimi pred republiško in lokalno pro- 
izvodnjo, mislim, da je potrebno posebej poudariti naloge za proizvodnjo 
drobnega galanterijskega blaga z najbolj pestrim asortimajem, prilagoje- 
nem okusu in potrebam potrošnikov, ki ga v naših trgovinah sedaj močno 
primanjkuje. Po analizah in ocenah je znašala potreba po galanterijskem 
blagu pred vojno, izražena v vrednosti, letno okoli 1.100,000.000 din. Po 
dosedanjih planih republiških direkcij in ljudskih odborov se bo pro- 
izvodnja galanterijskega blaga v letošnjem letu dvignila na 1.284 milijonov, 
kar pomeni povečanje za 74% napram proizvodnji lanskega leta. Če 
ocenjujemo asortima glede na sedanje potrebe in v primerjavi s pred- 
vojnim asortimajem, vidimo, da bomo z letošnjim planom krili s pro- 
izvodnjo v Sloveniji samo 75% potreb glede na asortima. Potrebno in 
možno pa Je doseči vsaj 85%. Če hočemo tako po količini kot po asorli- 
maju dvigniti in zboljšati proizvodnjo, ker je orientacija samo na repu- 
bliške potrebe v vsakem slučaju napačna, bo morala republiška, v še večji 
meri pa lokalna industrija^ prenehati z dosedanjim podcenjevanjem tega 
problema ter iniciativno iskati možnosti in načinov, da v celoti zadosti 
potrebam široke potrošnje. 

Če primerjamo izpolnitev plana v gozdarstvu v !. 1948 z novo po- 
stavljenimi nalogami v L 1949, potem znaša po vrednosti povečanje 69%. 
Povečanje v 1.1948 napram 1947. letu pa je znašalo 30%. Od celotne gozdne 
proizvodnje v letu 1948 odpade 66% na državna gozdna gospodarstva, 
34% na nedržavne gozdove, ki jih zajemamo preko gozdnih odsekov 
kmetijskih zadrug in 86 jim plan s tem poveča za 51%. To povečanje 
plana v gozdarstvu odraža povečanje obveznosti naše republike v izvozu 
iu pa v zagotovitvi potrebnega lesa za nemoteno delo naših rudnikov, 
tovarn papirja ter lesne industrije in obrti, za kapitalno izgradnjo, potrebe 
vojske in obnavljanje, za Izgradnjo Železnic ter proizvodnjo oglja in drv. 

Kmetijska proizvodnja se bo v 1. 1949 po vrednosti dvignila na 107.3% 
proti letu 1948 in sicer v državnem sektorju na 121.7%, v kmetijskih de- 
lovnih zadrugali in zadružnih ekonomijah, ki so obstajale v mesecu ja- 
nuarju, pa na 222.38}, medtem ko se bo na privatnih kmetijskih gospodar- 
stvih dvignila proizvodnja na 106% v primeri z letom 1948. Posebno nagel 
porast kmetijsko proizvodnje je torej predviden za državni in zadružni 
sektor in to še prav posebno za živinorejo. Površina povrtnin se bo na 
državnih posestvih in ekonomijah dvignila za 118% v primeri z 1.1948, 
v krmskih rastlinah za 125%, v kmetijsko-obdelovalnih zadrugah in za- 
družnih ekonomijah pa v vrtninah za 350% v primeri z letom 1948 in 
v krmskih rastlinah za 445%. 

število konj sr bo v državnem sektorju dvignilo za 25% in V za- 
družnem za 865$; število glav goveje živine v državnem sektorju za 
114%, v zadružnem za 690",;; Število prašičev se bo dvignilo za 69",, 
v državnem   sektorju   in   za  950       v   zadružnem   sektorju.   To  povečanje 
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fonda živine v socialističnem sektorju nam tudi dovoljuje, da v letošnjem 
letu zaostrimo odkup živine od privatnega sektorja, tako da bomo osnovne 
obroke mesa v zagotovljeni preskrbi lahko krili z odkupi v Sloveniji. 
V planu odkupa pitanih prašičev predvidevamo, da bomo 34% že lahko 
odkupili v socialističnem sektorju. 

Investicijski plan za leto 1949 z zvezno dotacijo 188 milijonov znaša 
2 milijardi 703 milijone in zagotavlja izvedbo tako postavljenih proizvodnih 
nalog v vseh panogah, obenem pa v skladu z osnovno linijo zagotavlja 
odločilen preokret v izgradnji družbenega standarda, predvsem v izgradnji 
stanovanj. Že tov. predsednik je v svojem ekspozeju poudaril in utemeljil 
osnovne značilnosti letošnjega investicijskega plana. Moj namen je, opo- 
»oriti še na dinamiko v porastu investicij v posamezne panoge, ker ta 
najbolj ostro odraža napore, ki jih v primeri s preteklim letom zahteva 
od nas letošnji plan v posameznih panogah, kakor tudi preusmeritev 
v investicijski dejavnosti. 

V tem pogledu kažejo največji porast v primeri z 1. 1948 investicije 
v kmetijstvu, ki se dvignejo nad 300% in znašajo nad 170% več kakor 
investicije v kmetijstvu v 1947. in 1948. letu skupaj. Medtem ko je 
v letu 1948 od vseh investicij odpadlo na kmetijstvo 7.4%, odpade v le- 
tošnjem letu 22.2%. Te investicije morajo predvsem zagotoviti proizvodni 
plan v živinoreji in usposobiti državna kmetijska posestva ter ekonomijo 
ljudskih odborov in državnih podjetij, da bodo izpolnili svojo nalogo pri 
preskrbi prebivalstva in reguliranju tržišč. 

V letu 1949 so dalje predvidena velika melioracijska dela in sicer 
v znesku 68 milijonov v republiškem investicijskem planu ter 58 milijonov 
iz zveznih sredstev. S temi melioracijskimi deli se bomo lotili sistematične 
melioracije Prekmurja, ki nam bo dala končno 50.000 ha novo urejenih 
površin in bo strukturo Prekmurja bistveno spremenila. Investitor bo tu 
EVezno ministrstvo za kmetijstvo. 

Od ostalih večjih melioracijskih del naj omenim še melioracijo Pšalc 
pri Domžalah, ki bo velikega pomena za preskrbo Ljubljane s kmetijskimi 
pridelki in drugim. Dalje naj omenim začetek raziskovalnih del za me-^ 
lioracijo Cerkniškega jezera ter prva dela v vrednosti 8 milijonov za 
ekonomsko najprimernejšo rešitev problema ljubljanskega barja. V le- 
tošnjem letu se bomo lotili tudi regulacije Dravinje in sicer v njenem 
dolnjem loku. Poleg pridobitve novih površin se bo s temi melioracijskimi 
deli predvsem močno okrepil dr/avni sektor, hkrati pa bodo ta dela močna 
Vzpodbuda zadrugam, da si s pomočjo države in z lasinimi silami pridobe 
nove povrSine za zadružne ekonomije lo druge oblike zadružne lastnine, 
izboljšajo plodnost zemlje •" znatno povečajo kmetijsko proizvodnjo. 

/a ureditev ta izboljšanje kmetijske službe je predvideno 43 milijonov 
din, od tega 11 milijonov din za ljudske- odbore; za stanovanja de- 
lavcev državnih posestev je predvideno 41 milijonov, od tega 25 mili- 
jonov za državna posestva "ii Kočevskem, s čimer se bodo izboljšali 
življenjski pogoji kmelijskih delavcev, državnim posestvom pa se bo za- 
gotovil stalen kader delavstva. 

Poleg Investicij v državna posestva ta ekonomije je v materialnem 
•'ilansu predviden osnovni investicijski material za zadružni sektor, ki ga 
'•adruge same ne morejo izdelati, ta sicer za obdelovalne zadruge, ekono- 
"dje kmelijskih zadrug, zadružne domove in slično. S tem so z ene strani 
zagotovljene proizvodne naloge, ki jih ima zadružni sektor v kmetijstvu, 
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na drugi strani pa je dana materialna osnova za nadaljnjo krepite«- za- 
družništva kot osnovne oblike za povezavo interesov drobnih proizvajalcev 
s potrebami socialistične države. Skupni znesek investicij v kmetijstvu 
v letošnjem letu bo znašal v Sloveniji 1.140,000.000 din. Brez dvoma 
pa se spričo razmaha zadružnega gibanja in teženj, ki jih kaže delovni 
kmet, da bi reševal svoja gospodarska vprašanja preko raznih oblik za- 
družne dejavnosti, kaže perspektiva, da bo iniciativa delovnih kmetov 
presegla postavljene proizvodne naloge kakor tudi planirano investicijsko 
dejavnost v zadružnem sektorju in s tem povečala delež socialističnega 
sektorja v kmetijski proizvodnji. Naloga naših odgovornih organov pa je, 
da s pravilnim dajanjem razpoložljivih materialnih sredstev ob cenenih 
kreditih, ki jih bo nudila država, olajšajo čim večji razmah zadružništva 
in ga tako notranje utrdijo. 

Nad 60% povečani proizvodni plan gozdarstva v primeri z letom 1948 
zahteva dvig investicij v gozdarstvu na 184% v primeri z izpolnitvijo 
v 1. 1948. Ker je treba paziti da bi ob intenzivni eksploataciji gozdov 
ne sekali v živo, je predvidenih 151 milijonov ali skoro Vs vseh investicij 
za gradnjo gozdnih cest, ki nam bodo odprle nova ali manj izkoriščena 
gozdna področja. Za razbremenitev potreb po delovni sili in racionalnejšo 
proizvodnjo je predvideno za žičnice in ostalo mehanizacijo prav tako 
151 milijonov din. Pri tem je treba kot uspeh iznajditeljske delavnosti na- 
ših konstruktorjev poudariti, da bomo pričeli letos izdelovati žičnice doma, 
tako da bomo glede tega samo delno odvisni od uvoza. Kljub vsem tem 
naporom za mehanizacijo gozdnih del, za povečanje kamionskega parka, 
dalje za boljše izkoriščanje prikolic itd., bo vendar potrebno zagotoviti 
potrebne zneske za nabavo konj in izgradnjo hlevov, da bomo opravili 
planirana spravila in prevoz lesa. 

Za pogozdovanje, ureditev gozdov in urejevanje hudournikov je pred- 
videno skupno 44 milijonov din ali 40% več kakor v letu 1948. 

Investicije v vse druge proizvodne panoge, kakor tudi v izgradnjo 
cest so napram letni izpolnitvi plana za 50 do 7056 nižje, od planiranih 
nalog za leto 1948 pa nižje samo za 27%. Vendar so pri tem zagotovljene 
potrebne investicije za avtodelavnice, da se poveča njih kapaciteta, ter za 
garaže in transport. Prav tako je za gradbena podjetja v investicijskem 
planu predvidena vsota 42 milijonov za mehanizacijo, obrtniške delavnice 
in skladišča. Od tega odpade 9 milijonov za podjetja ljudskih odborov. 

Investicije v industrijo znašajo skupno brez družbenega standarda 
339 milijonov, od tega za lesno industrijo 184 milijonov, skupne investicije 
v lesno industrijo znašajo 212 milijonov. Predvidene investicije zagotavljajo 
planirano povečanje proizvodnje za leto 1949 v vseh industrijskih strokah, 
obenem pa so v skladu z osnovno linijo, da se mora investicijska izgradnja 
v republiški indnslriji omejiti samo na take investicije, ki bodo žev le- 
tošnjem Letu uporabljene, tako da povečajo blagovni fond za široko po- 
trošnjo ali olajšajo materialni bilans ter istorasno bistveno ne bremene 
uvoza. Večje nove investicije so predvidene za tovarno v Lihojah U 
izdelavo potrošne in sanitarne keramike, za nadaljevanje del v tovarni 
Titan v Kamniku in za tovarno verig v Lescah. Od novih objektov se bo na- 
daljevala v preteklem letu začeta gradnja tovarne Čevljev Standard^ v 
Kranju ter tovarne organskih barvil, nadalje bodo izvršene Investicije 
vTovarni olja Vir pri Dom/.alab za ekstrakcijo olja, s čimer bi se letos ka- 

44 



paciteta povečala za 900 ton. Od vseh investicij v letu 1949 odpade dalje 
na industrijo skupno 13%, od tega na lesno industrijo 7.1%. 

Po strukturi investicijskega plana je druga največja postavka za kme- 
tijstvom postavka za dvig družbenega standarda, izgradnje stanovanj, na 
katero odpade 21% vseh investicij napram 13.9% v letu 1948. S tem se 
poveča izgradnja stanovanj v letu 1949 za 67%. Ker so tudi investicije za 
kmetijstvo dejansko namenjene dvigu življenjskega standarda delovnih 
ljudi, se v zvezi z investicijami za izgradnjo stanovanj kaže skrb, ki je 
osnova naše linije v borbi za petletni plan, da se delovnim ljudem 
stalno in vedno hitreje dviga življenjski standard in se izboljšujejo 
življenjski pogoji. Od predvidenih 559 milijonov 900 tisoč din za 
stanovanja za kmetijstvo, gozdarstvo in lesno industrijo vred, odpade 
za 269 milijonov din stanovanj za ljudske odbore, ostalo ' pa na 
republiška podjetja in ustanove. Poleg tega bodo gradili zvezni resori 
stanovanjske površine v vrednosti 770 milijonov 237 tisoč din. Tako 
se bo gradilo v Sloveniji v 'letošnjem letu stanovanj v vrednosti 1 mi- 
lijarde 330 milijonov din. Od predvidene skupne vsote odpade 
727,157.000 din na Ljubljano, Maribor, Celje in Kranj,^ torej na naša 
največja mesta, kjer je stanovanjski problem najbolj pereč. Kljub takemu 
ogromnemu povečanju stanovanjske izgradnje pa še daleč ne bodo krite 
čedalje večje potrebe vedno hitreje se razvijajočih mest, upravnih središč 
in industrijskih centrov, kakor tudi novih industrijskih naselij. Ker smo 
v dosedanji gospodarski izgradnji gradili razmeroma drago in tudi raz- 
meroma počasi, bomo letos s planiranimi investicijami krili polovico potreb 
po stanovanjih, ki so bile predvidene v petletnem planu. Zato se postavlja 
pred republiške in zvezne investitorje in ljudske odbore, kakor tudi 
pred gradbena podjetja in projektante naloga, da z racionalnimi projekti 
•n racionalnejšo gradnjo kakor tudi s provizoričnimi stanovanjskimi zgrad- 
bami pospešijo reševanje stanovanjskega problema z vsotami in ma- 
terialom, ki je na razpolago, in zagotove nujno prekoračenje nalog, 
postavljenih v petletnem planu. 

Slično kot pri stanovanjih se postavljajo naloge pri izgradnji domov 
'Цге in dela in otroških jasli. Sedaj je v Sloveniji 12 otroških jasli, v letu 
1948 so jih po planu dogradili vseh 9, S 37 milijoni republiških sredstev 
i" s 30 milijoni zveznili, določenih v ta n .men, je treba zato s primernimi 
Projekti, adaptacijami in novogradnjami zagotoviti maksimalno možno 
kritje potreb. 

Za komunalne naprave je predvidenih 92 milijonov din,, od česar 
odpade večina za izgradnjo vodovodnega omrežja in kanalizacijsko 
naprave 

Investicije v strokovno šolstvo povečujemo v letošnjem letu za 220% 
V primeri z letom 1948. Vendar bomo tudi s tem komaj krili najnujnejše 
Potrebe za letošnje leto, dočim se že za jesen leta 1950 kaže potreba 
Vgradnje treh novih strokovnih šol, in sicer i konomskega tehnikama, 
gradbenega tehnikuma in šole za turizem in gostinstvo. 

V letošnjem letu bomo začeli s sistematično gradnjo domov za 
^ence v gospodarstvu, in sicer v Ljubljani, Mariboru, Celju in Idriji 
■s skupno kapaciteto 700—800 vajencev. To bo služilo kot osnova za na- 
^aljnjo Izgradnjo sistema nslaiiov /a х/.цојо učencev v gospodarstvu, ki 
,1;'j zagotovijo dobro izučen, zdrav ter socializmu predan naraščaj 
kvaliliciranih delavcev. 
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Investicije za zdravstvo se povečajo v letošnjem letu za 68% v primeri 
z letom 1948 na 124,100.000 din. 

V prosveti so investicije manjše kot v preteklem letu in so namenjene 
prvenstveno osnovnim in srednjim šolam, dograditvi univerzitetnih insti- 
tutov ter najnujnejšim delom za igralsko akademijo, baletno šolo, radio- 
komitet in komitet za kinematografijo, medtem ko novih objektov ne bomo 
gradili. 

Investicije okrajnih ljudskih odborov znašajo po planu 673 mili- 
jonov in so za 31% višje od plana za leto 1948 in za približno 5—10% 
nižje od izpolnitve plana, ker so ljudski odbori v letu 1948 razširili fronto 
svojih del na 356 izvenplanskih objektov. 

Od celotne vsote investicij za ljudske odbore odpade 143 milijonov 
ali 21.3% na kapitalno izgradnjo in 521 milijonov ali 78.7% na družbeni 
standard. Od kapitalne izgradnje odpade 102,400.000 ali 71 % na investicije 
v kmetijstvo, t. j. na ekonomije ljudskih odborov, mlekarstvo, veterinar- 
sko službo in slično. Pri družbenem standardu pa odpade 269 milijonov 
900 tisoč ali 40.1% na stanovanja, 29.4% vseh investicij ljudskih odborov 
odpade na Glavno mesto Ljubljano. Na Maribor, Celje, Kranj in Ljubljano 
skupaj 51.4% vseh investicij. Za temi mesti je predvidenih največ investicij 
za okraj Gorico, in sicer predvsem za izgradnjo Nove Gorice in pa za okraj 
Poljčane, kjer je pred nami naloga izgradnje upravnega centra v Polj- 
čanah. Za temi slede okraji Murska Sobota, Trbovlje, Jesenice- Postojna 
in drugi. 

Poleg investicij za kmetijstvo so v kapitalni izgradnji predvidene še 
investicije za lokalne premogovnike v okrajih Kamnik, Ljutomer, Poljčane. 
Ptuj ter po različnih okrajih manjši zneski v gradbena podjetja, opekarne 
in druga podjetja ter kritje vrednosti bakra za najnujnejše lokalne pri- 
ključke na električno omrežje. 

V postavki za družbeno raven odpade razen investicij za stanovanja 
še 49,415.000 din na vodovode in kanalizacijo, dalje na ostale komunalne 
naprave, na osnovne in srednje šole, na bolnice, domove igre in dela, 
dijaško domove in domove učencev v gospodarstvu ter na upravne zgradbe. 

Struktura investicijskega plana ljudskih odborov nam kaže, da se bodo 
morali ljudski odbori posvetili v prihodnjem letu predvsem graditvi sta- 
novanj in komunalnih naprav in ostalih objektov družbene ravni, v ka- 
pitalni izgradnji pa razvoju in napredku svojih ekonomij. V lokalni 
industriji vse bodo morali predvsem usmeriti na odkrivanje in izkoriščanje 
velikih rezerv, ki jih še imajo v kapacitetah svojih podjetij ter na pre- 
usmeritev proizvodnje na domače surovine in predelavo odpadkov. To bo 
v praksi ljudskih odborov precejšen preokret, ki bo pa bistveno pripomogel 
tako k dvigu lokalnega gospodarstva, kakor k njegovi večji usposoblje- 
nosti, da bo odgovarjalo potrebam prebivalstva. 

Tovariši ljudski poslanci! 
K tej kratki analizi letošnjega investicijskega plana, njegovih odnosov 

do plana preteklega leta in strukture, moramo dodati še kratko primerjavo 
/. izpolnitvijo lanskoletnega investicijskega plana in na drugi strani kratko 
analizo plana celotnih gradbenih del na področju naše republike, torej 
skupno z zveznimi deli,, da nam bo jasneje, kakšne napore zahteva od nas 
letošnji investicijski plan in kakšen bo dvig gospodarstva v LHS, v borbi 
za nveljavljenje generalne linije plana za leto  1949. 
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Investicijski plan za leto 1949 pomeni dvig na 122% v primeri z 
investicijskim planom po izvršeni redukciji, in dvig na 10% v primeri 
z nereduciranim lanskim planom. Ker je bila v lanskem letu redukcija 
plana predvidena predvsem za gradbena dela, so posamezni Investitorji 
z virmiranjem sredstev na opremo in na investicije, ki niso zahtevale 
večje uporabe delovne sile in materiala, še naprej trosili svoja investi- 
cijska sredstva. Na drugi strani pa^so bila zaradi nediscipline posameznih 
investitorjev, predvsem gozdnih gospodarstev, gradbenih in industrijskih 
podjetij, izvršena izvenplanska dela v takem obsegu, da smo skupno z njimi 
izpolnili investicijski plan za leto 1948 s 122 % ali v višini dveh milijard 
694 milijonov din. Tako vidimo, da je republiški plan investicij za leto 1949 
dejansko enak izpolnitvi investicijskega plana z izvenplanskimi deli 
v letu 1949. 

Plan za leto 1949 kot zoženje fronte graditve zahteva, da se dela, ki 
jih začnemo, tudi v resnici dokončajo. V svoji osnovi pomeni torej, da 
vztrajamo, kar se celotnega plana tiče, pri tisti zoženi fronti, ki smo jo 
dejansko dosegli že koncem lanskega leta po preorientaciji investicijske 
delavnosti ostro pri dovršitvi osnovnih zveznih del kapitalne izgradnje. 
Analiza strukture pa nam je jasno pokazala, da zahteva letošnji investi- 
cijski plan v primeri s preteklimi leti zoženje fronte v industriji — razen 
v lesni, — tudi v gradnji cest, v investicijah za turizem in gostinstvo 
ter delno v prosveti in upravnih zgradbah. Na drugi strani pa pomeni 
odločno koncentracijo naporov za kmetijstvo, kar bo že po značaju in 
gospodarsko-političnem namenu investicij v kmetijstvo nujno povzročilo 
graditev množine manjših objektov po okrajih; dalje zahteva koncentracijo 
sil na gozdarstvo in lesno industrijo z njihovo odločujočo vlogo v bo^bi 
za ustvarjanje deviz ter končno za izgradnjo stanovanj v družbenem stan- 
dardu, ki naj zagotovo kulturnejše in boljše življenjske pogoje, zmanjša 
fluktuacijo delovne sile in olajša tako veliko socialno preobrazbo naše 
države, ki se razvija vzporedno z njeno industrializacijo. 

Če pregledamo porast zveznega in republiškega plana v letu 1949 
v celoti, pri čemer so zvezne investicije v mnogih postavkah ocenjene 
napram letu 1948, potem vidimo, da se celotne investicije na področju 
LRS dvignejo za 50%. Investicije v industrijo na področju LKS 
bodo za 41 % vetčje kot so bile v letu 1948. Za stanovanja se dvignejo 
za 100 %, za komunalne naprave za 23 %, za presveto s strokovnimi kadri 
za 34%. To pomeni, da se mora prav zaradi indnslrijskega značaja Slo- 
yenije in ob taki liniji, kakršna je postavljena za leto 1949, okrepiti 
•n razširiti njena industrijska osnova'in prav s tem v zvezi tudi dvigniti 
stanovanjski fond, komunalne naprave in osnovni fondi za vzgojo stro- 
kovnih  kadrov. 

Analiza investicijskih planov nam torej pokaže, da /oženje fronte 
nikakor ne pomeni manjših naporov za izvedbo imcslicijskih pianov, 
ampak nasprotno zahteve maksimalno mobilizacijo in v največji meri 
•Jisciplinirano koncentracijo na zastavljene proizvodne naloge in na pla- 
nirano investicije, zahteva brezpogojno izpolnitev plana na vsakem 
področju s planiranimi sredstvi, na podlagi planiranih normativov 
Potrošnje  materiala in delovne  sile. 

Že samo dejstvo, da bomo morali v gradbeni delavnosti povečati 
v 'etu 1949 plan za 14%, kaže, da bo v celoti  zajeta naša  gradbena 
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operativa, tako republiška kakor lokalna, da bo potrebna mobilizacija 
nadaljnjih tisocev delavstva in s tem v zvezi mnogo požrtvovalnosti vseh 
delovnih ljudi in visoke politične zavesti. 

Vse analize pa vodijo do tiste ugotovitve, ki jo je postavila že pro- 
računska diskusija v zvezni skupščini, da so smešne vse trditve o ne- 
realnosti plana, trditve, da odstopamo od petletnega plana in slične željo 
nasprotnikov, ki se nikoli ne bodo uresničile. 

Mi smo v izpolnjevanju republiškega investicijskega petletnega plana 
v njegovi povprečni liniji. V letu 1949 bomo v republiškem planu izpolnili 
60.6% petletnega plana, od katerega v kapitalni graditvi 60.5% in v 
družbenem standardu, v katerem smo doslej zaostajali, 60.7% Ker pa smo 
v letih 1947 1џ 1948 razvijali ofenzivo na široki fronti, predvsem v naši 
industriji za ostvarjanjo novih kapacitet, za spoznavanje, izpopolnjevanje 
in za obvladanje obstoječih kapacitet, smo v nekaterih industrijskih 
panogah že v letu 1948 prekoračili naloge petletnega plana, kar nam 
omogoča, da v letu 1949 to prekoračenje še povečamo in da v vseh 
industrijskih strokah prekoračimo izpolnitev petletnega plana nad 90%. 
Prav to pa nam je zopet trdna opora, da bomo v panogah in strokah, ki še 
zaostajajo, v prihodnjih letih petletni plan dosegli in presegli, da ga 
bomo dosegli v vsaki panogi, tudi v proizvodnji tistih artiklov, za katere 
moramo postaviti nove tovarne (pri nas predvsem v kemični in kovinski 
ter lesni industriji), kakor tudi tistih proizvodov, za katere še obstajajo 
kapacitete, pa jih zaradi pomanjkanja surovin ne moremo v celoti 
izkoristiti (predvsem kemična in živilska, pa tudi kovinska, kjer so pogoj 
za razširitev poleg omenjenega predvsem kadri). 

Prav v prekoračenju petletnega plana v republiški proizvodnji v celoti 
pa je jamstvo, da koncentracija sil za izvedbo nalog v bazičnih gospodar- 
skih panogah v nobenem priineru ne more pomeniti pri nas zniževanja 
življenjskega standarda delovnih ljudi. Nasprotno. Ravno to prekoračenje 
nam jamči, da bomo dosledno izvedli direktive v osnovni liniji Partije 
in vlade, da se mora republiška, še bolj pa lokalna proizvodnja usmerili 
v še večji meri na proizvodnjo za široko potrošnjo. 

Tudi na našem zasedanju lahko v proračunski diskusiji ponovimo lo, 
kar je povedal tov. Kidrič n« zasedanju zvezne skupščine: I/, teh številk 
/nova spoznavamo velikansko zmago, ki jo je doseglo delovno Ijudslvo 
.Jugoslavije v odločilnem letu 1948 pod tako težkimi okolnostmi, toda pod 
slavnim in nezmotljivim vodstvom lov. Tita.<r. 

Tovariši! 

Kot odgovor klevetnikom naše države in naše Partije, mislim, da je 
prav, če navedem še nekaj šlevilk, ki najbolj nazorno kažejo tisto našo 
Stvarnost, ki je kominformovski nasprotniki izgradnje socializma v naši 
državi nočejo videti in ki jim je — kakor je videti — prav tako kol 
zapadnim imperialistom trn V peli, namreč živo in nepohilno stvarnost 
graditve socializma v naši državi, naglega in neizbežnega upadanja 
kapilalisličnih elementov na vseh področjih naSega gospodarskega 
življenja in povsod v Jugoslaviji, To so številke, ki izražajo odnose med 
državnim, zadnr/.nim in privatnim seklorjem v iislvarjanju narodnega 
dohodka, ki torej izražajo mor vsakega sektorja in spremembe med temi 
odnosi po posameznih letih. 

48 



V letu 1947 je od celotnega narodnega dohodka 14.711 milijonov din 
odpadlo о2Л% na državni in zadružni sektor ter 47.6°^ na privatni 
sektor. V tem letu je od celotne novo ustvarjene vrednosti v iiidustriji 
odpadlo na privatni sektor 11.2?o, v kmetijstvu 96.7,^, medtem ko je 
državni in zadružni sektor ustvaril v kmetijstvu samo 3.3% narodnega 
dohodka. V gozdarstvu je odpadlo 48.1 % na privatni sektor. Iz gradbene 
delavnosti je bil privatni sektor že tedaj kot neposredni podjetnik prak- 
tično izločen, v prometu je sodeloval s 17.5%, v trgovini s 22.4%, v 
turizmu in gostinstvu z 52 %, v obrti z 78.5 %. 

V letu 1948 se dvigne narodni dohodek v privatnem sektorju na 
216.6 milijonov din, toda delež v celotnem narodnem dohodku pade od 
17% na 41%, v industriji je zmanjšan na 4.6%, v kmetijstvu na 96.2%, 
v gozdarstvu se dvigne na 49.5%, v prometu se dvigne na 24.9%, medtem 
ko pade v trgovini od 22.4% na 7.6?,% V turizmu in gostinstvu se dvigne 
absolutno za 17 milijonov din, relativno pa pade na 21.6%, v obrtništvu 
se dvigne za 278 milijonov din, relativno pa pade na 73.6%. 

V letu 1949 se dvigne sicer narodni dohodek v privatnem sektorju 
za 340 milijonov, njegov dele/, pa pade od 41% na 33.2%. Pri tem 
popolnoma izgine iz industrije gradbenih del, trgovine, družbene prehrane, 
v kmetijstvu pade od 96.2% na 93.2%, čeprav absolutno naraste v kme- 
Ujstvu za skoraj 300 milijonov din; v gozdarstvu pade od 49.5% na 44.5',,. 
čeprav zopet absolutno narasle, v prometu se dvigne zaradi povečanih 
potreb po prevoznih uslugah za gradbena in industrijska podjetja ter za 
prevoz lesa i/, glavnih skladišč na 25.1%, v privatni obrti se dvigne 
narodni dohodek za skoraj 300 milijonov din in zopet nekoliko naraste 
v odnosu na stale sektorje. 

To je torej naša stvarnost stalnega in naglega padanja gospodarske 
"loči kapitalističnih elementov ter odpravljanja ostankov izkoriščanja iz 
Dašega družbenega /.ivljenja, ki jo uresničuje naše delovno ljudstvo 
v hudi, toda uspešni borbi za izpolnitev petletnega plana. To je torej 
Socialistična stvamoet, ki tudi s svoje strani navdihuje naše delovno 
ljudstvo k nepremagljivemu junaštvu In za nove zmage. 

Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! 

Smatram, da predloženi proračun in z njim povezani plani proizvodni" 
'" investicij odgovarjajo vsem potrebam goepodarskega razvoja 
4Udeke Republike Slovenije in tudi pravilno odražajo obveznosti, ki jih 
mora naša republika prevzeli in izpolniti v skupni borbi vseli jugoslovan- 
ekih narodov za zmago socializma. Njegova izpolnitev bo prispevala 
^ nadaljnji okrepitvi socialističnib elementov in k oslabitvi kapitalističnih 
Oetankov, Ob visoki politični zavesti naših delovnih kmetov in ob njihovi 
'"■^nji /a naprednejšim življenjem sem prepričan, da bo požrtvovalno in 
Pravilno delo nas vseh in vsega slovenskega ljudstva za izpolnitev po- 
s*avljenih planskih nalog odločilno pripomogla k še bolj naglemu razvoju 
s,,('ializma pri nas, k še močnejši okrepitvi in razširitvi socialističnih 
Odnosov, kakor sme jo predvidevali ob izdelavi plana. Iz VSeh teh razlogov 
VMs  pozivam,   da  glasujete  za   predloženi   predlog   zakona   o   proračunu. 

Predsednik dr. Ferdo Kozak: Besodo ima podpredsednik 
vlade) minister za industrijo, ljudski poslanec   Marijan  И r e c e 1 j. 
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Marijan   Brecelj:   Tovariši ljudski poslanci! 
Republiška industrija je v okviru Ministrstva za industrijo LRS 

organizacijsko porazdeljena na kovinsko, elektroindustrijsko, kemično, 
tekstilno, usnjarsko, živilsko in grafično industrijo. Podjetja iste panoge 
združujejo in operativno vodijo glavne direkcije, ki so neposredno pod- 
rejene ministrstvu. Lesna industrija ima z gozdarstvom svoje ministrstvo, 
dočim je industrija gradbenega materiala pod vodstvom ministrstva «a 
gradnje. S 1. januarjem 1949 so prešli premogovniki in tiste elektrarne, 
ki jih jo prej vodilo naše ministrstvo, v pristojnost ministrstva za elektro- 
gospodarstvo FLRJ. V- razpravi je predlog, da se še preostala tekstilna 
in usnjarska industrija na teritoriju Slovenije, ki je pod zvezno upravo, 
izroči naši republiki. Podatki, ki jih navajam v poročilu, se nanašajo na 
tista republiška podjetja, ki so sedaj pod industrijskim resorom LRS. 

Pred poročilom bi se rad kratko dotaknil dveh stvari: Pri presoji 
značaja in perspektive naše republiške industrije ter v odnosih med zvezno 
in republiško industrijo se še vedno pojavljajo tu pa tam napačna 
gledanja, ki povzročajo tako v dnevnih operativnih nalogah, kakor v 
splošnem usmerjanju naše industrijske dejavnosti določene težave. Gre 
namreč za to, da nekateri naši strokovnjaki in funkcionarji v gospodarstvu 
ocenjujejo pomen in vrednost naše industrije iz ozkega republiškega 
stališča ter pri tem pozabljajo na obče državno gospodarsko celoto. H 
takega nerazumevanja izhajajo želje po nekaki avtarkiji, češ da je prav, 
da si tudi republika zagotovi v osnovnih panogah industrije svojo bazo, 
če že ne kaj večjega, pa vsaj za tako imenovane lastne potrebe. Ne gre 
pri vsem tem za kaka načelna nerazumevanja ali za tendence, ki bi bile 
v ekonomskopolitičnem pogledu nasprotne naši obče državni gospodarski 
politiki. Teoretično so našim ljudem stvari jasne in bi bilo napačno v tem 
pogledu iskali zavestnih nasprotnih botenj. Gre pa za to, da se tudi v 
praksi dosledno izvaja načelo naše obče gospodarske politike, tako v po- 
gledu razvoja zvezne industriji1, kakor tudi v pogledu razvoja industrije, 
ki je v republiški upravi. Če vemo, da je prav, da se vsa težka in temeljna 
industtija upravlja in tretira kot obče državna, potem je treba v praksi 
ocenjevati tendence za postavitev in razvoj istovrstne republiške induslrije 
kot napaSne in neekonomične. Iskati možnosti za \istanovitev in razvoj 
n. pr. železarske; in strojne industrije v republiškem obsegu ne pomeni 
samo drobiti sredstva in razsipati kadre, ampak tudi naprtiti republik1 

pretežka ekonomska bremena, istočasno pa v njej /manjšali sile za razvoj 
n. pr. industrije potrošnih predmetov; pomeni skratka neekoimrnirno 
gospodariti. Razumeti smisel razmejitve industrije med zvezno in republi- 
ško pomeni v praksi nadalje to, da mora biti republiška industrija z do-; 
ločenimi kapacitetami usmerjena v krepitev in pomoč te/.ki in IcmH.i"1 

industriji s tako proizvodnjo, ki je zanjo dopolnilnega značaja, ne pa da 
hoče prevzemati od nje osnovne naloge in s tem slabili obe strani. \ 
sedanji stopnji našega razvoja pa je predvsem važno, da tudi v praksi 
dajemo prioriteto naši težki industriji, tako v izvajanju našega P1'^1/;' 
vodnega plana, kakor v pogledu novih investicij. Ko izhajamo iz slalisC'1 

obče državnega gospodarskega prostora s sistemom planskega gospodarstva 
v njem, je gotovo, da morajo ta načela, dosledno izvajana v praksi, najbolje 
zajamčiti uspešni razvoj tudi republiške industrije. _    . 

Druga tendenca, ki je napačna, je v tem, da se trudijo neindustnjsKJ 
resori, komiteti in posamezne ustanove, ustvarjati si svojo industrijo ' 
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sicer za kritje tako imenovanih lastnih potreb. Ve je sedanja doba go- 
spodarske izgradnje zahtevala, da je prešla n. pr. industrija gradbenega 
materiala v pristojnost resora za gradnje, še ni rečeno, da je s tem 
postavljeno načelo dekoncentracije industrije v tem smislu, da si jo naj 
vsak zase ustvarja. Razumljivo je, da morajo imeti večja podjetja, ustanove 
itd. svoje popravljalnice;, instalacijska podjetja in podobno, kar jim 
omogoča popravljanje in usposabljanje njihovih strojev in opreme. Brez 
dvoma bi bile v tem pogledu napačne vsake centralistične tendence, ker 
bi zavrle potrebni tempo v naši gradbeni, gozdarski, kmetijski dejavnosti 
in drugod^. Toda ko se pojavi vprašanje proizvodnje same, to se pravi, 
izdelovanja blaga na industrijski način, po industrijskih načelih, na osnovi 
določenih tehnoloških procesov, potem je brez dvoma potrebno zastopati 
stališče, da se taka produkcija izroči v vodstvo industrijskim organom, ne 
pa kateremu koli drugemu resoru. Ne samo to, da bo tak organ z dru- 
gačno evojo osnovno nalogo zanemarjal proizvodnjo samo, oziroma da je 
ne bo razvijal, če tega ne bo narekovala njegova neposredna lastna 
potreba, ampak da bo tudi pri najboljši volji prisiljen, boriti se z ne- 
primerno večjimi težavami, kakor pa podjetje, ki ga vodi industrijski 
orpan. Gre namreč za to, da pri taki dekoncentraciji ni mogoče niti 
uspešno uporabljati in izpopolnjevati strojnega parka, niti ni možno 
praktično izmenjavati izkušenj, niti se okoriščati z znanstvenimi izsledki 
tta industrijskem področju, niti ni možno izvajati smotrene kadrovske 
politike itd. Položaj podjetja, iztrganega vodstvu industrijskega огцапа, 
niora postati nujno slabši, z dosti manjšo perspektivo napredka, mora 
zapadati v primilivizem v smislu tehničnega napredka. Skratka, uvelj-iv- 
'.iaiije takega načela bi v posledicah pomenilo pot nazaj, ne pa pot razvoja 
industrije na novi osnovi modernih tehničnih in organizacijskih pridobitev. 
Večkrat je zagovor za tako stališče ta, češ le na ta način, če imamo svoje 
podjetje, bomo prišli do blaga, ki ga nujno potrebujemo. Tako stali'če 
pomeni dejansko negiranje in nevero v plansko gospodarstvo, konkretno 
v plansko proizvodnjo in distribucijo. Gotovo je pravilnejSe to, da stre- 
"limi) za koncentracijo industrije v tem smislu, da se tako republiška kot 
lokalna industrija vseh panog podreja indushijskim organom in da ee 
organizirajo za posamezne panoge industrije, ce to pokaže potreba in 
Stopnja razvoja, posebni industrijski organi, bodisi resori ali poverje- 
ništva. Z druge strani pa se nam bo pokazalo to načelo toliko pravilnejše, 
kolikor bolj bomo izvajali v praksi plansko disciplino. 

Toliko o teh dveh vprašanjih. Kakšni so bili uspehi in kakšne slabosti 
nase republiške industrijske dejavnosti v letu 1948? Številke za vso našo 
'•nlustrijsko dejavnost so povedala že prejšnja poročila. Kot značilno za go- 
Bpodarsko dejavnost podjetij in ustanov pod industrijskim resorom 
Uvajamo sledeče; Obseg naše republiške proizvodnje je porasel v letu 
^^'v primeri z letom 1947 za 20",;. PripcenJnjamo pri tem, da to velja 
^ podjetja, ki so zdaj pod upravo Industrijskega resora in da je zato 
"poštevana njihova proizvodnja tako v letu 1947 kakor v letu 1948, ne 
Sede na to, ali so bila prej lokalna ali zvezna. V letu 1948 smo prM-.hili 
11(>vih kapacitet za dobrih '220 milijonov din in to predvsem v litini, v 
gospodarskem orodju, v instalacijskem materialu, v športnih čevljih ter 
v predelavi sadja ter gOzdnUl sadežev. Produktivnost in intenzivnost 
,|('la se je dvignila v letu 1948 za 17% v primeri z letom 1947. To je 
Povprečni dvig za vso našo industrijo. To povprečje je presegla kovinska 
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industrija zaradi bolje postavljenih norm, tekstilna industrija predvsem 
zaradi brigadnega in vecstatvenega sistema, grafična industrija zaradi 
skoro popolne uvedbe normiranega dela. Usnjarska industrija, kljub 
znatnemu presegu plana po vrednosti ni produktivnosti dela zvišala in 
to, predvsem zaradi tega ne, ker vključuje v svojo industrijo posebno 
organizacijo : Obutev«, ki izpolnjuje (sicer Iznatne kapacitete, ni ji pa 
možno predpisati normiranega dela, ker vključuje številne privatne 
čevljarje, ki delajo na domu. Naša industrija je imela v decembru 1948 
dejansko 700 delavcev manj kot v decembru 1947. Uspehi v racionalizaciji 
in intenzivnosti ter produktivnosti dela v naših tovarnah so očitni. Admini- 
strativno osebje pa je porastlo in to zaradi še neekonomično urejene 
organizacije ter zaradi nezadostne sposobnosti ljudi. V pogledu uvedbe 
norm je bil v primeri z letom 1947 v letu 1948 dosežen 35 %ni dvig. Od 
vsega delavstva, zaposlenega leta 1948, je delalo po normah povprečno 
57.3%. Od tega v grafiki in v tekstilu znatno nad tem povprečjem, v 
kovinski na povprečju samem, v ostalih panogah pod njim, najslabše pa 
v kemiji, ker je priroda dela najtežja in organizacija sama šibkejša. V 
pogledu delovne discipline kažejo podatki, da je bilo v letu 1948 dnevno 
povprečno 11A% odsotnih delavcev, največ v času poljskih del, najmanj 
v zimskem času. Ti odstotki odsotnih gredo v glavnem na račun bolezni 
in dopustov; neupravičeno odsotnih pa je bilo 0.83",;. Pri tem je pri- 
pomniti, da se v bolezenskih dopustih in dopustih za različna opravila 
skrivajo ludi dejansko neupravičeni izostanki. V naši industriji je 
bilo v letu 1948 ustanovljenih 44 ekonomij z 828 ha zemlje, 28 delavsko- 
nameSčenekih presikrbovahiic /. 39.000 oskrbovanci, 3. deejih jasli. V delu 
pa je 6 jasli in'DiD-ov. V kampanji za znižanje polne lastne cene je bi o 
v oktobru, novembru in decembru predloženih 1010 izboljševalnih, racio- 
nalizatorskih in novatorskih predlogov, od teh je bilo 552 sprejetih, 
N2 odbitih, ostali so še v pretresu, 478 pa se jih že izvaja. Ti so prinesli 
17,418.486 din prihranka. 

Na osnovi teh rezultatov je naša republiška industrija i/.polniia 
proizvodni plan v letu 194S po .vrednosti 105.5%, po obsegu 101.4",; in po 
asorlimaju 91.5",,. V republiških premogovnikih je bil v 1.1948 izpolnjen 
plan s %"„, v elektrarnah pa s 102.656, 

Ce kritično ocenjujemo izpolnjevanje našega proizvodnega plan:; 
v preteklem letu, moramo predvsem ugotoviti na eni strani to, kar kažejo 
same številke, na drugi strani pa predvsem to, kar so občutili naši 
potrošniki. Kes je, da je izpolnitev plana po asorlimaju 01.5",, v primeri 
s povprečnim procentom v drugih cepiiblikah razmerom dobra, toda s tem 
ni rečeno, da ne bi mogla naša industrija doseči več. Nekaj res odpade 
na račun nedospelih surovin, večji del pa bi lahko naša podjetja s pomor jo 
SVOJih direkcij in resora bolje rešila, liorba za asorlima je bila pre- 
šibka. Še slabše pa je bilo seveda z vprašanjem kakovosti. Mi še nismo 
imeli uvedene evidence kvalitete v tem smislu, da bi mogli procentualno 
oceniti rezultat v 1. 1948 v primeri s stanjem v I. 1047 in s prejšnjimi leti. 
Podatki, ki so jih dali kontrolni OTgand V Industrijskem resoru o/i- 
roma naša državna konlrola na eni strani, na drugi Strani pa reklama- 
ciie potrošnikov, kažejo, da je bilo v naši borbi za kakovost vsekakor 
premalo storjeno. Brez dvoma so naši delovni kolektivi vložili mnogo 
truda, predvsem v zadnjih mesecih in še posebno v decembru, da je bi' 
plan v našem resoru dosežen in presežen. Vendar je nujno potrebno, 
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bomo v bodoče z isto strogostjo ocenjevali tudi kakovost izdelkov, da bomo 
povsod dosledno uvedli kakovostne norme in vključili v naš evidenčni 
sistem prav tako stremljenje za izpolnjevanje plana po kakovosti, kakor 
stremimo po njegovem izpolnjevanju po obsegu, asortimaju in po 
vrednosti. 

Delovna disciplina je bila v preteklem letu brez dvoma razlog mnogib 
težav za vodstva naših podjetij. Predstavljala pa je na drugi strani za naše 
zavedno industrijsko delavstvo večji napor, včasih celo čezmeren napor, 
ki ga je zakrivil določen procent premalo vestnih ljudi v naših podjetjih. 
Pravočasno uvajanje norm je dobro vplivalo tako na produktivnost dela 
kakor tudi na boljšo in bolj ekonomično porazdelitev delovnih naporov 
med našim industrijskim delavstvom. Naši operativno-upravni voditelji 
republiške industrije, kakor tudi resor sam, bi brez dvoma lahko v večji 
meri preskrbeli za usposobitev in boljše funkcioniranje tistih ustanov, ki 
jim je neposredna naloga dvig in zadovoljitev življenjske ravni delavcev. 
V 1. 1948 je bil storjen znaten korak naprej in so predvsem menze in 
restavracije v naših tovarnah v mnogočem olajšale izpolnjevanje planskih 
nalog. Napačno pa bi bilo, če bi se z doseženimi uspehi zadovoljili in bi 
Prezrli, da se prav v neprestani skrbi za te naše ustanove mora kazati 
pravilen odnos operativnih vodstev do našega delavstva in do plana. 

Kako smo izvršili investicije v 1. 1948 v naši republiški industriji? 
Gradbena dela kažejo po obsegu 63;;,/no, po vrednosti 97;;,;no izvršitev. 
Gradbena dela za družbeno raven so bila po obsegu izvršena 56 %rio in po 
vrednosti 71 '„no. V celoti je bil plan investicij izpolnjen po vrednosti s 
^07 % In sicer se pri tem na eni strani upoštevajo sredstva iz dodatnega 
budžeta, na drugi strani pa stroški za ves novo instalirani strojni park. opre- 
mo za popravljanje in za popravila. Da plan gradbenih del po svojem obsegu 
"i bil izpolnjen, za to so obstajali tudi objektivni razlogi. V drugi polovici 
'• 19-18 smo namreč morali usmeriti našo gradbeno kapaciteto v prioritetna 
dela In so zaradi lega morala počakati nekatera od del v našem resoru. 
Toda razmerje med izpolnitvijo investicijskega plana po vrednosti in 
Obsegu kaže določene pomanjkljivosti in sicer v tem, da smo marsikje 
kidali draže, kot so bili orientacijski normativi in da smo zidali 
'zvenplanske stvari, planske pa zanemarjali. Treba je sicer poudarili, da 
So bila tudi Izvenplaasko potrošena sredstva koristno uporabljena, toda 

■ kritizirati je treba nedisciplino, ki bi lahko imela, če bi jo dopuščali še 
naprej, še večje kvarne posledice za plan, kol ga je imela doslej. 

(ilavni pokazatelji Izpolnitve linančnega plana za leto 1948 kažejo 
У naši republiški industriji, da smo izpolnili plan davka na promet pre- 
'zvodov po proizvodnji s 106 %, po realizaciji s 108 % in s tem dosegli za 
89 % ve- tega davka' kol v letu 1947, plačanega pa je bilo celo 45% vež, 
''lan amortizacije je s proizvodnjo dosežen s 102%, plačan pa s 100%, 
''''"li letu 1917 je bi) plačan za 85 % več. V načrtnem deoičku je bil plan 
tepolnjem s 1()()"„. Prispevki za direkcije in prispevki za kadre so bili 
''kicani s 101%. Sklad vodstva bi se moral po planu dvigniti v primeri 
2 letom 1947 za l.'52",; in je bil dejansko tudi presežen. Po obračunu pa 
s'' pokaže v letu 1948 dejansko nižji sklad vodstva kakor v lein 1947 iz 
izloga, ki r je v letu 194« nadmrrlni dobiček odpadel, raz.m pri pre- 
Вв8вПЈи plana. Plen znižanja polne lastne cene pokaže 102% nasproti 
Zvezni zadolžitvi, nasproti naši republiški pa SO",,. Pri tem uspehu znižanju 
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polne lastne cene v odnosu do zvezne zadolžitve je treba pripomniti, da se 
je ponekod ravno pri tem odločalo vprašanje kakovosti. 

Izvršene investicije, racionalizatorstvo in novatorstvo ter poleg tega 
dvig obsega proizvodnje v letu 1948 je omogočil proizvodnjo 39 novih 
skupin predmetov oziroma posameznih predmetov, ki so pomenili tako 
za reprodukcijo, kakor za široko potrošnjo znatno pomoč in korak naprej. 
Najpomembnejše pridobitve v kemiji so kemikalije za usnjarne in sredstva 
za zaščito rastlin (durle), nadalje fenolne smole za lesonitne plošče, tesnila, 
sanitetna keramika in elektroporcelan, tekstilne utenzilije, anilinska 
barvila za bombaž itd. V kovinski industriji razni mehanični ključi in 
klešče, vagonske tehtnice, odpreski za avtomobile, kopalne peči, črpalke, 
traktorski lemeži, razni stroji kot ajaksi, sekalni stroji za granitne kocke 
itd. V tekstilni industriji razne vrste polsti, v elektroindustriji instalacijski 
predmeti itd. 

Proizvodne naloge, ki so postavljene naši industriji za leto 1949, so 
za 28% večje kot v letu 1948. Za toliko se bo tedaj oVseg naše pro- 
izvodnje povečal. Brez dvoma je, da je najvažnejši faktor, ki bo omogočil 
izpolnitev letošnjega proizvodnega plana, ta, da bomo še bolje izkoristili 
obstoječe kapacitete, da bomo dvignili produktivnost in intenzivnost dela, 
da bomo na vsak način skušali v celoti preiti na normirano delo ter da 
bomo izboljšali delovno disciplino. 0 teh sicer osnovnih stvareh, ki nam 
morajo predvsem zajamčiti uspeh v proizvodnji, ne bom posebej govoril, 
ker so že bile in še bodo obravnavane v drugih referatih. 

Naslednji faktor, ki je pomemben za dvig naše proizvodnje, je ustva- 
ritev novih kapacitet. Investicije v letu 1948 in letošnje investicije bodo 
ustvarile v naši industriji nove kapacitete in sicer v temperlivu, v organ- 
skih barvah, v tekstilnem blagu, sanitarni keramiki, žveplenih kislinali, 
olju in čevljih. Naš letošnji investicijski plan kapitalne izgradnje ni velik. 
Razumljivo je, da so se spričo nujne potrebe prioritete;, ki je bila dana 
naši težki industriji in temeljni industriji sploh ter kmetijstvu, letošnje 
investicije v republiški industriji omejilo predvsem na tiste gradnje in 
nabavo strojnega parka in opreme, s katerimi moramo omogočiti [zpolnitev 
naših proizvodnih nalog. Od večjih objektov, ki so v gradnji, moramo 
omeniti tovarno za organske barve, s katero nam bo omogočena proizvodnja 
listih produktov, ki jih moramo sedaj uvažali; nadalje v kovinski industriji 
Titan« za temperliv, v čevljarski industrij] pa tovarno i.Slandardc: v 

Kranju. Letos bo pričela obratovati tiuii tekstilna tovarna v Ajdovščini; 
v keramični industriji bo z novimi gradbami in novimi pečmi povečana 
proizvodnja prepotrebnega instalacijskega maleriala in posodja, nova 
ekstrakcija v živilski industriji nam bp omogočila večjo in intenzivnejšo 
proizvodnjo olja itd. Ker je vprašanje delovne sile pereče, bomo morali 
v letošnjem letu še dosledneje Izvajati načelo, da mora vsaka nova 
industrija in vsak obrat, ki povečuje svoj obseg, graditi stanovanjske 
hiše, jasli, domove igre in dela in ambulante /a delavstvo. 

Omenili smo že, da ве naša industrija trudi usmeriti proizvodnjo tako, 
tla bo ustrezala speciličnostim našiti razmer in bo Imela perspektivo 1A 
izkoriščanje strokovnega znanja naših kadrov in dobrih tradicij. To volja 
predvsem Zi razvoj v naši kovinski industriji. Usmeritev v fino mehaniko, 
V Specialne izdelke, V izdelke Široke potrošnji" na osnovi znanstvenih in 
modelnih organizacijsko tehničnih pridobitev je pri nas vsekakor možna. 
Mi smo v okviru oalog,  ki  nam jih v tej smeri postavlja petletni plan, 
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že dosegli svoje uspehe. Naš zavod za industrijska raziskavanja beleži 
uspehe v organskih barvah, ki jih zdaj že izdelujemo na pol tehnični 
način in v manjših količinah že pomagamo naši tekstilni industriji. To je 
samostojno delo naših znanstvenikov in tehničnih strokovnjakov, ki nam 
hrani devize. Izdelan je že prototip pisalnega stroja, ki smo ga sposobni 
v celoti izdelati doma in ki ima neke novosti v primeri s to proizvodnjo 
drugod. Prav tako so izvršene priprave za izdelovanje koles. V.posebnem 
institutu razvijamo specialno steklopihaštvo in v manjših količinah že 
izdelujemo to steklo za naše institute in laboratorije. Prav tako je v pri- 
pravah industrija različnih meril in optičnih instrumentov, ki so nujno 
potrebni za naše znanstveno in praktično delo v industriji. Večji uspeh 
beležimo v proizvodnji sanitarnih predmetov in deloma tudi elektro- 
tehničnih, glede katerih so poskusi pokazali, da so uporabni tudi za 
visoko napetost. Poleg novih predmetov, ki smo jih že omenili, je treba 
na področju kemije posebej poudariti čisto kulturo kvasnih glivic in 
fotoželatlne, kar oboje ne pomeni samo prihranka deviz, ampak omogoča 
hidi proizvodnjo odgovarjajoče industrije. Na področju predmetov široke 
Potrošnje so izvršeni poizkusi za proizvodnjo gumbov, glavnikov, raz- 
ličnih sponk, kalupov za gumijaste podplate, 'različnega drobnega 
galanterijskega in instalacijskega materiala in za prepotrebno ročno 
orodje, ki jih je že pričela izdelovati naša tovarnah v Lescah. 

To je ena smer, v katero je začela naša industrija razvijati svoje 
studijsko (k-lo in že samo proizvodnjo. Drutjo smer, ki se je moramo 
vsekakor močneje lotiti kot doslej, je izkoriščanje lastnih surovin, kar 
Prihaja v naši republiški industriji predvsem v poštev v živilski industriji. 
Imamo na eni strani oljarne in gradimo naprave za ekstrakcijo, na drugi 
strani tovarne za predelavo sadja in gozdnih sadežev v džeme, marmelade, 
sadne sokove. Likerje itd. Vsa ta industrija zahteva svojo realno materialno 
bazo, to se pravi, oprta mora biti na surovinah s področja naše republike. 
Kes je, da so kapacitete naših oljarn, mislim na jedilno olje, precej večje, 
0d količine oljnih semen, ki jih dobivamo iz Slovenije. Mislimo pa, da bi bilo 
Napačno na osnovi dosedanjih planov in uresničenja teh planov presojati 
smotrnost oljarske industrije pri nas. Dejstvo, da se v Sloveniji goje 
oljarice, predvsem sončnice in bučnice pretežno kot vmesne kulture, daje 
lako našemu kmetijstvu kakor tudi naši industriji boljše perspektive, kot 
Pa jih kažejo dosedanji rezultati. Neglede nato, da so v nekih predelih 
Slovenije uspehi v gojitvi kakovostnih oljnih rastlin veliki, je treba do- 
eedanjc naše stanje presojati iz stališča ur dovolj smotrne kmetijske politike 
ll;'ših državnih organov in zadrug ter s stališča pomanjkljive in slabe organi- 
Bacije kontraihiranja in odkupa. To politiko bo treba že v letošnjem letu pre- 
lameriti m sicer tako, da se bodo naši kmetijski in zadružni organi globlje 
m Bpretneje lotili tega dela, na drugi strani pa, da se,bo naša industrija 
Usposobila za spretnejšo in boljšo organizacijo kontrahiranja in odkupa. 
Maščoi,,. so in bodo tudi v bodoče predmet v naši prehrani, ki ne bo sam 
(
H1 sobe prihajal k našemu delovnemu človeku. Zato moramo v tem po- 
eledu napraviti mnogo več kot doslej. Prav tako je treba ugotoviti, da še 
Bdaleč nismo zajeli vsega tistega sadja, ki je sposobno za industrijsko 
Predelavo. V naši predelovalni industriji imamo dovolj kapacitet in bomo 
v bodočem letu, kakor vse kaže, sposobni ustvariti nove. Zato je vsekakor 
Potrebno, da tem tovarnam zagotovimo surovine, kar bomo lahko storili 
brez škode za široko potrošnjo svežega sadja in za izvoz. Slaba  in  ne- 
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urejena organizacija v preteklem letu je povzročila, da niso pridelovalci 
oddajali sadja v zadostni meri in da je zaradi tega mnogo sadja propadlo, 
oziroma je bilo nesmotrno uporabljeno. Na drugi strani pa moramo 
smatrati kot uspeh to, da je naša živilska industrija nabrala 115 vagonov 
gozdnih sadežev in da so šli vsi ti sadeži v predelavo v naše tovarne. 
Uspeh je rodila dobra organizacija, ki je temeljila na pravilnem odnosu 
in povezavi tovarne z zadrugami in množičnimi organizacijami. V letošnjem 
letu bo skušala naša živilska industrija ne samo odpraviti te napake in 
povečati proizvodnjo v tovarnah predelave sadja, marveč tudi usmeriti 
delo svoje proizvodnje na konserviranje povrtnine v večjih količinah in 
v različnih oblikah, kar bo v zimskih mesecih gotovo olajšalo prehrano. 
V letošnjem letu so bili ti rezultati količinsko še majhni. 

Še posebej, mislim, je treba poudariti vprašanje svinjskih kož v Slo- 
veniji, ki zaradi svoje dobre kakovosti pomenijo za našo usnjarsko in 
predvsem za galanterijsko proizvodnjo dragoceno surovino. Ce smo bili 
sposobni v prejšnjem letu zajeti čez 150.000 svinjskih kož, mislim, da 
s pravilnim razumevanjem naših lokalnih oblastnih in političnih forumov 
lahko v bodoče zajamemo mnogo več in zaščitimo pasmo. Poizkusi so 
namreč pokazali, da je pravilno preparirana svinjska koža enakovreden 
nadomestek za zgornje usnje za čevlje i/, goveje kože, na drugi strani pa 
je praksa pokazala, da smo v usnjeni galanteriji konkurenčni na zunanjem 
trgu. Prav tako smo dosedaj premalo poskrbeli za surovinsko bazo naši 
industriji kleja z zbiranjem kosti. Naš kiej je zaradi svoje1 \ isoke kakovosti 
tudi na zuiuinjili tržiščih iskan predmet. Zbiranju kosti homo morali 
posvetiti več truda in s primernimi uredbami zagotoviti uspešnejšo 
organizacijo. 

H koncu se to. Iskanje novih kapacitet, odkrivanje novih domačih 
surovin, ugotavljanje novih in boljših tehnoloških procesov, novatorstvo 
in racionalizalorstvo,' borba za kakovost in za asorlima — vse to je 
predpogoj za razvoj naše industrije. Praksa jo pokazala, da je mogoče na 
teh področjih delati uspešno le tedaj, če obstaja v naši gospoiiarski orirani- 
zaciji poseben organ, ki so mu te dolžnosli naložene, /vezna vlada 
je zato ustanovila upravo za pospeševanje proizvodnje, ki ima svoje 
oigane od zvezne planske komisije pa do zadnjega podjetja. V naši 
republiki je ta uprava pri planski komisiji /e pričela s svojim delom, prav 
tako so pričeli na našem ministrstvu, po direkcijah in deloma po podjetjih 
poslovati biroji. Vsi, ki so jim odrejena odgovorna mesta v našem go- 
spodarstvu, so dolžni neposredno skrbeli za razvoj teh naših organov za 
pospeševanje proizvodnje, ker prav z njimi lahko mnogo storimo pri 
dviganju kakovosti naših izdelkov in ra/.vojn naše1 proizvodnje sploh. 
Mislim pa, da je potrebno tu najširše sodelovanje s strani našib znanstve- 
nikov in tehničnih Strokovnjakov pa dO zadnjega potrošnika in sicer v lem, 
da bodo pni s konkretnimi prispevki k občemu dvigu naše proizvodnje, 
drugi pa / opozarjanjem oa pomanjkljivosti v tej proizvodnji  koristili 
razvoju. Ne samo, da ne smemo dopustili, da bi padla kakovost v naši slo- 
venski industriji pod predvojni nivo, posebno ne v tistih panogah, ki 90 
bile pri nas specilične, ampak moramo v intenzivni borbi za kakovost 
s pospeševanjem novatorslva in racionalizacije v naši indnslriji še hitreje 
napredovati. 

Druga  stvar,   ki   odlo/a   naše   uspehe  v   industriji,   je   visoka   zavesi 
našega delovnega kolektiva, njegova požrtvovalnost in sposobnost. 
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^ato je treba ustvariti v vsakem našem podjetju najtesnejše sodelovanje 
med vodstvom podjetja ter med partijskimi in sindikalnimi organizacijami. 
Treba je v praksi z rezultati dokazati, da je vsaka naša tovarna 
obče ljudska imovina, ki je zaupana delovnemu kolektivu v prepričanju, 
da jo mora najskrbneje upravljati v korist naše socialistične domovine. 

Predlagam, da ljudska skupščina predloženi proračun, ki zagotavlja 
razvoj tudi naši republiški industriji, sprejme. (Ploskanje in odobravanje.) 

Predsednik dr. Ferdo Kozak: Besedo ima minister za ko- 
munalne zadeve   Lidija   Šentjur c. 

Lidija Šentjur c:  Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! 

Analiza proračuna in osnovnih planskih nalog, ki so jih obravnavali 
ze drugi tovariši, daje tudi jasno perspektivo gospodarske dejavnosti 
ljudskih odborov za leto 1949. Zato ne bi ponavljala proporcev in številk, 
ki so navedene v letošnjem proračunu za finansiranje investicij in 
administracije ljudskih odborov, ampak bi konkretizirala samo nekatera 
Vprašanja, ki so v zvezi z reševanjem tekočih gospodarskih nalog in ki 
jili more letos reševati prav lokalno gospodarstvo. 

Če na kratko povzamemo lanskoletne naloge ljudskih odborov na 
področju lokalnega gospodarstva in ocenimo rezultate, lahko ugotovimo 
sledeče: 

V proizvodnji je bila dejavnost ljudskih odborov v letu 1948 usmerjena 
na urejevanje lokalnih podjetij, tako organizacijsko kakor finančno, na 
■Daksimalni razvoj in odkrivanje rezerv v kapacitetah lokalnega gospodar- 
iva, na razvijanje iniciative pri iskanju lastnih surovinskih virov za 
Proizvodnjo in investicijo, na konkretizacijo osnovnih načel socialistična 
ekonomike za lokalno gospodarstvo v skladu /, referati in sklepi posveto- 
Vanja 7. ljudskimi odbori in predstavniki A1KZ na predsedstvu zvezne 
Vlade, na določitev metodologije planiranja lokalnega gospodarstva. Tem 
osnovnim oalogam je bila prilagođena tudi struktura dohodkov lansko- 
letnega proračuna za ljudske odbore, ki je V največji meri sproščal dohodke 
JZ gospodarstva za urejanje podjetij in omogočal iniciativno razvijanje 
"'vrslicjjsl^. d( javnosti iz lastnih sredstev. Večina teb aalog je bila v 
Rlavnem izvršena. Plan proizvodnje je bil izpolnjen po asortimaju z 71.7%, 
j10 vrednosti s 102.2",;, po vplačanem davku na promet proizvodov B 11-1 
^Ч' dokazuje", da so bile obstoječe kapacitete lokalnega gospodarska 
i'/l<oriščene. V kolikor je bila dobava Mirovin neredna in v glavnem /do 
Pl*D po asortimaju ni hil izvršen, so ljudski odbori oziroma podjetja iz 
lastne pobude našli zaposlitev in delali uslužnostno /a zvezna in republiška 
Podjetja ler ustanove. Aprilska nacienali/.acija je omogočila večji pregled 
0 razvoj ter koncentracijo kapacitet lokalne industrije, Ц! so do naciona- 
lizacije bile po vrednosti proizvodnje s 26.1'^ še1 v rokah privatnikov, 
^poslovale 34.7Jg delovne sile in obsegale 6058 podjetij lokalne Industrije. 
IZVršeue so bile razmejitve med republiško in lokalno industrijo in je iz 
'.'ok ljudskih odborov prešlo v ietu L948 V republiško pristojnost 101 pod" 
Jetje z vrednostjo planirane proizvodnje 586 milijonov din, da bi se tako 
olajšala razmejitev med dopolnilno proizvodnjo in proizvodnjo za osnovne 
'onde ter se s tem znižal ljudskim odborom odstotek proizvodnji1 za zvezni 
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distributivni plan. Izvršene so bile manjše racionalizacije in združitve ter 
razmejitve med lokalno industrijo in obrtjo. V industrijskih podjetjih so 
bili ugotovljeni individualni normativi, ki so omogočili realnejše planiranje 
za leto 1949 in tvorijo podlago za nadaljnje delo za zaostritev borbe 
za varčevanje materiala. Urejevalo se je knjigovodstvo, ki je v primeri 
z letom 1947 mnogo bolje zastavljeno, in sicer je zadovoljivo v 90% 
podjetij lokalne industrije in 40% podjetij državne obrti, na splošno skupno 
s trgovskimi in gostinskimi podjetji v 70% okrajnih in 35% krajevnih 
podjetjih. Odstotek ažurnosti knjigovodstva pa je seveda nižji. Ljudski odbori 
so za vodstvo podjetij našli prikladne organizacijske oblike — uprave 
■in direkcije — in vsaj do neke mere usposobili aparat poverjeništev 
za operativno vodstvo lokalnih podjetij, za kar se je v zadovoljivi meri 
usposobilo 60% okrajev, ki imajo skupno 91% vseh kapacitet lokalne pro- 
izvodnje. V okrajih, kjer je lokalno gospodarstvo relativno šibko, kar 
dokazuje dejstvo, da ima 12 okrajev vsega samo 9% kapacitet lokalne 
industrije, pa se poverjeništva še niso usposobila za vodenje lokalnega 
gospodarstva in so zanemarila tudi možnosti razvijanja nove industrije 
na bazi lastnih surovinskih virov oziroma odpadkov iz republiških in 
zveznih podjetij. To stanje kaže, da ljudski odbori kljub resnim uspehom 
v drugih nalogah v preteklem letu niso v zadostni meri ustvarjali nove 
proizvodnje, ki bi zadovoljevala potrebe delovnih ljudi, čeprav je bilo 
ustanovljenih v preteklem letu 2753 novih obratov in poslovalnic in sicer 
813 okrajnega, 1934 krajevnega značaja, od katerih pa je samo 21.2% 
industrijskih, obrtnih, gradbenih oziroma komunalnih podjetij, velika 
vcrina pa so trgovska in gostinska podjetja. 

Investicijske dejavnost ljudskih odborov je bila izvršena s 167%. 
Planirani znesek investicij v znesku 511 milijonov din je bil povečan 
s 344 milijoni din iz lastnih sredstev in kreditnega plana na 855 milijonov 
ter so ljudski odbori v preteklem letu izgradili 195 objektov kapitalne 
izgradnje v izmeri 86.445 nv* in 341 objektov družbenega standarda v 
izmeri 123.540 ms, s čimer je bila dosežena 32%na izgraditev petletnega 
plana ljudskih odborov, in sicer v kapitalni Izgradnji 37%, v družbenem 
standardu 30%, od tega stanovanja 35%, kulturno-prosvetni objekti 22%, 
zdravstvene ustanove 33%. 

Slabši so rezultati dela v komunalni izgradnji, ker so zaradi velikih 
nalog na sektorju proizvodnje in investicij ljudski odbori to delo za- 
nemarili, z izjemo večjih mest, vendar pa lahko ugotovimo, da so tudi na 
tem področju ustvarjeni pogoji za nadaljnje delo, da se ljudski odbori 
važnosti tega dela za neposredni dvig družbenega standarda v polni meri 
zavedajo in prehajajo tudi že na reševanje konkretnih nalog. V stanovanj* 
sko-komunalni dejavnosti so se dokopali od gole distribucije stanovanj do 
sistematične evidence in planiranja, do vsklajevanja in kontrole nad 
celotno investicijsko delavnostjo Zfl stanovanja in komunalne naprave vseh 
investitorjev, tako lokalnih, republiških in zveznih kakor privatnikov. 
Našle so se ter se organizirah1 oblike za vodstvo in čuvanje državnega 
Stanovanjskega fonda, organiziranih je bilo poleg stanovanjskih uprav 
v poverjrništvih in upravah državnega stanovanjskega fonda tudi 1556 
hišnih aktivov, ki na podlagi množične kontrole pomagajo hišnim upravi- 
teljem reševati probleme popravil in zaostrovati borbo za čuvanje ljudske 
imovine; organizirana so bila remontna podjetja v vseh večjih središčih 
za popravila stanovanjskih stavb in so leta 1949 zagotovljena tako ma- 
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terialna, kot finančna sredstva v znesku 110 milijonov din za popravila 
stanovanjskih objektov. 

MKZ je ustvarila pogoje, da se ustanovi republiško podjetje za 
izgradnjo komunalne hidrotehnike -^ zlasti večjih vodovodov in kanalov, 
oziroma so za zgraditev komunalne hidrotehnike zagotovljeni načrti in 
instruktaža ter tehnična pomoč vsem lokalnim, gradbenim podjetjem. 
Izvedbo plana vodovodov in kanalov je oviralo pomanjkanje materiala, ki 
je bil predviden iz uvoza, zlasti na račun reparacij iz Madžarske, ki pa je 
iz znanih razlogov izostal, ter so si zato ljudski odbori morali v veliki 
meri sami pomagati; iskati, odkrivati in izkopavati so morali cevi iz za- 
puščenih vodovodov itd., s čimer so bila lahko izvršena le manjša popravila 
in odcepi. 

Izdelanih je bilo nad 25 urbanističnih, vodilni načrtov (število študij 
je še mnogo večje), zlasti za upravna središča, nekatera industrijska na- 
selja ter letovišča. Večina večjih mest posveča več pažnje zunanjemu 
videzu, parkom, zelenim ploskvam, čistoči itd. Na podeželju je zlasti 
frontna akcija za izgradnjo zadružnih domov pripravila pogoje za 
sistematičnejše delo tudi v komunalni izgradnji vasi, od komunikacij, 
preskrbe z vodo, elektrifikacije, do zdravstvenih, prosvetnih in socialnih 
ustanov. Vendar moramo ugotoviti, da preko naporov in velike iniciative, 
ki je bila vložena v elektrifikacijo vasi, katerih je bilo po vojni elektri- 
ficiranih 487, in individualnih primerov komunalne dejavnosti na vasi, še 
nismo prešli na široko razvito akcijo za komunalno izgradnjo naših vasi, 
^er je to neposredno povezano z razvojem zadružništva in socialistične 
preobrazbe vasi in ker je v letu 1948 še vedno bilo težišče dela na obnovi 
V vojni porušenih naselij. To bo v veliki meri zaposlovalo naše sile tudi 
še v letu 1949, ko bo obnova lahko izvršena po planu do do%, tako da bi 
^a leto 1950 ostqJo še okrog 1400 objektov. 

V letu 1949 je struktura dohodkov v proračunih za ljudske odbore 
v višini 1418 milijonov din za administracijo ter 673 milijonov din iz 
budžeta in lastnih sredstev za investicije povsem druga, kakor je bila do 
eedaj. Izkušnje iz leta 1948 omogočajo ljudskim odborom, da lahko se- 
stavijo že precej točne finančne plane podjetij in zato letos že dovolj 
zanesljivo ugotavljamo planirane dohodki« iz gospodarstva ter jih vežemo 
v budžete. V budžet vežemo letos tudi tržni dobiček iz lokalne proizvodnje, 
^i snio ga lansko leto ustvarili nad 700 milijonov din, s čimer nam je 
bilo omogočeno sprejeti dodatne proračune ljudskih odborov; zato v 
Sloveniji ta dohodek ljudskih odborov ni nekaj novega. Letos zajema torej 
Plan investicij ljudskih odborov že večino tako imenovanih lastnih 
sredstev, ki so bila lansko leto v veliki večini prepuščena ljudskim 
odborom za razna dodatna izvenplanska investicijska dela, oziroma za 
'i'iaiiriio ureditev podjetij in plačila starih investicij. Nadaljevanje take 
Prakso tudi v letošnjem ietu bi ogrozilo izvršitev generalne linije plana 
^ leto 1949, linije globinske koncentracije na glavne naloge ter bi raz- 
pršilo gradbene kapacitete in delovno silo na široki fronti, kar dokazuje 
Praksa i/, leta 1948, ko smo gradili poleg 542 prvotno planiranih še 
"udaljnjih 266 neplaniranih objektov. To sicer dokazuje, v koliki meri so 
'judski odbori razvili lastno iniciativo, vendar hkrati priča,, v koliki meri 
S(> ljudski odbori podpirali lokalni patriotizem nekaterih delavcev, ki so 
S(' lahko skrivali na lokalnih gradiliščih, zaradi česar je bila ogrožena 
'zvrsitev plana na osnovnih gradiliščih  kapitalne izgradnje, težke indu- 
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strije, elektrifikacije, v rudnikih itd. ter je bila zato sredi gradbene se- 
zone potrebna intenencija predsedstva vlade. Ustvarjalna iniciativa mora 
sicer ostati tudi še nadalje lastnost ljudskih odborov, vendar mora biti 
v skladu s splošnimi nalogami in je treba zaostrili plansko disciplino ter 
invenplanska dela v resnici izvrševati samo z izvenplanskimi sredstvi — 
tako gradbenim materialom kakor delovno silo, ki jo je treba mobilizirati 
s pomočjo množičnih organizacij za prostovoljne akcije. Kljub taki liniji 
pa investicijski plafon, ki je za 31% višji od lanskoletnega, zagotavlja 
porast investicijske dejavnosti ljudskih odborov v skladu z dvigom splošne 
krivulje izgradnje petletnega plana in torej skladen tempo republiških in 
lokalnih investicij. 

Tovariši! 
Delo, opravljeno na sektorju lokalne proizvodnje v letu 1918, omogoča 

izpolnitev naloge, ki jo je nakazala proračunska diskusija v zveznem 
parlamentu in tudi plenum CK KiPJ, namreč razviti v lokalnem gospodar- 
stvu proizvodnjo za socialistično prosto prodajo. Letošnji plani lokalne 
proizvodnje v Sloveniji vežejo v distribucijske plane okrog 55",; kapacitet 
lokalne industrije, ostalih 45% pa sproščajo za dopolnilno proizvodnjo, 
t. j,, predmetov za zadovoljevanje vsakdanjih potreb in okusa delovnih 
ljudi, predmetov, ki ne bodo vključeni v blagovne fonde za zagotovljeno 
preskrbo, ampak predstavljajo rezervo za balansiranje kupnih in blagov- 
nih fondov. 

S tem dobiva torej del lokalne industrije v resnici značaj dopolnilne 
industrije in s tem tudi posebno vlogo,, ko prav na tem sektorju začenjamo 
lomiti prakso in tendenco, da vidimo tudi tam, kjer je proizvodnja že 
dovolj napredovala, začetek in konec socialističnega planiranja v distribu- 
tivnih planih. Distributivni plani so potrebni na današnji stopnji razvoja 
za planiranje proizvodnje, da zadovoljimo osnovne potrebe delovnih ljudi, 
o čemer je obširno govoril že tov. predsednik. Če pa uporabljamo te metode 
tudi tam, kjer je proizvodnja že dovolj visoka, pa s tem zadržujemo in 
oviramo borbo za dvig kvalitete in asortimaja izdelkov, ker izključujemo 
faktor ponudbe ta povpraševanja in s tem tudi normalizacijo vsakdanjega 
gospodarskega Življenja. Nemogoče je z distributivnimi plani ustreči 
vsakdanjim potrebam ljudi, njihovemu okusu in sploh pestrosti /ivljenja, 
ki ga razvija prav socializem, ampak vodijo te metode k uravnilovki, k 
pustemu nazovi socializmu. 

Da odstotek kapacitet za dopolnilno proizvodnjo v Sloveniji ni večji, 
je krivda v dosedanji strukturi lokalnega gospodarstva, ki smo jo podedo- 
vali iz kapitalizma, ter na dejstvu, da so ee ljudski odbori lansko leto 
preveč enostransko usmerjali le na razvijanje dosedanjih kapacitet, ki so 
V veliki večini odvisne od centralnih virov surovin in ki jih v visokem 
odstotku zajema proizvodnja za reprodukcijo ter proizvodnja tekstilne 
stroke. Potreba blagovnih fondov prav v tekettfnih predmetih za zadovo- 
ljitev osnovnih potreb pa bo še nekaj časa predstavljala oviro, da bi se 
lokalne kapaciteti« tekstilne proizvodnje lahko v celoti sprostile za svo- 
boden trg. Zato bo ena osnovnih nalog lokalnega gospodarstva za prihodnje 
in naslednja leta razviti novo lokalno proizvodnjo, tako v obstoječih ka- 
pacitetah, kakor v novi industriji in bo ta v res:iici samostojna, orientirana 
na nove lastne surovinske vin-, na predelavo odpadkov, gozdnih in vrtnih 
Bftdežev, živinorejskih   in  poljedelskih  pridelkov  ter  izkoriščanje   in   pre- 
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delavo lokalnega rudnega bogastva, ki bo torej v resnici dosledno 
dopolnilna. Kolikšne možnosti so v tem pogledu, dokazuje nekaj po- 
membnih uspehov nekaterih ljudskih odborov, ki so bili včasih slabo 
evidentirani in zato tudi malo popularizirani. Tako so n. pr. okrajni ljudski 
odbori Ptuj, Lendava, Poljčane, Ljutomer, Novo mesto, začeli izkoriščati 
lokalna premogovna ležišča, oziroma obnovili zapuščene rudnike. Kobarid 
in Bled izdelujeta kredo; v Sežani in Gorici lomijo in obdelujejo marmor; 
obnavljajo se opuščene cementarne v Kamniku in Gorici; Maribor izdeluje 
predmete iz šibja, ki ga sadijo v okoliških močvirjih; Murska Sobota je 
pričela izdelovati kazein iz mleka; Ljubljana dela uspešne poizkuse za 
izdelavo margarine ter predelavo mleka itd. MLO Maribor je pričel iz nc- 
porabne pločevine starih vagonskih streh izdelovati straniščne školjke, ki 
jih potem omajlirajo v tovarni emajlirane posode v Celju. Cementne stra- 
niščne školjke izdelujejo tudi v Mariboru in Celju; iz raznih kovinskih 
odpadkov republiške in zvezne industrije izdelujejo podjetja MLO Maribor 
žepne nože, vrtnarske škarje,, tečaje za pohištvo, vretena za stroje za ple- 
tenje različnih vrvic itd. Izdelali so tudi po zamisli naših glasbenikov nov 
tip timpanov. OLO Murska Sobota je pričel izdelovati posebne karbidne 
svetilko za železničarje in cementne obloge, OLO Kamnik izdeluje krožnike 
in druge keramične izdelke, zlasti tudi ploščice za oblaganje ter je raz- 
širil lesno predelovalno industrijo iz odpadkov; OLO Tolmin izdeluje 
stropnike in uporablja odpadke jeseniške železarne za izdelovanje okovja.. 
<)l,{) Gorica izdeluje cementne umivalnike, Šoštanj gumbe iz biserne 
'naliče, za kar so po lastni pobudi našli surovino — školjke iz Donave, 
poleg otroške konfekcije in robcev iz tekstilnih odpadkov, ki so jih zabeli 
izdelovati že 1.1947. OLO Kranj je /učel izdelovati zelo dobra šolska šesliia 
itd. Tovarna kemičnih izdelkov Ilirija v Ljubljani je že kmalu po osvoboditvi 
začela s poizkusi za pretiskaaraki papir, ki smo ga do sedaj uvažali iz 
NemMje ter je v Jetu 11)4S začela s proizvodnjo, ki danes krije vse potrebe 
države. Poleg tega je tO podjetje začelo izdelovati tudi avlografski papir 
za razmnoževanje na opalogralu, ki smo ga prav tako uvažali. Začeli so 
izdelovati ludi šolske barvice ter polimp pasto za kovinsko industrijo. 
Izvršili so vse poizkuse in priprave za proizvodnjo pastelnih barvic, oe- 
catnega voska, barv za šlampiljke, tnšev, raznobarvnega črnila, čistila za 
<:<'vlje iz jelenje kože, vodnih barv v tubah, tempera barv, voska za 
čevljarje, brusnih kamnov za grafično industrijo, maže za smuči, kar vse 
bodo i/delovali ži-v letošnjem letu. Neko drugo podjetje MLO Ljubljana je 
začelo izdelovati nalivna peresa iz trde gume, MLO Maribor pa je v tem 
Pogledu dosegel zavidanja vreden uspeh, ko je izdelal v svojih podjetjih 
"alivna peresa iz aluminijevih odpadkov, ki ne zaostajajo za inozemskimi. 
Podobnih primerov bi lahko navedli še več. 

Vendar so vsi ti nspebi več ali manj slučajni, ne pa plod sisteimi- 
tičnega študija vsakodnevnih potreb iu težav ter razumevanja, da je 
usmeritev na iskanje in Izkoriščanje novih lastnih surovinskib virov 
BtrflteŠko vprašanje izgradnje sodaližma V Jugoslaviji, ne pa zgolj izhod 
Za silo In v sili, za lokalno industrijo pa bistvenega značaja in pomena. 
&Uo bo treba tudi mnogo sistematičneje začeti z zbiranjem odpadkov, 
28 kar so do danes ljudski odbori pokazali zelo malo smisla in interesa. 
Z ene strani je treba zajeli odpadke iz socialističnih obratov, industrije, 
klavnic, gostinskih obratov, meiiz, bolnic itd,, kar v neki meri že dela 
l4'pnbliško podjetje Odpad in za kar je pooblaščen tudi z uredbo, z druge 
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strani pa je treba preko okrajnih podjetij za zbiranje odpadkov, ki jih bo 
treba večinoma šele ustanoviti, in s pomočjo množičnih organizacij in še 
posebej pionirske in mladinske organizacije ter s kupovanjem odpadkov 
zaostriti borbo in smisel za zbiranje vseh vrst odpadkov od hiše do hiše, 
od gospodinjstva do gospodinjstva. Tudi za našo težko in lahko industrijo 
predstavljajo odpadki, kakor staro železo in kovine sploh, kosti, papir, 
krpe, steklenice in razbito steklo, stara guma itd. izredno važne rezerve 
surovin. V lokalni industriji pa je treba slediti že omenjenim primerom, 
ki dokazujejo, da se dajo odpadki uspešno uporabiti za proizvodnjo 
novih prepotrebnih predmetov za vsakdanje življenje. 

Zalo bodo morale okrajne komisije oziroma biroji ter biro za pospe- 
ševanje lokalne proizvodnje pri MKZ premagati dosedanjo prakticistično 
orientacijo in se poglobiti v študij strukture lokalnega gospodarstva ozi- 
roma gospodarstva na področju določenega ljudskega odbora, v kakovost 
in geološko strukturo tal, v karakter poljedelske in živinorejske proizvod- 
nje itd. Bolj kot doslej se bodo morali zavedati, da je njihova naloga tudi 
evidentiranje in prenašanje izkušenj že doseženih rezultatov, tako po- 
sameznih strokovnjakov in komisij, kot neštevilnih novatprjev v podjetjih 
zveznega, republiškega in lokalnega značaja, in bodo morali nuditi tudi 
vso potrebno pomoč pri uresničevanju idej in načrtov ter po uspelih po- 
izkusih zagotoviti serijsko izdelavo predmetov za široko potrošnjo. 
Potrebno bo zlasti še izmenjavati izkušnje med posameznimi ljudskimi 
odbori in omogočati tudi zamenjavo surovin mod ljudskimi odbori. Inicia- 
tiva posameznih delavcev, ki smo jo ugotovili v preteklem letu n. pr. 
v tovarni Ilirija, pri proizvodnji nalivnih peres, školjk itd., je bila le v 
majhni meri znana in popularizirana ter zalo tudi ni bila nagrajena po 
važnosti in koristnosti dela. V temi pogledu bomo morali, zlasti v lokalnem 
gospodarstvu, v prihodnjem letu razviti pravilno stimulacijo in nagraje- 
vanje. 

V Sloveniji je de] lokalne proizvodnje, kot smo že omenili, imel 
že ludi lansko leto dopolnilni značaj, toda izbor predmetov je bil slučajen 
in enostranski in poleg tega dostikrat zelo slabe kvalitete, tako da \e blago 
ostajalo kljub velikim potrebam v skladiščih, ker so ga kupci odklanjali. 
Izboljšanje kvalitete mora sicer biti skrb celotne industrije, Se posebej 
pa velja to za dopolnilno proizvodnjo, ki je namenjena za socialistično 
prosto prodajo. Izkušnjo lanskega lota, zlasti v proizvodnji konfekcije 
in pletenin, kažejo, da jo vorino podjetij prisilila na proizvodnjo boljših 
izdelkov šolo finančna siiska in da niso zaleglo niti številne konference in 
pojasnila, niti opozorila, ampak šele dejstvo, da so zaradi neprodanega 
blaga obratna srodstva ostala zamrzla. to izkušnjo morajo i/.pamotovati 
tudi druga podjetja ljudskih odborov, ker bodo sicer zaradi dejstva, da 
morajo ostvariti planirani tržni dobiček, ki v precejšnji meri pokriva prav 
izdatke ljudskih odborov, prišli v finančno težavo in ne bodo mogli 
izpolnjevati nalog, ki jih predvideva proračun. Na drugi strani pa ima 
malomaren odnos do kvalitete zlo politične posledice, ker po nepotrebnem 
razburja potrošnike. Če bodo ljudski odbori v resnici zaostrili borbo 
za asortima in kvaliteto ter se hkrati usmerili na dodatne surovinske 
vire, ki jih ne bo treba plačevati po višjih cenah, ki bodo sicer veljale 
za surovine iz centralnih virov za dodatno proizvodnjo, bodo lahko iz- 
polnili in tudi prekoračili plan globalno planirano vrednost) proizvodnje 
in torej tudi plan tržnega dobička. Hkrati pa bo prekoračenje plane 
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proizvodnje povečalo rezerve blaga za svoboden trg in tako neposredno 
vplivalo tudi na formiranje cen na svobodnem trgu, kar bo omogočilo 
ljudskim odborom konkurenco s svobodno prodajo zvezne in republiške 
proizvodnje. Taka socialistična konkurenca v izboru, kvaliteti in cenah 
bo samo pospešila boljšo proizvodnjo in torej dvig življenjske ravni 
delovnih ljudi ter normalizacijo vsakdanjega gospodarskega življenja, 
kar je ena zelo važnih nalog letošnjega planskega leta, nalog, ki jih je 
obravnaval tudi plenum CK KPJ. 

Izredno važno mesto v dopolnilni proizvodnji, zlasti za zadovolje- 
vanje individualnih potreb in kvalitetno dopolnilno proizvodnjo po naro- 
čilu, ima naše obrtništvo. Linija Partije in vlade v odnosu do obrtništva 
je bila v zadnjem času ponovno naglašena in pojasnjena ter so bile kriti- 
zirane nekatere napake ljudskih odborov v odnosu do obrtništva tako, da 
ne more biti več v tem pogledu nobenih dvomov, napačnih pojmovanj in 
tolmačenj. Zato želim poudariti samo dejstvo, da bodo morali ljudski 
odbori in MKZ, mnogo bolj kot smo to delali doslej, študirati stanje obrt- 
niške mreže, problem novih kadrov, položaj učencev v gospodarstvu ter 
njihovega šolstva, razmestitev obrtniških obratov in prenehati s prakti- 
oističnim delom, ki gre v škodo normalizacije življenja. Če danes po- 
gledamo stanje v nekaterih strokah po posameznih središčih in okrajih, 
vidimo v tem pogledu povsod nemogoče razmere. Tako streže n. pr. v 
elektroinstalaterski stroki en obrtniški delavec naslednjemu številu pre- 
bivalcev: v Ljubljani 1228, v Mariboru 1800, na Jesenicah 3330, v Trbov- 
ljah 3228 itd.; en klepar dela v Ljubljani za 420, v Mariboru za 1450, na Je- 
senicali za 2150, Trbovljah za 4520, Kranju za 938 prebivalcev; en vodovodni 
instalater pride v Ljubljani na 1750, Mariboru 2826', Celju 900, Jesenicah 
10.750, v Trbovljah 16.068 prebivalcev; en dežnikar v Ljubljani na 23.100, 
v Mariboru 32.409, Celju 21.600 prebivalcev itd.; en urar pride v Ljub- 
ljani na 2686, Mariboru 2400, Jesenicah 4330, Trbovljah 4520, Kranju 
6250 prebivalcev itd. V letu 1948. imamo v primeru z lotom 1949. še vedno 
nino^o nižje število obrtniških obratov, zlasti v nekaterih strokah: pre- 
cizniji mehanikov za 58%, lončarjev 47%, parketarjev 40%, knjigovezov 
40.5",;, modistinj ГЛ)",',, klobučarjev 36%, pleskarjev in slikarjev 51%, 
ključavničarjev 23%, krojačic otroških in ženskih oblek 35%, kleparjev 
13% itd. Število učencev v gospodarstvu je v nekaterih strokah izredno 
majhno. Tako imajo n. pr. vsi vulkanizorji samo enega učenca, vsi krovci 
Prav tako enega, optiki 8, radiomehaniki 15, eloklrolohniki 14, urarji 38, od 
tega v Ljubljani enega, da navedem samo najbolj kritične stroke. Delo na 
'ena področju ne trpi več odlašanja, ljudski odbori bodo morali študirati 
Vs<' nakazane probleme, a hkrati možnosti in oblike vključevanja privatnih 
delovnih obrtnikov v plansko proizvodnjo. Posvetiti bo treba tudi mnogo 
V('č pozornosti obrtniškim zadrugam, oziroma preprečevati ustanavljanje 
''''kili zadrug, ki nimajo več značaja obrtniške1 proizvodnje, ker se spremi- 
njajo v manufakture, in siromašijo mrežo delavnic za dela po naročilu in 
Popravilu. Treba bo najti prikladne oblike za organizacijo servisnih cen- 
tov, v katere naj bi bili vključeni tudi privatni delovni obrtniki, s čimer 
i'i olajšali delovnim ljudem zadovoljevanje vsakdanjih potreb po naročilu 
''d., hkrati pa najti možnosti stimulacije za državno mojstrske obrtniške 
delavnice. VEO to problematiko bo v veliki meri razčistil napovedani 
ol'rliiiški zakon. 

V komunalni graditvi bo treba dokončno prenehati z vsakim pod- 
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cenjevanjem tega dela in je treba lociU, kaj lahko že letos izvršimo z 
lastnimi sredstvi (snaga, parki, igrišča, domovi igre in dela, jasli itd.) in 
v čem smo odvisni od proizvodnje naše težke industrije oziroma uvoza. 
Predvsem je treba dobiti pregled in koordinirati vso dejavnost pri gradnji 
stanovanj, ki se letos postavljajo kot prioritetne gradnje. V celoti bomo v 
Sloveniji, kot je bilo že omenjeno, zgradili letos za 1.339 milijonov stano- 
vanj, t. j. preko 3000 stanovanj, od tega zvezni investitorji za 770 milijonov, 
republiški za 295 milijonov, lokalni za 270 milijonov, od tega v Ljubljani 
365 milijonov, v Mariboru 222 milijonov, v Kranju 104 milijone itd. Zaostriti 
bo treba borbo za izpolnitev teh planskih nalog in pritegniti vanjo tudi 
množične organizacije, zlasti sindikate in AFŽ ter v slučaju pomanjkanja 
delovne sile usmerjati na stanovanjsko komunalne objekte prostovoljno 
delovno silo Fronte in množičnih organizacij, ne glede na to ali gre za 
lokalna, republiška ali zvezna gradiiišča stanovanjskih zgradb. Hkrati pa 
je treba s pomočjo hišnih aktivov zaostriti borbo za čuvanje in popravila 
stanovanjskili stavb ter zagotoviti zadostno število kvalificiranih in nekva- 
lificiranih delavcev ter kapacitet za remontna podjetja. Pospešiti je treba 
ustanovitev in izgradnjo jasli ter domov igre in dela ter vseh drugih 
ustanov in podjetij, ki naj razbremene žene, matere in gospodinje, kakor 
so menze, restavracije, krpalnice, čistilnice, servisi itd. 

V Sloveniji imamo v proizvodnji in ustanovah že do sedaj zaposlenih 
265B gospodinj. Treba bo še nadaljnje mobilizacije delovne sile, ki ima 
rezerve v glavnem samo še v ženski delovni sili. Zato zahteva že sama 
izpolnitev plana pospeden tempo pri ustanavljanju ustanov za mater in 
otroka tako s strani /vo/.nili in republiških podjetij, kakor ljudskih odborov. 
Pri tem se bomo morali za nekaj časa zadovoljevati tudi še s provizoriji, 
ponekod pa tudi še s prostovoljnimi varuhinjami otrok, ki jih že mobilizira 
AFŽ in ki prevzemajo skrb za otroke zaposlenih mater v neposredni 
okolici, v hiši. bloku, ulici. Vendar pride la možnost v poslov bolj ali manj 
samo za otroke stare nad 3 leta, dočim je treba dojenčkom zagotoviti stro- 
kovno nego in kontrolo. 

Druga izredno pereča naloga koimmalne dejavnosti je skrb mest in 
ljudskih Odborov ter podjetij za razvoj in ustanavljanje zadostnega števila 
ekonomij. Ljudski odbori bodo morali koordinirati in nadzirati setvene 
plane ekonomij in se v največji meri usmeriti na pridelovanje sočivja, 
sadja in zelenjave, na živinorejo, zlasti na svinjerejo, kokošjerejo, kunčjc- 
rejo, čebelarstvo itd. To vprašanje samo omenjam, ker ga bo podrobneje 
obdelal minister za kmetijstvo. 

Za tisti del komunalne dejavnosti, kjer smo odvisni od proizvodnje 
težke industrije oziroma od uvoza, kol je izgradnja vodovodov, elektrifi- 
kacija, razširitev mestnega prometa, plinarne in plinovodov itd. pa jo 
treba že v letošnjem letu izvršili rebalanse petletnih planov in jih spra- 
viti v sklad z razvojem in izgradnjo novih induslrijskih naselij v mestih 
in induslrijskih središčih kakor tudi z razvojem zadružništva na vasi, ter 
pripraviti vse potrebne plane in načrle za prihodnje leto, da bomo lahko 
(•im hitreje začeli z graditvijo teh objektov. 

Tovariši! Keorganizacija ljudskih odborov, ki smo jo izvršili v pre- 
teklem letu, nam jamči, da bodo ljudski odbori laže in pravilneje izvrše- 
vali naloge tako v splošnem gospodarstvu, kmetijstvu, trgovini, gozdarstvu 
itd. kakor v lokalnem gospodarstvu in komunalni dejavnosti. Do kraja pfl 
bo treba prenehati В prakso podcenjevanja  planskih organov na okrajnih 
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ljudskih odborih, tako okrajnih planskih komisij, kakor planskega aparata 
V poverjeništvih in zagotoviti tudi zadostno število evidentičarjev, ki jih 
je treba v nasprotju z dosedanjo prakso pustiti na svojem poslu, ne pa 
jih vsak mesec ali še pogosteje zamenjavati in premeščati. Zavedati se 
Шогато, da bodo le dobri plani in evidenca omogočili izvršilnim odborom 
izvajati načelno politiko v skladu z splošno linijo naše Partije in vlade, 
in posebno še diferenciacijo na vasi. Zadosten aparat v poverjeništvih pa 
t)o hkrati omogočil kontinuirano delo na vseh sektorjih, za katerega mo- 
ramo ves aparat ljudskih odborov usposobiti na tečajih, kolegijih, konfe- 
rencah itd., ter na ta način v resnici prenehati z dosedanjo prakso prakti- 
cističnega kampanjskega dela. Naš proračun predvideva zadostno kritje 
vseh potreb za administracijo okrajnih in krajevnih ljudskih odborov. 
Pogoj za uspešnejše delo je le boljša kvaliteta kadra, nenehna vzgoja in 
hkrati poostrena kontrola dosedanjega oblastvenega in upravnega aparata 
Po okrajnih in krajevnih ljudskih odborih ter zadostna in načelna pomoč 
resornih ministrstev. Nadaljevati in zaostriti je treba borbo proti biro- 
kratskomu poslovanju, prakticističnemu delu, birokratskemu centralizmu 
^ег lokalnemu partikularizmu in nuditi mnogo večjo pomoč, kot smo jo 
'lajali do sedaj krajevnim ljudskim odborom. Le tako bodo naloge, ki so 
predmet naše proračunske diskusije, ki jih postavlja Partija in vlada in 
^i jih s takim delovnim heroizmom izpolnjujejo naši delovni ljudje, 
0pravljene bolje in bo lahko še uspešneje, kot je to bilo lani, zaključeno 
letošnjo plansko leto — najodločilnejše leto naše petletke. (Ploskanje in 
pritrjevanje.) 

Predsednik dr. Ferdo Kozak: Besedo ima minister za kmetij- 
^lvo ljudski poslanec ing. Jože  Levstik. 

log, Jože Levstik: Tovariši in tovarišice! Dovolite mi, da ob 
sprejemu proračuna za tretje leto naše petletke poudarim predvsem nje- 
govo važnost za nadaljnji razvoj našega kmetijstva in se ob tej priliki 
^ kratko dotaknem izpolnitve plana v letu 1948, nekaterih uspehov in 
Pomanjkljivosti v našem delu. 

2e večkrat je bilo omenjeno, da je ena osnovnih težav naše socialistične 
№ulitve aesorazmerje med tempom razvoja industrijske in kmetijske 
Proizvodnje. Ta neskladnost se močno čuti v Sloveniji. Uspehi v letu 1948 
s,) to neskladnost v marsičem ublažili, kar je pa še važnejše, ustvarili. 
J*86 pogoje, da v letu 1949 napravimo nadaljnji in velik korak naprej 
k &jeni odstranitvi. Ko govorimo o pogojih, ki fiam letos s predloženim 
Pianom in proračunom omogočajo hitrejši skok na področju kmetijstva, 
1^ treba predvsem poudariti dejstvo, da so se v preteklem letu delovni 
kmetje vse bolj in bolj vključili v naše napore za rekonstrukcijo kme- 
"jstva, da je delovni elan, ki je do tedaj zajemal predvsem našo industrijo, 
'■ajel tudi našega delovnega*Kmeta in so bili tudi na kmetijskem sektorju 
'"'oglašeni prvi udarniki — borci za večje hektarske donose, zavestni 
jfraditelji socializma na vasi. Zavestno vključevanje v borbo delovnega 
ijlldstva za boljšo in lepšo bodočnost je doseglo tak razmah, da smemo 
uPrayičeno račnnali na še večje uspehe v letu 1949. 

Se pomembnejše pa je dejstvo, da je pri nae v Sloveniji gibanje za 
^taiijivljanjo kmetijskih obdelovalnih zadrug že na začetku tega leta, 
Neprimerno močnejše kot pretekla dela. V tem pogledu bo to leto — 
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leto velikega preloma. Vse kaže, da dozorevajo objektivni pogoji za 
najširši razmah kmetijsko-obdelovalnega zadružništva in da se je v vojnih 
in povojnih letih v našem delovnem kmetu visoko razvila zadružna zavest 
in iskrena želja, preiti k višjim oblikam kmetijskega zadružništva. 

Borba naših delovnih kmetov je v letu 1948 dobila tudi popolnejšo 
organizacijsko obliko. Ustanovljenih je bilo več kot 1.200 kmetijskih 
zadrug, ki so zgradile doslej 243 zadružnih domov, v gradnji pa jih je 
še 286. Te zadruge so močno utrdile napredek na vasi. Ob vsestranski 
podpori ljudskih odborov je njihova demokratizacija, ki je še vedno 
v toku, pa tudi graditev njihove gospodarske in kulturne baze — dosegla 
že tako stopnjo, da nam ta jamči njihov nadaljnji razvoj in utrditev. 
Skrb ljudske oblasti za pravilen razvoj, predvsem pa načrtna in vse- 
stranska podpora, ki jo jamči prav predloženi proračun, bo nadaljnji 
odločilen korak k njihovi utrditvi. 

Tudi z organizacijsko izpopolnitvijo kmetijskega resora, zlasti z jasno 
linijo dela v zadružništvu, z ustvaritvijo poverjeništev za kmetijstvo pri 
0LO-ih, in njihovo organizacijsko okrepitvijo, so bile izvršene predpriprave, 
da bomo mogli v letu 1949 postati resnični organizator in operativni voditelj 
celotne kmetijske proizvodnje, tako na državnem in zmlružno-socialističnem 
sektorju kakor na sektorju splošnih kmetijskih zadrug. 

Plan kmetijske proizvodnje v letu 1948 smo izpolnili takole: 
v skupni kmetijski proizvodnji 94.6 f, 
v živinoreji 100   % 
v vinogradništvu 86   '^ 
v sadjarstvu 112.5% 
Kljub doseženim rezultatom kmetijske proizvodnje to še vendar ne 

•krije naših potreb. Padec tržnih viškov ima v glavnem dva vzroka: prvič 
se je zvišala življenjska raven množici marijših kmetov, ki so pred .ojno 
s pritrgovanjem od ust ustvarjali navidezni Ir/.ni višek; drugič pa špe- 
kulantski elementi na vasi prikrivajo dejanske viške. Naša socialistična 
proizvodnja pa je zaenkrat še prešibka, da bi dajala zadosten tržni višek. 

Mali kmečki proizvajalci — agrarni interesenti — in kolonisti KO se 
osvobodili kapitalističnega izkoriščanja. Njihov prehrambeni standard se 
je zelo izboljšal. Ostali pa so po veliki večini pri starem načinu proizvodnje, 
ki jo karaklerizirajo nizka proizvodnoel dela, nizki donosi in zaradi tega 
tudi nizki tržni viški. 

Posamezniki, udarniki in borci za večji hektarski donos so dosegli 
pomembne uspehe. Na splošno smemo trditi, da so naši delovni kmetje 
v okviru možnosti sicer znatno dvignili proizvodnjo, toda možnosti takega 
dviga so in ostanejo v drobnem gospodarstvu omejene. Tudi pomoč ljudskih 
odborov našim kmetom z boljšim semenom — z umetnimi gnojili — s 
strojno službo in drugimi kmetijstvo pospeševalnimi službami je prispevala 
svoj delež k dvigu proizvodnje. Vsa ta prizadevanja so bila in bodo tudi 
v letu 1949 važen prispevek k povečanju proizvodnje in s tem tudi po- 
večanju tržnih viškov. 

Ne moremo pa enako kakor za male in srednje kmete trdili za ne- 
katere velike špeknlantsko nastrojene kmete. Le ti 80 zaradi svojeg;' 
protiljndskega koristoljubja često sabotirali izvedbo planskih nalog i" 
zmanjševali proizvodnjo, povsod tam, kjer jim toni šlo v račun. Oni poleg 
drugega   napačno  pojmujejo  vprašanje  privatne  lastnine  zemlje, tega  »« 



skupnost tako važnega proizvodnega sredstva. Ne more in ne sme nam 
biti vseeno, kaj in kako se na njej in z njo gospodari. Izrivanje takih in 
njim sličnih elementov iz našega kmetijstva je važna naloga, ki je že in bo 
še v večji meri prispevala tudi k ureditvi tržnih razmer. 

V ustvarjanju tržnih viškov nam bo dokončno izboljšanje prinesel šele 
prehod na široko fronto — k socialistični veleproizvodnji v kmetijstvu. 

Iz teh vidikov moramo predvsem gledati na predlog našega plana 
proizvodnje in investicij, dvigniti proizvodnjo na vseh sektorjih lastništva. 
Poleg proizvodnje na državnem in zadružnem socialističnem sektorju pa 
moramo pospeševati proizvodnjo tudi pri privatnih kmetskih proizvajalcih 
na ta način, da krepimo progres na naši vasi — da podpiramo socialistično 
rekonstrukcijo. 

V državni socialistični sektor bo investiranih 383 milijonov din, 
od tega za izgradnjo proizvodnih objektov na državnih posestvih 255 mi- 
lijonov din, za postavitev delavskih stanovanj 34 milijonov din, za melio- 
racijska dela 56 milijonov din, h katerim je treba prišteti še 70 milijonov din 
zveznih investicij, za kmetijsko strojno službo 26 milijonov din, za družbeno 
raven, vštevši kmetijske šole in fakultete, 21 milijonov din, v ostale kme- 
tijske službe pa 25 milijonov din. Poleg kmetijskega resora investirajo 
v kmetijsko proizvodnjo ljudski odbori 103 milijone din, ekonomije raznih 
ustanov pa M milijonov din. 

Poleg investicij v državni sektor je namenjenih kmetijskemu za- 
družništvu skoraj pol milijarde, od tega: 133 milijonov za kmetijske obdelo- 
valne zadruge, 177 milijonov za ekonomije kmetijskih zadrug in 170 milijo- 
nov dinarjev za zadružne domove. 

Investicije v melioracijske namene so letos skoro štirikrat večje od 
lanskih. Leto 1949 pomeni prelomnico v melioracijski službi. Pričele se 
bodo izvajali melioracije velikega obsega, ki bodo zagotovile izpolnitev 
Oalog petletnega plana. 

Polovica investicij je predvidena za melioracijo Prekmurja. Delo bo 
zastavljeno v okviru večletnega načrta, ki predvideva pridobitev 50.000 ha 
Posedaj nerodovitne ali slabo rodovitne zemlje, kar bo znatno povečalo 
Uašo kmetijsko proizvodnjo. 

Drugi večji kompleks letošnjih melioracij je ob Pšati v neposredni 
bližini Ljubljane. Z 10 milijonskimi investicijami bodo izvršena osnovna 
melioracijska dela, s katerimi bo v najkrajšem času omogočeno izkoriščanje 
aosedaj kislih travnikov v izmeri okoli 1.000 ha v intenzivne namene. 
Predvsem proizvodnjo zelenjave za ljubljanski trg. 

Tretja večja investicija 7 milijonov din je namenjena podrobni melio- 
'"aciji Lijaka. 

Invesiicijski plan za melioracije rešuje torej tudi v Sloveniij vpra- 
šanje večje sigurnosti kmetijeke proizvodnje, /.višanje heklarskejm donosa. 
Pridobivanje novih obdelovalnih površin. Obenem predstavljlr izdatno 
Pomoč kmetijskemu zadružništvu, saj mu ustvarja ekonomsko osnovo za 
razvoj v višje ohlike., ki so predpogoj racionalnemu izkoriščanju melio- 
'"'iinih površin. 

V planu za leto 1949 je poudarek na živinoreji. To je in mora ostati 
Osnoviia panoga našega kmetijskega gospodarstva. Živinoreja nam more 
Ugotoviti trajen dvig kmetijeke proizvodnje in njeni produkti odločilno 
vl>livajo na naše prehrambene fonde. 
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Zaradi velike važnosti živinoreje je na državnih posestvih 70% vseh 
investicij namenjenih za dvig pridobivanja mleka, mesa in maščob, delno 
pa tudi za izrejo plemenskih živali, ki zboljšujejo živinorejo tudi izven 
državnih posestev. 

Dvig številčnega stanja živali na socialističnem sektorju bo poleg tega 
ugodno vplival tudi na dvig donosov v rastlinski proizvodnji, posebno 
v vrtnarstvu, kjer bomo letos s predloženimi investicijami uspešneje re- 
ševali vprašanje preskrbe industrijskih in mestnih okolišev z zelenjavo. 

Kmetijsko-obdelovalne zadruge so se v letu 1948 še v večji meri kot 
prejšnja leta organizacijsko in gospodarsko okrepile. To moramo pripisati 
njihovemu vztrajnemu prizadevanju za, preusmeritev proizvodnje iz 
drobnih gospodarstev vključenih zadružnikov na proizvodnjo velikega 
obrata, sistematičnemu uvajanju socialističnega naičela nagrajevanja dela 
v vse kmetijske panoge, ustvarjanju zadružnih fondov in predvsem skup- 
nemu delu zadružnikov pri vseh opravilih zadružnega gospodarstva, pri 
čemer je bilo načelo demokratičnega vodstva zadruge skrbno upoštevano 
in očuvano. Prav iz teh razlogov se niso izpolnile želje prikritih in od- 
kritih sovražnikov kmetijsko-obdelovalnega zadružništva in prav zato 
so se razblinili dvomi nevemežev, ki niso verjeli da bodo znale kmetijske 
zadruge sposobneje voditi kmetijsko proizvodnjo kakor zasebna kmečka 
gospodarstva. Neizpodbitno dejstvo je, da od obstoječih zadrug ni propadla 
niti ena, da pa so se prav vse ekonomsko okrepile. 

Danes so na zadružnih poljih že v veliki meri zabrisani mejniki malih 
parcel, ki so oteževali strojno delo in puščali neizkoriščane znatne po- 
vršine; ob zadružnih vaseh so zrasli prvi večji živinorejski objekti. 
Zadružniki so si po prvih težavah pridobili izkušnje za načrtno gospodar- 
jenje na veliki površini, proizvodni plani jim niso več neznani, vse bolj 
jih razčlenjujejo v podrobnosti za posamezne faze proizvodnega procesa. 

V normiranju dela so nekatere zadruge že toliko napredovale, da se 
ne zadovoljujejo z osnovnimi normami, temveč začenjajo nagrajevati 
zadružnike tudi za presežke pridelkov, ki so jih z vztrajnejšim delom 
ustvarili preko planiranih količin.' 

Nekaj številk, ki jih navedem, bo pokazalo približno sliko okrepitve 
kmetijsko-obdelovalnih zadrug v letu 1948: število zadrug je narastlo 
od 47 na 69. Število živine se je povečalo od 2.300 na 4.300 glav, strojev 
od 1.800 na 3.500. Trudodan je pri večini zadrug nagrajen s povprečno 
90—110 din in ustrezalo količino poljodciskih in živalskih proizvodov v 
naturi oziroma po lastnih cenah. 

Po zaslugi pravilne politike naše Partije na vasi so ustvarjeni danes 
pogoji, da v letošnjem letu lahko začnemo pri nas mnogo bolj na široko in 
s hitrejšim tempom ustanavljati kmetijsko-obdelovalne zadruge. Z vsakim 
dnem jd»več slovenskih vasi, ki žele stopiti na pot novega delovnega 
kmetijskega zadružništva. Stalno narašča gibanje kmetov za osnovanje 
novih zadrug, oziroma za pristopanje v že obstoječe zadruge. Računani, 
da so bo število kmetijsko-obdelovalnih zadrug letos prav gotovo podvojilo, 
zelo verjetno celo potrojilo. Ta razvoj bi bil še večji, če ne bi bilo doslej 
napravljenih nekaj.napak. 

Skoro vse zadruge so premalo storile za to, da bi pridobile novih 
članov, predvsem iz vrst okoliških kmetov. 
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Kmetijske delovne zadruge so še vedno zelo maloštevilne, sestavljene 
večinoma od manjših kmetov z malo zemlje, z malo gospodarskih poslopij, 
z malo kmetijskih strojev, tako da so najboljša zemlja, živina in naj- 
pomembnejši poljedelski stroji ostali še vedno pri kmetih izven zadrug. 
Kmetijsko-obdclovalne zadruge doslej niso znale dobiti pravega stika 
z okoliškimi delovnimi kmeti in jih pridobiti za zadružni način obdelave 
zemlje. Pogosto đo se popolnoma izolirale od sosednjih vasi in se zaprle 
vase. Le tako si razlagamo, da ima 10 zadrug po daljšem obstoju še 
vedno manj kot 10 ha zemlje. To izolacijo so še poglabljale, ker so 
delile čisti dohodek skoro izključno po vloženem delu in niso razumele 
manj zavednih in manj razvitih okoliških kmetov, ki bi sicer šli v zadruge, 
toda pod pogojem, da jim poleg vloženega dela priznajo nekaj tudi na 
V zakup dano zemljo, gozd, ocenjeni inventar itd., skratka, nekaj 
rente, kar tudi dovoljujejo pravila kmetijsko-obdelovalnih zadrug. To 
dejstvo bodo morale naše kmetijske delovne zadruge upoštevati, zlasti 
tam, kjer so majhne in kjer se jim doslej ni posrečilo pritegniti v zadrugo 
novih okoliških  kmetov. 

V glavnem so kmetijske delovne zadruge zadržale prvoten obseg 
aemljiških, živinorejskih in strojnih fondov. Tako n. pr. imajo samo0.72% 
kmetijske površine, čeprav bi po številu v zadrugah povezanih gospodar- 
stev (1.860) morale zavzemati 1.24%, z drugimi besedami pomeni to, da 
današnje zadrugo Se vedno sestavljajo pretežno najmanjši kmetje, ki so 
sprožili pokret kmetijskega delovnega zadružništva. Po treh letih razvoja 
je to gotovo za zadruge rezultat, ki ne zadovoljuje. 

Še drug pojav nam osvetljuje, da si zadruge niso prizadevale pridobiti 
okoliških kmetov, to je težnja zadrug po čimprejšnji arondaciji. Dokler 
zadruga ne zajame večine gospodarstev v vasi, je ta pojav preuranjen 
in napačen. 

Vprašanje arondacije se, kot sem rekel, ne more postaviti samo iz 
vidika interesov same zadruge, ampak tudi iz vidika ostalih delovnih 
kmetov, ki so Se izven zadruge, zlasti Se so ti v večini. Vendar hi v mnogih 
krajih se lahko našli marsikatero povoljno rešitev za arondacijo, če bi jO 
lokalne oblasti sploh začele reševati. 

Nadaljnja napaka, ki so jo dopustile nekatere zadruge, je v tem, da 
ie proizvodnja na ohišnicah prevladovala nad zadružno proizvodnjo. Ker 
X(> krili zadružniki večino potreb v kmetijskih in živinorejskih predmetih 
Iz ohišnic, niso bili dovolj zainteresirani na zadružni proizvodnji, niso 
pospešili zadružno kapitalne Izgradnje, osnovanje matičnih čred goveje 
živine, pitališč, perutninskih farm, proizvodnje zelenjave za trg itd. Ta 
napaka je hujša od prvo, ker kaže na nerazumevanje za osnovne vloge 
zadrug višjega tipa — t. j. preusmeritev drobne zasebne proizvodnje v 
veliko socialislično proizvodnjo. Povedati je sicer treba, da to napako 
f)čilamo le majlmemu številu zadrug. Nekatere zadruge pa so šle pri 
Odmerjanju Ohišnlo V drugo skrajnost, ki je prav tako škodljiva. Po- 
same/.iiim družinam zadružnikom niso dodelile ohišnic ali pa so jim 
dodelile premajhne. 

Doslej je ministrstvo za kmetijstvo vse preveč neposredno občevalo 
2 zadrugami, namesto da bi bolj usposabljalo ljudske odbore predvsem 
"krajne, da nudijo pomoč zadrugam tako v materialnem, kakor tudi v 
ttganizacijakem pogledu. Jasno je, da z centra nismo mogli spremljati raz- 
voja obstoječih zadrug, niti pravočasno zabeležiti pojavov za ustanavljanje 
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zadrug. Tak način dela je hkrati pasiviziral ljudske odbore za vprašanja 
kmetijskega zadružništva, ki so izredno pestra in jih je mogoče uspešno 
reševati le v območju ljudskih odborov. Napaka se je še bolj čutila, ker 
niso bile kmetijsko-obdelovalne zadruge povezane v okrajno oziroma 
republiško zvezo kmetijskih zadrug. 

Iz navedenih razlogov je bilo gibanje delovnega kmetijskega zadruž- 
ništva prepuščeno preveč samo sebi. 

Nagel razmah kmetijskega delovnega zadružništva nujno zahteva, da 
se vse dosedanje pomanjkljivosti energično odpravijo. 

Plan graditve in plan proizvodnje kmetijsko-obdelovalnih zadrug ni 
bil v letu 1948 povsem dosežen. Osnovni vzrok za neizpolnitev teh planov 
v preteklem letu je bil predvsem v tem, da niti proizvodnja, niti kapitalna 
izgradnja nista bili dovolj krepko zajeti v splošni državni plan v okviru 
okrajnega kmetijskega plana ter za vsako zadrugo posebej. Prav tako 
je bilo doslej še slabo urejeno vprašanje obveznosti zadruge do 
planskih nalog v proizvodnji in oddaji viškov državi, na drugi strani 
pa je bilo tudi slabo rešeno vprašanje plansko oskrbe s sredstvi za ka- 
pitalno izgradnjo (cementom, železom, opeko itd.), kakor tudi s predmeti 
široke potrošnje (čevlji, tekstilom), zlasti zadeva to zadruge, pri katerih jo 
proizvodnja usmerjena k monokulturi, kpkor so n'. pr. vinogradniške, 
zelenjadarske in podobne. 

Ob tej priliki je potrebno obsoditi tendence, ki zavirajo razmah 
zadružništva s tem, da propagirajo, naj se odloži ustanovitev zadrug in 
IKvčaka na traktorje ter izšolane zadružne voditelje. Čakati na kmetijske 
stroje, ki jih je pri nas dosti več, kot v drugih republikah in ki še od 
daleč niso polno izkoriščeni, je neodpustljiv oportunizem. Glede kadrov 
pa moramo vedeti, da je vsakodnevno delo ob naslajanju in razvoju zadrug 
zanje najboljša šola. 

Zadružni socialistični sektor dobiva letos nove pozicije na vasi v obliki 
ekonomij splošnih kmelijskih zadrug. V nekaj mesecih jih je bilo 
ustanovljenih že 286 s 16.6(X) ha zemlje, s 87 obrtniškimi delavnicami, s 40 
plemenskimi postajami in z 32 strojnimi postajami itd. Poleg gospodar- 
skega pomena so zadružne1 ekonomije uajverjega vzgojnega pomena za 
široke kmečke množice, ki jim na praktičnem primeru nudijo možnost, 
da spoznajo prednost socialistične organizacije dela, pravilnega nagraje- 
vanja dela, ki je postavljeno na načelih kmetijsko-obdelovalnih zadrug. 
Proizvodne naloge, ki so si jih zadale kmetijske zadruge /a svoje ekono- 
mije, so pomemben prispevek k povečanju socialistične proizvodnje, 
pomenijo pa hkrati vir za ustvarjanje lastnih zadružnih sredstev. Zato jih 
l)o ljudska oblast pri uresničenju teh nalog podprla. 

So široke možnosti, da se zadružne ekonomije osnujejo pri sleherni 
zadrugi. Zemlja za ekonomije je na razpolago v agrarnem skladu iu 

■arnih skupnostih, še več je nudijo zadrugam v zakup kmetje. Treba pa 
je takoj ob začetku zavrnili sleherni polovijSarski, kompromisarskU 
poskus, da bi se pričelo na ekonomiji po malem gospodariti, samo nekaj 
malega producirati, da ne bi bilo očitkov. Vsi se moramo zavedali, da 
mora bili zemlja na zadružni ekonomiji bolje Izkoriščena kakor poprej, 
da mora dajali več pridelkov, skratka da mora biti proizvodnja na 
ekonomiji socialistična. Samo takrat bo ekonomija v prid zadružnikom, 
boljšala jim bo življenje in koristila skupnosti. 
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Čeprav sem se pri vprašanjih kmetijsko-obdelovalnih zadrug in ekono- 
niij kmetijskih zadrug nekoliko dlje zadržal, pa s tem ne bi hotel 
zmanjšati vloge kmetijskih zadrug, ki jo imajo pri vsestranskem dviganju 
kmetijske proizvodnje. Naloge v zvezi s setvenim planom, kakor n. pr. 
^krb za obdelavo zemlje in setev, preskrbo dobrih semen, naloge v zvezi 
i odkupom živine, vzrejo, oskrbo in izkoriščanjem plemenske živine, naloge 
v sadjarstvu in zaščiti rastlin itd., vse te naloge morajo biti v delovnem 
programu vseh kmetijskih zadrug še nadalje izredno važne in jih vpra- 
šanja okrog ustanavljanja ekonomij, prehajanja zadrug v višje organiza- 
cijske oblike, ne smejo odrivati ali celo zavirati. 

Državna posestva so izvršila setveni plan na njivski površini, ki meri 
2.335 ha ali 0.8 % vse njivske površine Slovenije. Razmerje med kulturami 
kaže živinorejsko smer proizvodnje republiških kmetijskih gospodarstev 
Slovenije. Na žita odpade 38.6%, na krmske rastline 30.7%, na vrtnine 
27.4 % in na industrijske rastline 3.3 %. 

Povprečni pridelki so bili doseženi v mtc na ha: pri pšenici 17.3 
(planirano 16), rži 16.7 (15), ječmenu 19.9 (15), ovsu 12.8 (14), koruzi 22 
(24), krompirju 94 (150) v semenske namene so posestva oddala 38 vago- 
пот sortnih žit. Pridelek sadja je znašal 125 vagonov, vina pa 118 vagonov. 

V živinoreji je bil plan izpolnjen takole: govedoreja 104 %, konje- 
reja 115 "„, svinjereja 93.2 %, perutninarstvo 112 %. 

Kapitalna izgradnja je bila v glavnem ostvarjena, treba pa je priznati 
Neuspeh v pogledu roka izvršitve. 

Lansko leto so državna posestva že v večji meri začela oskrbovati 
Potrošna središča z zelenjavo. Dobavila so jo približno 150 vagonov, od 
'('u:a polovico na ljuhljanski trg. V fond mesa in maščob so oddala 455 
Koved, 1.000 pitanih prašičev, približno toliko pa jih bodo oddala še v 
'llj zimi. Mleka so oddala 1 milijon in pol litrov. 

Delovni odnosi na republiških kmetijskih gospodarstvih Slovenije še 
"•so urejeni. Medtem ko so dela v poljedelstvu pretežno normirana, so 
''ilo norme v živinoreji šele pravkar teoretično postavljene. Oskrba delav- 
stva s stanovanji in življenjskimi potrebščinami prav tako še ni zado- 
Voljivo rešena. Šele v drugi polovici leta so se razmere začele zboljševati. 
Sindikalne organizacije na državnih posestvih so prvič aktivneje posegale 
v izpolnjevanje planskih nalog, predlagale prve udarnike. Hkratu so tudi 
uprave začelo usposabljati polkvaliiicirane in kvalificirane delavce s tečaji, 
"vedle norme v vseh delih in zaiele Z ustanavljanjem preskrbovalnih menz. 

Številni primeri dokazujejo, da je odnos do ljudske imovine na držav- 
"'h posestvih napačen. Ne glede na to, ali jo ozadje takšnega odnosa malo* 
"larnost ali zavestno škodi ji vstvo, bomo v bodoče vse krivce te vrste 
"ajslrože kaznovali. Leta 1948 so se ustanavljale Številne ekonoi|iije indu- 
it|-ijskih in drugih podjetij, ustanov ler ljudskih odborov. Njihovo število 
i(' naraslo na 285. Trenutno znaša njihova kmetijska površina 0.76 % 
(,'('lolne kmetijske površine republike. Proizvodni plan na teh ekonomijah 
jo usmerjen predvsem na proizvodnjo povrtnine, masti, mesa, jajc in mleka. 
*в ekonomije bodo znatno pripomogle k dvigu prehrambenega standarda 
delovnega ljudstva. Že v prvem planskem letu svojega dela so pri povrt- 
"'"ah, goveji živini, prašičih in delovni živini znatno presegle plan. Vendar 
l);> IKHIO morale te ekonomije še mnogo storiti, da bodo postale vzor sociali- 
sličnega kmetijskega gospodarstva. 
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Skrb za plansko obdelavo in posetev ornih površin je narekovala, da 
smo opravili pomladansko in jesensko setev v obliki organiziranih akcij 
ob sodelovanju množičnih organizacij. Dosedanji način dela je pokazal,, 
da niti resor niti ljudski odbori ne držijo dovolj čvrsto v rokah tega osnov- 
nega dela, ki nam ustvarja kmetijske pridelke. Čeprav se postavlja zahteva, 
da razpravljajo sami kmetje na skupnih sestankih o vseh vprašanjih, ki 
so v zvezi s setvijo in da ob tej priliki ljudski odbori store ustrezne ukrepe, 
je vendar bila tudi lani opravljena tako obdelava kot setev v okviru po- 
samičnih gospodarstev brez zadostne pomoči, kontrole in intervencije 
ljudskih odborov. 

Ob vstopu v tretje plansko leto se ne moremo zadovoljiti s takšnim 
delom organov ljudske oblasti, ki ne pomeni dosti več kot naknadno regi- 
stracijo dejanskega stanja in še to pomanjkljivo. To je važno zlasti v se- 
danji fazi graditve socializma, ko razredni sovražniki na vasi posamično 
poskušajo omejevati kmetijsko proizvodnjo, na drugi strani pa pri vsej 
dobri volji za dvig proizvodnje mnogi delovni kmetje ne razpolagajo i 
zadostnimi lastnimi proizvodnimi sredstvi. 

Izpolnjevanje setvenih planov je gospodarska in politična naloga, za 
njeno reševanje se morajo pritegniti v največji meri zlasti tudi frontne 
organizacije. Jasno je, da je zadruga najprimernejše mesto za razprav- 
ljanje o kmetijskih nalogah, konkretno o setvi, kar pa prav nič ne zmanj- 
šuje političnega obeležja te naloge. 

V uvodu sem omenil, da 5 % jesenske setve ni bilo opravljene. Z 
drugimi besedami pomeni to izpadek, ki ni dosti manjši od količin krušnili 
žit iz obveznega odkupa. Pasivno, nerevolucionarno zadržanje ljudskih 
odborov ob setvenih akcijah ima za posledico, da so slabo izkoriščajo 
sejalnice, kultivatorji in drugi stroji, slabo izvršujejo agrotehnični ukropi, 
neracionalno trosijo delovne sile. 

Končni rezultat vsega tega je ta, da setvenih planov ne dosegama 
Pri izpolnjevanju osnovne naloge — borbe M dvig kmetijske proiz- 

vodnje — moramo zaostriti evidenčno službo. Od vsega začetka morajo 
ljudski odbori vedeti, kolikšno površine so preorane in pripravljene za 
setev, koliko in kakšno semenje je za kritje potreb preskrbljeno, na 
koliko hektarjih je setev posameznih kultur /e opravljena. Takšno evi- 
denčno službo jim morajo preko okrajnih setvenih komisij urediti kme- 
tijske zadruge v svojih poljedelskih odsekih, ob polni pomoči množičnih 
organizacij pod vodstvom KLO-ov. 

Relativno največ uspehov je v preteklem letu dosegla semenska služba- 
Kmetje so v letu 1948 dobili na razpolago dovolj kvalitetnih semen, za 
kar jo treba izreči priznanje množičnim organizacijam, ljudskim odborom 
in zadrugam, ki so sodelovali pri kontrahiranju, pri odkupu, rišrenjm 
razkuževanju in distribuciji semenskega blaga. Tri četrtim« semenskega 
žita jo bilo pred setvijo razkuženega, kar bo gotovo vplivalo na povc- 
čanjo pridelka. 

Lani smo se borili proti koloradskemu hrošču. Pri pregledu krom- 
pirišč so množične organizacije mobilizirale nad pol milijona ljudi. Na ti' 
način nam je uspelo zelo omejiti škodljivca in smo na najboljši poti, da ^:l 

popolnoma zatremo. 
Zatiranje ameriškega kaparja ne poteka zadovoljivo. Njegova navzm-- 

nost, na katero moramo stalno računati, narekuje, da preusmerimo naše 
sadjarstvo iz visokodebelnega v plantažno sadjarstvo. Bilo bi pa zmot"0 
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misliti, da nas bo že sama preusmeritev obvarovala pred kaparjem. Plan- 
tažno sadjarstvo le omogoča, da drevje laže negujemo in z rednim škrop- 
ljenjem sproti odstranjujemo najmanjše okužbe. Potreba po rednem škrop- 
ljenju je zlasti važna sedaj v prehodni dobi, ki bo trajala več let. Res je, 
da zahteva škropljenje visokodebelnega drevja več truda. Postavlja se 
jasno vprašanje, kdo je odgovoren za to, da se zaradi pomanjkljivega 
škropljenje nenehno iz leta v leto sadni pridelek zmanjšuje za nekaj sto 
vagonov. V nekaj letih nam preti prava katastrofa, če temeljito ne spre- 
menimo sedanjega načina negovanja sadnega drevja. Dosledno bomo za- 
htevali od ljudskih odborov ne le zimsko, temveč tudi večkratno poletno 
škropljenje. Sredstva za to (škropilnice in škropivo) imamo. 

Plan živinorejske proizvodnje bo predvidoma dosežen. Točno sliko 
^o podal statistični popis. Po naših vaseh so hlevi malih in srednjih 
kmetov povečini polni živine, za večino večjih kmetov tega žal ne moremo 
reči. Neizpodbitno je torej, da smo ostvarili plan zaradi konstruktivnega 
odnosa velike večine delovnih kmetov do svoje države. 

Ob stalni skrbi za krepitev živinorejske proizvodnje na državno socia- 
lisličnem in zasebnem sektorju bomo vkljub povečani potrošnji tudi letos 
dosegli plan. 

Treba je poudariti, da zavisi izpolnitev živinorejskega plana od pra- 
vilnega načina odkupa. Obremenitev z odkupnimi količinami je bila izvr- 
sena za vse ljudske odbore pod enakimi pogoji. Vendar lahko ocenimo že 
Pred popisom delo ljudskih odborov glede njihovega razumevanja za vpra- 
šanja živinorejske proizvodnje. Okrajni ljudski odbori Celje, Poljčane, 
Dravograd in drugi so s pravilno politiko izpolnili odkupni plan in dosegli 
3li celo presegli proizvodni plan. S tem so ovrgli sovražne parole in teorije 
o nedosegljivih odkupnih planih, o načenjanju živinorejskega fonda in 
podobno. Gre zato, da se njihov način dela posploši, da se prepreči klanje 
Mlade živine, da se za plemensko rejo nesposobna teleta vzredijo do dolo- 
('<Mie predpisane teže, da se posreduje zamenjava starih težkih volov z 
mlajšimi voli, jalovih krav s telicami itd. 

Pospešen razvoj kmetijstva zahteva danes ogromno število kadrov z 
visoko, srednjo in nižjo kvalifikacijo, takih kadrov, ki bodo strokovno 
0bvladali kmetijsko tehniko in ki bodo organizatorji socialistične proiz- 
vodnje in socialističnih načinov dela. 

Sedaj deluje 19 nižjih l<inetijskih šol s Ш4 učenci, 1 srednja kmetijska 
5ola s 4 oddelki in №2 učenci in 1 srednja veterinarska šola. Veliko pažnjo 
*mo letos posvetili izbiri učencev. V kmetijske in veterinarske šole so bili 
8prejeti mladinci, ki imajo po svojem socialno-ekonomskem poreklu 
Vee pogoje, da postanejo borci za socialistično preobrazbo kmetijstva. 

Glede na planske naloge in naloge rekonstrukcije kmetijstva smo 
'zdelali nove učne načrte in programe ter jih poglobili ideološko, politično, 
•trokovno in pedagoško. 

Znatno smo podpirali s štipendijami mladino na vseh šolah. Tako 
imamo 270 štipendistov na fakultetah, 350 na srednjih šolah in 72 na 
ni'-jili. Za proračunsko leto 1949 je določenih nad 11 milijonov din 
^ štipendija 

E4>leg i'ednih šol smo organizirali 55 raznih kmetijskih tečajev, ki so 
trajali od 2 dni do 4 mesece, s 3776 udeleženci. 

Razen tega smo imeli 10 seminarjev s 302 udeleženci za vodilno 
08obje Ustroj-ev, za predsednike in inštruktorje kmetijsko-obdelovalnih 
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zadrug, vodje ekonomij, direktorje in upravnike posestev, /nadalje 25 
tečajev za kvalificirane in polkvalificirane delavce na državnih posestvih. 

Za splošne zadruge je bilo 77 tečajev s 3452 tečajniki, za vodje kme- 
tijskih zadrug pa je bil ustanovljen poseben petmesečni tečaj s 652 tečaj- 
niki. Vendar je predvsem število nižjih strokovnih kadrov glede na rastoče 
potrebe še daleč prenizko. Treba bo formirati nove nižje in srednje kme- 
tijske šole za specialne naloge. 

Glede na ogromne naloge v kmetijstvu v tem letu morajo vsi naši 
kmetijski organi reševati vsa vprašanja proizvodnje in rekonstrukcije 
čimbolj operativno. Ves strokovni kader — agronomi, veterinarji, kul- 
turni inženirji in tehniki ter vsi organi kmetijske službe — se morajo 
usmeriti k zgraditvi in okrepitvi državnega in zadružnega kmetijskega 
gospodarstva ob istočasni organizacijski, tehnični in materialni pomoči pri 
proizvodnji delovnih kmetov, predvsem preko kmetijskih zadrug; 

Absolutno je potrebno zagotoviti in dvigniti proizvodnjo na vseh povr- 
šinah in vseli kmetijskih panogah. Vsi ukrepi za dviganje kmetijske pro- 
izvodnje pa morajo stremeti za enim ciljem t. j. socialistično rekonstrukcijo 
kmetijstva. 

Nagel razvoj industrije bo odtegnil kmetijski proizvodnji nove delovne 
sile. Spričo tega dejstva bo potrebno v kmetijstvu mobilizirati vse notranje 
rezerve proizvodnih sredstev, predvsem bo treba do skrajnosti racionalno 
izkoristiti vse obstoječe stroje, orodje, delovno živino, zaloge dobrih 
semen itd. 

Z največjo delovno moralo ter poglobljeno patriotsko zavestjo bomo 
tudi letos napeli vse sile za to, da izpolnimo postavljene naloge. Pri tem 
svojem delu bomo stopali po poti, ki nam jo je nakazal V. kongres KPJ 
ter potrdil in dopolnil plenum CK KPJ na svojem II. zasedanju v janu- 
arju 1949. (Ploskanje). 

(Seja je bila prekinjena in se je nadaljevala ob 16.15.) 

Predsednik dr. Ferdo Kozak: Nadaljujemo 2. sejo II. izrednega 
r.asedanja. Besedo ima minister za gozdarstvo in lesno industrijo ljudski 
poslanec Tone Fajfar. 

Tone Fajfar: Tovariši poslanci! 

Gozdarstvo in lesna industrija v naši republik] pomenita v neki meri 
najva/nejšo panogo našega gospodarslva. Pretežni del slovenske zemlje je 
pokrit z gozdovi. Od tega je danes 2S % v državni, 72 % pa v zasebni in 
deloma zadružni lasti. Les zavzema v celokupnem izvozu Slovenije okrog 
80",;. Razumljivo je zatorej, da vlada naše republike posveča razvoju 
gozdarstva posebno skrb, kar se odraža ludi v našem letošnjem proračunu- 

Poglejmo najprej, kaj je bilo napravljenega za naše gozdarstvo v 
novi .Jugoslaviji! 

Tudi v gozdarstvu smo prevzeli od stare Jugoslavije zanemarjeno de- 
diščino. Predvojna leta konjunkture in špekulantskega razmaha so glo- 
boko posegla v naše lesne zaloge. Razdejanih je bila večina privatnih 
gozdov. Okupatorje s svoje strani prav tako prizadejal našemu gozdu 
tez.ke rane, ki jih bodo začudila šele prihodnja desetletja. I'rva skrb ljudske 
oblasti je bila zaradi  tega usmerjena V gojitev gozdov. 
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Že v 1945. letu se je začelo s pogozdovanjem, ki se ga je udeleževala 
zlasti šolska mladina. S planskimi deli na tem področju pa se je začelo 
Naslednje leto, ko je bilo zasajeno že okrog 5 milijonov gozdnih sadik in 
llad 6.000 kg gozdnega semena. V prvem letu petletke je bil plan pogozdo- 
vanja visoko prekoračen. Pokazala pa se je velika pomanjkljivost zaradi 
zanemarjenih gozdnih drevesnic. Tega leta smo začeli s temeljito obnovo 
'n razširitvijo drevesnic, tako da je bilo mogoče v preteklem letu zasaditi 
na novo nad 6 milijonov sadik, medtem ko je ostalo v drevesnicah na 
zalogi še nad 35 milijonov sadik. Tako je bilo po osvoboditvi popolnoma 
na novo pogozdenih 3154 ha površin, obnovljenih in očiščenih pa je bilo 
nad 9000 ha gozdov. 

Posebno skrb pomeni za nas pogozdovanje Krasa. Tu bo zlasti potrebna 
Jzdatna pomoč okrajnih odborov, ker se bo pogozdovanje pretežno vršilo 
na zasebnih zemljiščih. Doslej je bilo na Krasu pogozdeno, spopolnjeno in 
Ooiščeno blizu 700 ha. V letošnjem letu je v načrtu 683 ha pogozditev 
^ft Krasu. 

Tudi pogozdovalna dela na ostalih gozdnih področjih se bodo v tekočem 
letu vršila v mnogo večjem obsegu. Pogozdili bomo 2900 ha, očistili pa 
^SO ha gozdnih nasadov. K temu je treba pripomniti, da se večina naših 
Rozdov pogozduje sama, z naravnim pomlajevanjem. Umetno pogozdovanje 
Je potrebno le tam, kjer so bili gozdovi do kraja izsekani ali pa na posebno 
s';il)ih zemljiščih. Na to dejstvo moramo posebno paziti pri naši gozdni 
eksploataciji. 

Za plansko gospodarjenje je nujno potrebna čim popolnejša inventa- 
^zacija naših gozdov. Danes imamo že približno podatke o naših lesnih 
zalogah, v delu pa je podrobna inventarizacija v triglavskem, kočevskem in 
j^bniskem gozdnem področju. Konec prve petletke bomo imeli podrobne 
Naborate za polovico naših gozdov, ostalo polovico bomo obdelali v drugi 
Petletki. 

Borbo z gozdnimi škodljivci smo v preteklih letih uspešno vršili, pri 
''^ner imajo veliko zaslugo posebno posamezni znanstveni sodelavci. Šte- 
Vlliii gozdni požari, ki so se pojavljali ob sušnih mesecih, na srečo niso 
Povzročili težje škode. 

Urejanje hudournikov bo zahtevalo še velikih naporov. Najbolj sta 
"''''oženi zgornji dolini Save in Savinje, obe pomembni za razvoj naše 
('l(4l<trilikacij(v Zaradi tega bo potrebno ohseg hudourniških dol v prihod- 
^J'li letih še izdatno povečati. 

Obseg naše gozdne eksploatacije je prilagojen potrebam izvoza in 
""'i'anjr potrošnje. Les predstavlja danes večino jusioslovanskega in Se 
Posebno našega slovenskega izvoza. Poskusi držav ljudsko demokracije, da 
"Ulii spodnesejo izgradnjo petletke, nas silijo k povečanju deviznih sredstev 
Posebno za intenzivnejšo izgradnjo naše težke industrije. Zaradi tega leži 
| gozdarstvu in lesni industriji posebna in izredna odgovornost za zago- 
OVltev potrebnih sredstev petletki. 

Plan gozdarstva v veedržavnem obsegu je bil izvršen z 81 %. Medtem 
l6 naša republika dosegla v preteklem letu v gozdarstvu naslednje Uspehe: 

Državni sektor gozdarstva       ....    101 % 
Nedržavni sektor gozdarstva    ....      91 % 
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Po sortimentih je bil uspeh državnega in nedržavnega sektorja 
naslednji: 

državni   nedržavni 

Hlodi iglavcev  100 % 101 % 
Hlodi listavcev  111 % 114 % 
Jamski les        97 % 88 % 
Celulozni les  106 % 69 % 
Tesani les  88 % 81 % 
Železniški [pragi     .... 107,°,; 56.;',; 
Drva za kurjavo  105 % 94 % 

Iz gornjega se vidi, da privatno področje gozdarstva v preteklem letu 
še ni bilo dovolj mobilizirano, kljub temu, da je bila obremenitev kmečke 
gozdne posesti nasproti državni sorazmerno zelo nizka. 

Od 16 državnih gozdnih gospodarstev so letni plan presegla: Postojna 
(ki je prejela zvezno prehodno zastavo) 113 %, Ljubljana 106%, Celje 
106%, Tolmin 116 95, Brežice 128% in Murska Sobota 114%. Na tene 
mestu je treba izreči tudi priznanje nekaterim Okrajnim zvezam kmetij- 
eklh zadrug, in to zlasti Idrijski, ki je dosegla 110 %, mozirski s 102 % 
i u dravograjski, ki je dosegla zelo obsežen plau z 98 %. 

Ljudska Republika Slovenija je na ta uačin tako prvo kot drugo leto 
petletke obdržala prvo mesto v izpolnitvi lesnega plana. Trdno smo od- 
ločeni, da se tudi v tretjem lotu ne bomo dali prekositi. 

Planske naloge letošnjega leta so znatno večje od dosedanjib. Zs 
njihovo izpolnitev bodo potrebni veliki in izredni napori. Letošnje inve- 
sticije v gozdarstvu so preračunane v glavnem na dosego potrebnih kapa- 
citet posebno na področju transporta. Toda to še ne bo zadostovalo. PO" 
trebna bo večja storilnost delovne sile, zlasti pa racionalizacija gozdnih 
del, v čemer smo bili doslej še 'Silno zaostali in starokopilni. V pro- 
učevanju in delu so številne pomembno izboljšave našega dela. Skoraj 
vsa sredstva mehanizacije smo doslej uvažali iz tujine. Danes Imamo že 
n. pr. izdelane že prve domače žičnice-, ki so boljše od katerih koli uvo- 
ženih. Neobdelano polje gozdne proizvodnje nudi racionalizalorjem i" 
iznniileljem množico problemov, ki jih lahko rešimo s svojimi glavami i'1 

svojimi sredstvi. Prav v leh mesecih se nam je posrečilo prebili skepti- 
oizem konservativnosti, ki je vladal v glavah velikega' dela naših gozdar- 
skih strokovnjakov, ter smo žareti izvajali nove izvirne zamisli, ki natf 
bodo letno prihranile desetini1 in desetine milijonov. 

Drugo vprašanje, ki se (Vdalje ostreje poslavlja pred nas, je izrabe 
ogromnih količin odpadlega lesa, ki se ga letno uniči na stotisorc knbikov. 
Ce računamo, da puščamo zdaj v gozdu skoraj tretjino lesa samo 0* 
vejevju v štorovju, da nadalje hlodovino na žagah izrabimo samo окгов 
()Г)'"„ in da se končno pri izdelavi finalne proizvode pogubi še n*J 
daljnjih ."Ш",;, potem je obseg škode na izgubljeni lesni masi v resnic' 
velikanski. Industrijsko razvite države že danes koristno izrabljajo večin" 
evojih lesnih zalog. Tudi mi računamo z nsmerilvijo našega lesnega gospo- 
darstva v kemično predelavo. Seveda pa bi bilo napačno čakati na bodoč" 
Izgradnjo naše nove lesne industrije, /ato smo že zdaj pristopili k novi'" 
ukrepom, s katerimi bomo rešili izdatne količine odpadlega lesa pred 
uničenjem. Vzporedno z gozdno eksploatacijo bomo uredili kuhanje og4a 

z novimi napravami, ki nam bodo dajale obenem katran, ki ga primanj' 
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kuje naši industriji gume. Na novo bomo organizirali celo mrežo ekstrahi- 
ranja eteričnih olj iz smrečja in ruševja. Pripravljamo temeljito izrabo 
žaganja na naših lesnih obratih, ki danes večidel propada, medtem ko nam 
ua vseh straneh primanjkuje kurjave. Tudi to področje je še skoraj po- 
polnoma odprto iznajditeljski pobudi. 

Iz stare Jugoslavije smo podedovali razen redkih večjih obratov mno- 
fice žag, ki 90 zrasle v razdobju anarhipne špekulantske delavnosti lesnih 
trgovcev, veleposestnikov in špekulantov. Razumljivo je, da bo socialistični 
razvoj naše domovine kmalu pometel s tem kaotičnim stanjem. Kljub 
temu pa nam naša sedanja lesna industrija nudi potrebne kapacitete, 
katerih izraba je bistveno povezana z našimi planskimi nalogami. 

Vrednost proizvodnje naše državne lesne industrije je v povojnih 
letih takole naraščala: 

1946 .    .    .    100% 
1947 ...    160% 
1948 ...   260% 

a V letu 1949 računamo 330 % 

Ta napredek je bil dosežen v glavnem s smotrno izrabo zmogljivosti, 
deloma z racionalizacijo in le manjši del z vzpostavitvijo novih kapacitet. 
V letošnjem letu bodo začeli obratovati nekateri novi moderni in meha- 
oizirairi obrati, ki bodo pomenili jedro naše nove lesne industrije. Prav 
tako bo začela z obratovanjem nova tovarna pohištva, ki bo med naj- 
modernejšimi v Evropi in največja V Vzhodni Evropi. Z njo bomo združili 
kvalitetno delo naših mizarskih mojstrov in tehnično napredni proiz- 
vodni proces. 

Plan Ipeoe industrije v vsedržavnem obsegu je bil izvršen v pre- 
teklem letu s 85.7',;. 

Lesna industrija Slovenije je plan izvršila takole: 
Žagarska industrija 101 
Lesno-predelovalne tovarne   .    .    .    171% 
Lrsno-kemične tovarne 111% 
Nedržavna žagarija 6it",; 

Skupno povprečje za državni in nedržavni sektor gozdarstva in lesne 
bduetrlje znaša torej 99",,. 

Od 18 lesnoindustrijskih podjetij jih je plan doseglo in preseglo 12, 
(><1 S lesno-predelovalnih tovarn 5, od štirih keiiiirno-predelovalnih 
tovarn 3. 

Uspehi lesne iiulustrije bi bili še večji, ko ne bi bilo skoraj skozi vse 
i('l() trajajoče krize v pravočasnem dovozu hlodovine. Dobro planiranje 
|u zlasti planska disciplina sta eden glavnih pogojev, da bo plan lesn ■ 
Oldustrije v tekočem   letu znova pokazal dobre  rezultate. 

V investicijah letošnjeua leta smo so usmerili pri starih obratih zgolj 
v nujno potrebno racionalizacijo in ohranitev kapacitet, medtem ko bodo 
"eČje investicije vložene v nove moderne obrale, ki jih že gradimo ali pa 
j'li bomo letos začeli gradili. 

Omenili moram še, da so naša država tudi glede opremo za našo lesno 
»Udustrijo čedalje bolj osamosvaja. Naši novi polnojarmeniki iz >Lito- 
^tioja. so pokazali kvaliteto in zmogljivost, ki presega večino enakih 
•ZdeUcov, ki smo jih  doslej  drago kupovali v tujini. S temi uspehi je 
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doživelo polom tudi malikovanje do izdelkov tuje industrije pri mnogih 
naših strokovnjakih. 

Privatno področje naših gozdov pomeni za nas poseben problem, ki 
ga druge republike skoraj ne poznajo. Lanske izkušnje so nas poučile, 
da proizvodnje v privatnem gozdnem področju ne gre zanemarjati ali 
prepuščati slučaju. Letos je bilo odločno postavljeno načelo nedeljivosti 
plaha in enotne odgovornosti resora za izvedbo plana na vseh področjih 
lastništva. Temu načelu primerno smo prilagodili organizacijo ministrstva. 
Na drugi strani se je povečala tudi odgovornost naših okrajnih ljudskih 
odborov, kjer so se ustanovila posebna poverjeništva za gozdarstvo in 
lesno industrijo povsod tam, kjer so znatnejša gozdna področja. Prav 
tako dobivajo tudi krajevni ljudski odbori posebne poročevalce za gozdar- 
stvo. Za proizvodnjo v privatnem področju skrbijo naše kmetijske zadruge. 
Okrajne zveze kmetijskih zadrug, ki so bile dozdaj obremenjene zlasti 
s komercialnimi posli, bodo poslej predvsem organizator proizvodnje po 
zadrugah, dočim so odkup lesa in distribucijo po državnem planu prevzela 
podjetja za promet z lesom, ki so povezana v posebno glavno direkcijo 
ministrstva. 

Z ustanovitvijo posebnih gozdarskih poverjeništev na okrajih bomo 
dosegli zlasti potrebno sodelovanje med vsemi sektorji. To se bo poznalo 
posebno pri oskrbovanju lesne industrije s hlodovino, pri mobilizaciji 
delovne sile in voznikov, pri preskrbi delavstva ter pri pomoči zadnižnin) 
in komunalnim obratom. 

Skušnje preteklih let so nas privedle do tega, da smo letos planirali 
večino gozdne proizvodnje privatnega področja že v prvo tromesočje. Le* 
se večjim posestnikom ni odkazoval administrativno v pisarnah, ampak 
v gozdu, kjer se je najbolje pokazala zmogljivost posameznega posest- 
nika. Večinoma se je ta način dobro obnesel, breme planske oddaje je 
bilo preneseno na gruntarje, razredna diferenciacija na vasi se je 
poglobila. To korist je novi način odka/.ovanja prinesel povsod tam, kjer 
so pristopali k temu delu politično razsodno in pravilno. Ponekod pa eo 
zgolj administrativni prijemi ljudskih odborov namesto koristi prinesli 
škodo. Obremenjeval] so pretirano manjše posestnike, celo pogorelce ah 
take, ki živijo zgolj od svojega gozda. Take napake« morajo okraji takoj 
popraviti. Kakor vsi drugi prijemi, mora tudi plan gozdarstva služiti 
krepitvi socializma na vasi. 

Poročila iz naših okrajev kažejo, da je bilo naše planiranje pra- 
vilno. S tem, da smo večidel poseka in spravila postavili v zimsko ra/dobi1'- 
ko še ni poljskih del, smo postavili solidne temelje za dosego gozdarskega 
plana v tekočem letu. 

Posebnega poudarka je na tem mestu treba dati Se enemu izredno 
važnemu vprašanju: mobilizaciji voznikov. Spravilo in prevoz lesa j1' 
najkritičnejša točka, ki jo bomo morali premagati v tem letu. Tovariš 
Kidrič je že v zvezni skupščini poudaril, da se moramo zahvaliti za težav« 
v izpoinjevaiiju gozdarskega plana državam, ki niso izpolnile svojil' 
pogodbenih obveznosti tudi glede dobave transportnih sredstev. Letošnje 
transportne naloge moramo rešiti zato s svojimi lastnimi sredstvi. Zaradi 
tega je nujno potrebna čim večja mobilizacija vprežne živine, ki jo i(> 

mogoče učinkovito izvesti posebno zdaj v zimskem času. V obve/.m' 
prevoze danes še vodno ni vključenih več kol polovico voznikov. Okraji'1 
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odbori se še vedno premalo trudijo, da bi pritegnili pocivajočo vprežno 
živino, zlasti pa se redko poslužujejo zakonite pravice kaznovanja proti 
tistim, ki se vztrajno izogibljejo obveznim prevozom. 

Delovna sila v gozdarstvu naj ne bo v bodoče samo skrb ministrstva, 
ampak zlasti tudi okrajnih in krajevnih odborov. Po naših vaseh zdaj 
v zimskem času sede na zapečkih mnogi dela sposobni ljudje. Ponekod 
jih zbirajo v frontnih brigadah. Še več jih je mogoče vključiti v gozdno 
proizvodnjo v bližnjem domačem okolišu. To delo naj bi opravile naše 
kmetijske zadruge, ki so zadolžene za izvedbo plana na svojih področjih. 
Marsikje se je v gozdarstvu tudi že izkazala ženska delovna sila, zlasti 
tem, kjer so uvedli smotren brigadni sistem. Najvažnejše pri delovni sili 
Pa je zagotovitev primernih življenjskih pogojev. Pripravljena morajo biti 
stanovanja, urejena preskrba, organizirane ekonomije. Kakor v drugih 
panogah našega gospodarstva, moramo tudi v gozdarstvu stremeli za tem, 
da si pridobimo stalno delovno silo, ki bo navezana na svoje delo, ki se 
bo izpopolnila ter čim manj begala sem in tja. Poleg tega je treba 
Pospešeno uvajati pravilne delovne norme in organizirati smotrno bri- 
gadno delo. Tak način bo zlasti nujen s pospešenim uvajanjem mehaniza- 
cije v gozdarstvu. 

Znižanje proizvodnih stroškov je naslednji važen problem, s katerim 
^' moramo letošnje leto z vso odločnostjo spopasti v gozdarstvu in lesni 
industriji. 

Planska evidenca lanskega leta nam v tem pogledu kaže kričečo sliko. 
Oe priinerjamo vrednost storilnosti enega delavca v raznih podjetjih vidi- 
jo n. pr. v Gozdnem gospodarstvu Rakek 158.000 din, v Kočevju 144.000 din, 
v Novem mestu 135.000 din, na drugi strani pa v gozdnem gospodarstvu 
Nazarje 46.000 din, v Slovenjgradcu 50.000 din, v Kranju 51.000 din. 
Ali pa v lesni industriji v Postojni 206.000 din, na Bledu 245.000 din - 
v Novi Gorici pa komaj 63.000 din, ali v Sevnici 64.000 din. Na take 
razlike so sicer vplivali razni ulemeljeni razlogi in posebni pogoji dela, 
vendar so diference prevelike, da bi jih bilo mogoče zagovarjati zgolj 
'■ objektivnimi težavami Bolj kot kar koli drugega vpliva na slabe re- 
8ultate storilnosti nesmotrna organizacija dela, nemarnost za racionali- 
zacijo, zmeda v normiranju dela in tudi pomanjkanje pregleda, evidence. 
V enaki meri je ovira napredku zlasti po naših gozdnih gospodarstvih 
neurejeno računovodstvo in knjigovodstvo. Spraviti naša računovodstva na 
tekoče, to je ena od važnih nalog za bližnji   meseci«. 

Spričo odgovornih planskih nalog v tekočem letu, bo naši proizvodnji 
*в bolj ko doslej potrebna pomoč naših množičnih organizacij. V pre- 
teklem letu smo imeli več uspešnih množičnih akcij, ki so sunkoma 
dvigale tempo naše proizvodnje. V letošnjem letu l>o taka pomoč še mnogi) 
POtrebnejŠa. Sindikalne akcije za preskrbo drv se bodo nadaljevale tudi 
\ letošnjem letu. Bilo bi tvegano, če bi jih odlagali na jesen, ko bo zima 
Z'' pred durmi. Prav tako se bomo v teku celega leta obračali za pomoč 
v nedeljskih akcijah, V katerih naj sodeluje naše delavstvo in podeželsko 
Prebivalstvo, Le na ta način bomo mogli odpomočl stalni krizi glede de- 
l(>viie sile, s katero moramo V letošnjem letu računati. 

Tovariši  poslanci! 
Vas kot predstavnike našeua ljudstva pozivam, da spričo tako velike 

'''htiiosti  gozdarskega  plana  v  okviru  naše  petletke  pomagate1  s svojim 
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delom, da vzbujate pravo razumevanje za lesno proizvodnjo in na ta način 
zagotovite sodelovanje vsega ljudstva v borbi za zmago Titove petletke. 

Obenem vas, tovariši poslanci, pozivam, da glasujete za državni 
proračun, kakor vam ga je predložila naša vlada. Ostvaritev našega pro- 
računa bo pomenila odločilno zmago v borbi za petletko, ter zmago nad 
nasprotniki naše socialistične izgradnje. (Ploskanje.) 

Predsednik dr. Ferdo Kozla k: Besedo ima ljudski poslanec, 
minister za trgovino in preskrbo  Jože Borštnar. 

Jože   Borštnar:   Tovariši ljudski poslanci! 

V borbi za izgradnjo socializma, kakor jo postavlja naš petletni plan 
in kakor jo je že posebej v svojih ukrepih konkretiziral V. Kongres KPJ, 
ima trgovina važno vlogo. Uspeh trgovinske dejavnosti se more ocenjevati 
predvsem po dvigu življenjske ravni širokih delovnih množic in po utrditvi 
povezave med mestom in deželo. V izvajanju svojih nalog trgovina v se- 
danjem razdobju nujno zadeva na najrazličnejše materialno-družbene in 
miselne ostanke kapitalizma. To otežuje njeno delo in prav zaradi tega 
zahteva tem večjo borbenost, budnost in doslednost. Obračun dela trgo- 
vinskega resora za leto 1948 naj pokaže dosežene uspehe, na drugi strani 
pa tudi pomanjkljivosti in napake, ki jih je treba v poslovanju našega 
trgovinskega aparata v letu 1949 odločno odpraviti. 

Podatki o realizaciji blagovnega prometa na drobno kažejo, da se 
kljub vsem težavam naše socialistično gospodarstvo stalno razvija in se 
z njim tudi stalno dviga življenjska raven delovnih ljudi. 

Plan blagovnega prometa za leto 1948 je bil izpolnjen s 100.16% 
in 'je dosegel vrednost 11,481.370 din. Pri tem je bil republiški plan za 
zagotovljeno preskrbo izpolnjen s 100%, plan za vezano prodajo z 12.16% 
m plan za prosto prodajo s 104.34 %. Kupna moč, kakor jo je izračunala 
republiška planska komisija, je bila s tem prometom izčrpana 98.7 %no. 

Računajoč v istih cenah in upoštevajoč tudi Slovensko Primorje 
se kaže dviganje blagovnega prometa v indeksnih številkah takole: leta 
1946 = 100, 1947 = 112, 1948 = 127. Posamezni potrošnik je bil udeležen 
v skupnem prometu leta 1946 povprečno s 5.200 din, leta 1947 povprečno 
s 6.000 din in leta 1948 že povprečno z 8.200 din. 

Socialistični značaj naše trgovine se kaže tudi na področju stroškov. 
Znano je, da so v predvojnem kapitalističnem gospodarstvu Slovenije 
stroški trgovine redno presegali 30% blagovnega prometa, medtem ko 
znašajo (po podatkih za prva tri tromesečja leta 1948) sedaj samo 8.35"»- 

Lanski rezultati odkupa kmetijskih pridelkov pričajo o dvigu naše 
poljedelske proizvodnje in o njenem tesnejšem povezovanju z industrijsko 
proizvodnjo pri medsebojnem izmenjavanju dobrin. To je prišlo pozitivno 
do izraza v življenjski ravni delovnih množic v mestih in na deželi. Izvaja- 
nje uredb o odkupih, ki predpisujejo progresivno omejevanje gospodarstev 
po velikosti, je kljub nekaterim napakam odkupnih organov zagotovil«' 
omejevanje kapitalističnih elementov na vasi. Pri tem je imela važno 
vlogo vezana trgovina. V obveznem odkupu je bil po nepopolnih podatkili 
mali kmet udeležen povprečno z 28%, srednji s 33% in veliki s 56%, pr' 
prostem odkupu pa mali kmet z 72%, srednji s 67% in veliki s 44%. 
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Izpolnitev odkupne politike in vključevanje malih kmečkih gospodar- 
stev v vezano trgovino je pozitivno vplivalo na rezultate odkupov ter 
razširilo osnovo za zbiranje živilskih fondov, potrebnih za preskrbo pre- 
bivalstva v industrijskih središčih in mestih. Realizacija večine odkupnih 
planov je dobro potekala, z izjemo oljnih semen in perutnine. Tako se je 
lani odkup živine v primerjavi z letom 1947 količinsko povečal na 124.3%, 
odkup mleka na 170%, odkup jajc na 142% in odkup krompirja na 
142.7%. Tudi odkup vina poteka zadovoljivo, medtem ko se je odkup 
žita količinsko nekoliko znižal, predvsem zaradi nižje obremenitve malih 
in srednjih Timetov. Odkup sadja je uspel, vendar lanska letina ni bila 
najboljša. Slabo je bilo organizirano odkupovanje zelenjave, kar se je 
občutilo zlasti pri oskrbi tržišč nekaterih večjih potrošniških središč v 
Prvih poletnih mesecih lanskega leta. Tudi v ekonomijah in na državnih 
kmetijskih posestvih se še ni v zadovoljivi meri razvila proizvodnja 
povrtnin in zelenjave za kritje potreb naših industrijskih in mestnih 
središč. Planirani odkupi po vezanih cenah, računano v vrednosti, so 
bili realizirani s 101%. 

Mali in srednji kmet so predpisu obvezne oddaje večinoma zadostili 
že v okviru kontrahiranja, medtem ko so se veliki kmetje izpolnitvi 
obveznosti na razne načine izmikali. Zaradi nepopolne evidence in pre- 
ouilo učinkovite kontrole nad izvajanjem odkupov je večjim kmetom sprva 
marsikje uspelo,, da so se skrili za kontrahiranjem ostalih kmetov, zlasti 
Rlede živine. Krajevni ljudski odbori so pogosto obremenjevali gospodar- 
stva samo po številu glav živine. Poleg tega pa so mislili, da je odkup 
uspršno izvršen, brž ko je dosežena po planu določena količina, v katero 
»o šteli tudi obvezne oddaje pri večjih gospodarstvih. Na intervencijo 
predsedstva vlade so bile take napake vsaj deloma popravljene s tem, 
da so bile še neizvršene obveznosti malih kmetov prenesene na močnejša 
gospodarstva. V zvezi z navedeno ugotovitvijo je značilna tudi sledeča 
primerjava: kmetje v velikostni skupim 8—10 ha obdelovalne zemlje so 
fcontrahirali na 1 ha petkrat manj krompirja, kot kmetje, ki imajo le 2ha 
obdelovalne zemlje, vendar pa še štirikrat več kakor posestniki z 10 do 
15 ha zemlje. Poznejši pregledi so odkrili pri bogatih kmetih velike 
koiičiiu. skritega krompirja, zaradi česar je bilo naknadno zvišanje obvezne 
Oddaje za močnejša kmečka gospodarstva popolnoma utemeljeno. 

Glede na omenjene napake v izvajanju odkupov lahko ugotovimo, da 
8e naš odkupni aparat kljub jasno določeni liniji, ki je razvidna iz vseh 
odredb zvezne in republiške vlade, mi v dovoljni meri in vselej zavedal 
Političnega pomena odkupov kot močnega ekonomskega sredstva za borbo 
Proti kapitalističnim Homenlom na vasi. Razen tega so imele nekatere 
o^anizacijske slabosti tega aparata za posledico, da nismo zajeli vseh 
lržiiih presežkov kmelijskili pridelkov, ki so tako ostali kulakom v spe- 
kulativne namene ter so jih ti prodajali po visokih cenah. 

Naše kmetijske zadruge so z vezano trgovino, ki predstavlja poseben 
odnos socialistične industrije do privatne proizvodnje v kmetijstvu v dobi 
"i-aditvo socializma, mnogo prispevale k ureditvi teh odnosov. Za prodajo 
Пг» bone so prevzele za 838 milijonov din blaga. S tem so bili izdani 
^oni skoro v celoti kriti. Vendar pa so kmetje doslej realizirali le 80% 
Prejetih bonov, deloma zaradi pomanjkanja zaželenega blaga oziroma 
^radi slabe izbire, deloma pa zato, ker bone zadržujejo za nakup blaga 
sPomladi. 
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Vezana trgovina se je v posameznih mesecih, izraženo v indeksih, 
razvijala takole: april 100, maj 129, junij 189, julij 284, avgust 263, sep- 
tember 260, oktober 315, november 310 in december 308. Če upoštevamo 
še druge naioine prodaje, tedaj vidimo, da je kmečko prebivalstvo prejelo 
preko trgovine za poldrugo milijardo industrijskega blaga, kar pomeni — 
vse računano po vezanih cenah — podvojitev v primerjavi z letom 1947. 

S porastom blagovnega prometa na drobno so ee povečale tudi ko- 
ličine živil in industrijskega blaga, ki je bilo razdeljeno potrošnikom 
v okviru zagotovljene preskrbe. Pri tem moramo zlasti upoštevati, da se 
je nekmečko prebivalstvo povečalo od predvojnih 38.8% na 53.3'^, tako 
da dosegajo upravičenci do vseh oblik zagotovljene preskrbe že 60% 
celotnega prebivalstva naše republike; pri tem so všteti poleg delavcev 
in nameščencev ter njih svojcev tudi potrošniki — nekmetje, ki imajo 
po veljavnih predpisih pravico do nakaznic. Število delavskih kart se je 
samo od januarja do decembra 1948 dvignilo za okrog 83.000. To dejstvo, 
dalje povišanje kupne moči in potreb ter posledice vojne še vedno 
povzročajo relativno pomanjkanje blaga kljub stalnemu naraščanju 
proizvodnje. 

Plan blagovnega prometa za zagotovljeno preskrbo, ki obsega 34'^ 
vsega prometa, je bil vkljub marsikaterim težavam v celoti dosežen. 
Tov. Kidrič je v svojem ekspozeju v razpravi o splošno državnem pro- 
računu za leto 1948 navedel podrobne podatke o dvigu življenjske ravni 
v zvezi z zagotovijeno preskrbo. Za Ljudsko Republiko Slovenijo veljajo 
tile podatki: obroki moke in sladkorja so bili kriti v celoti; v maščobah 
smo jih zmogli samo s 87%; v mesu pa nam je uspelo razdeliti komaj 
polovico tega, kar je pripadalo potrošnikom na živilske nakaznice; vendar 
krijemo delavske nakaznice glede mjesa že od julija dalje z 80%, na- 
kaznice za jamske delavce pa s 100%. V zvezi s tem je treba poudariti, 
da so se razdeljene količine pri vseh živiilih v primerjavi z letom 1947 
dvignile in ponekod že presegle predvojne kolilcine, kar kaže naslednji 
pregled razdeljenih količin, povprečno tna enega prebivalca, izraženo 
v indeksnih številkah, pri čemer pomeni leto 1939 = 100: 

1939 1947 1948 
krušna moka 100 85 105 
meso 100 61 52 
maščobe 100 66 79 
sladkor 100 114 141 
tobak 100 112 130 

Od izdanih 107,500.000 točk za industrijsko blago je bilo do konca 
leta 1948 realiziranih 76%, ostale točke pa bodo izkoriščene v januarju 
in februarju, ko prenehajo veljati sedanje industrijske nakaznice. Izdano 
tekstilno blago krije izdane točke s 111%. Tudi plan obutve je prekoračen 
in sicer za 71.7%. Seveda so to povprečja in lahko da posamezni potrošnik' 
ne čutijo vsega izboljšanja. Na to zlasti vplivajo neenakomerna porazdeli I'• v 
blaga v trgovski mreži in neprimerna kakovost in izbira blaga, kar 
ustvarja trenutne zastoje. 

Republiška dopolnilna preskrba je v marsičem izpolnila preskrbo 
potrošnikov, a še vedno ne dovolj. Tu se zlasti kaže še premajhna pod- 
jetnost naše trgovske mreže pri zajemanju lokalnih virov. Kljub temu pa 

je bilo  v  drugi   polovici  lanskega leta  v  sedmih  glavnih  industrijskil' 
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centrih razdeljenih 17.135 ton krompirja, 12.078 ton zelenjave, 12.600 ton 
sadja, 11,391.000 litrov mleka in 897.000 komadov jajc. 

Potrošniki so v zagotovljeni preskrbi prejeli za 600 milijonov dinarjev 
dopolnilnih bonov za nakup blaga po komercialnih cenah in so jih doslej 
realizirali 75%. 

Za zboljšanje delavske preskrbe je poleg razširitve mreže industrij- 
skih magazinov zelo važna ustanovitev delavsko-namešičenskih restavracij. 
Po izdaji uredbe zvezne vlade se je njih število do konca leta 1948 po- 
vzpelo na 160. V njih se hrani že okrog 31.000 abonentov. Kalorična 
vrednost obrokov (kosila in večerje) znaša na splošno 3800 oziroma 4000 
kalorij, kar pomeni bistveno izboljšanje glede na stanje v prejšnjih in 
nekaterih sedanjih menzah. Če upoštevamo še 236 menz z nad 21000 
abonenti, ■se torej v obratih množične prehrane oskrbuje že nad 17% 
delavcev in nameščencev, ne računajoč njih svojce. 

V zvezi s preskrbo v maščobah in mesu je treba omeniti še uspešen 
odkup več tisoč prašičev od velikih kmečkih gospodarstev ter organiza- 
cijo pitališč in vzrejališč, ki tvorijo novo materialno bazo socialističnega 
gospodarstva za proizvodnjo mesa in maščob. Z njenim dvigom bo za- 
gotovljeno oskrbovanje delovnih ljudi z maščobo in mesom, kar se bo 
vsokakor občutilo že v drugi polovici tega leta. Hkrati se bodo zmanjšale 
težave, ki so nam jih v tem pogledu povzročali špekulantski veliki kmetje, 
ki so skrivaj redili večje število prašičev, ali pa jih niso hoteli rediti 
v tolikšnem številu, kakor bi jih mogli. 

Dosedanje težave v zagotovljeni preskrbi z mesom in maščobami pa 
niso samo posledica objektivnih težav, temveč v precejšnji meri tudi 
Posledica oportunističnega odnosa do postavljenih planov odkupa živine, 
Pitanih prašičev in oljnih semen. Nekateri republiški organi in zlasti 
okrajni oziroma krajevni ljudski odbori so na prvo mesto postavljali 
potrebe malih kmetov in njih 100%-no kritje, razen tega so brez uteme- 

'jenih podatkov prikazovali plane odkupa kot ukrep, ki bo šel v škodo 
osnovnega fonda živine. Zato v izvajanju odkupov niso bile zajete vse 
'nožnosli, kakor jih določajo uredbe. Izdani so ukrepi, s katerimi bodo 
odpravljene dosedanje napake oziroma pomanjkljivosti tako glede do- 
sledne izvršitve obvezne oddaje, kakor tudi glede upravičenosti do živil- 
si<ih nakaznic. 

Doseženi uspehi so vsekakor rezultat pravilne politike naše Partije 
111 vlade, nadalje rezultat naporov naših delovnih kolektivov za dvig 
Proizvodnje ter pripravljenosti delovnih kmetov, da izpolnijo svoje obvez- 
n"*ti do skupnosti. V tej zvezi je treba poudariti, da so kadri v naši 
'•'govski mreži in v upravnem aparatu v veliki večini s prizadevnostjo 
^Previjali svoje naloge. Vendar je treba pokazati tudi na nekatere 
hmeljne pomanjkljivosti v delu trgovinskega in preskrbovalnega aparata 
ter na naloge, ki se v zvezi s tem postavljajo. 

Ministrstvo za trgovino in preskrbo ni v zadostni meri prilagodilo 
0rganizacijs.kih oblik in metod dela svojim glavnim nalogam. Ker je to 
v precejšnji meri prišlo do izraza tudi v delu podrejenih organov, zlasti 
0ki'ajiiiii poverjeništev, zato ministrstvo pogosto ni moglo pravočasno in 
y(;iiik()vito posegati v potek preskrbe, odkupov, vezane trgovine itd. 
^alo je treba izboljšali in utrditi sistem dela v samem resoru, kakor 
'"di   povezavo   navzdol.   Treba   bo   najti  nov,   primernejši   način,   kako 
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prenašati direktive navzdol, kako nuditi  pomoč trgovinskim poverjeni- 
štvom okrajnih izvršilnih odborov. 

Še vedno ni popolnoma rešeno vprašanje trgovske mreže. Likvidacija 
privatnega sektorja je sicer potekala brez posebnih težav, vendar pa 
razširitev mreže še ni zadovoljiva, zlasti v nekaterih specialnih strokah 
ter v posameznih industrijskih podjetjih in v bolj oddaljenih področjih. 
V letu 1948 je bilo skupaj ustanovljenih 459 novih trgovskih obratov, tako 
da imamo skoraj 4700 obratov. Kljub temu je bil plan razširitve trgovske 
mreže za leto 1948 dosežen samo s 76%. Tako pri podjetjih kot pri večini 
okrajnih izvršilnih odborov še prevladuje stara miselnost o nujni rentabil- 
nosti trgovine. V tem je pogosto vzrok, da se ljudski odbori marsikje 
ne lotijo ustanovitve potrebnega števila novih poslovalnic, četudi morajo 
potrošniki čakati pred trgovinami ali pa na podeželju hoditi v trgovino po 
več ur daleč. 

Posebno občutno je bilo pomanjkanje zadosti razširjene mreže od- 
kupnih podjetij. Prav zaradi tega mnogo tržnih presežkov nismo mogli 
zajeti. Z bližnjo organizacijo novih odkupnih podjetij ter njihovih glavnih 
direkcij se bo stanje popravilo, ker bodo upravni organi razbremenjeiii 
številnih komercialnih in operativnih poslov, ki so jih morali doslej 
opravljati. Razvita mreža republiških in okrajnih odkupnih podjetij bo 
razbremenila tudi kmetijske zadruge, ki se bodo lahko posvetile svoji 
prvenstveni nalogi, dvigu kmetijske proizvodnje. Pod močnim komerci- 
alnim vodstvom posameznih direkcij bodo odkupna podjetja s sodelova- 
njem kmetijskih zadrug pripomogla pri odkupu prostih presežkov, da bomo 
v ичп letu zajeli čim več tržnih presežkov, hkrati pa bodo vplivala tudi na 
trg, zlasti glede politike odkupnih cen. Naposled bo z reorganizacijo od- 
kupne mreže zagotovljen tudi točnejši pregled nad odkupnimi fondi ter 
omogočeno smotrno razpolaganje z njimi. 

Doslej je bilo mnogo nejasnosti glede razmejitve grosistiJnih in 
detajlisličnih poslov ter glede delitve stroškov v trgovini. Te pomanjklji- 
vosti bomo premagali s predvideno postavitvijo republiških grosisličnih 
podjetij, organiziranih po glavnih strokah, s čimer bomo nedvomno 
zagotovili pravilnejše kroženje blaga in boljšo evidenco. Naloga upravno- 
operativnih vodstev trgovskih podjetij pa je, da se takoj lotijo določanja 
individualnih stroškov za svoja podjetja. 

V zvezi z vprašanjem kadra v trgovini je treba poudariti, da ji 
vedno sorazmerno preveč administrativnega kadra, medtem ko nanj 
manjka dobrih komercialistov lin računovodij, ker je po drugi stran] 
v trgovinskem aparatu še del starega kadra, ki ne zna ali noče razumeti 
bistva nove trgovine ter skuša zavirati njen razvoj. To se izraža v apoli- 
tičnosti,, v kapitalističnih težnjah za donosnostjo, v odporu -do evidenc ' 
in kontrole, v nepravilnem razpolaganju z blagovnimi fondi, v nekullurnei'1 

odnosu do potrošnikov in slično. Konkretno so se te slabosti zelo jasnO 
pokazale v odnosu nekaterih okrajnih magazinov do službe delavske 
preskrbe; prvenstveno so založili svoje poslovalnice, medtem ko so 
industrijski magazini dostikrat čakali celo na pošiljke za dodelitev zagotov- 
ljene preskrbe. V zveri s tem se postavlja naloga, okrepili oziroma p" 
potrebi izmenjati kader v trgovskem aparatu z ljudmi iz delavskih vrst, 
ki bodo znali reševati konkretne probleme v skladu s pravilno linijo naši' 
preskrbovalne politike. 
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Ministrstvo za trgovino in preskrbo je v letu 1948 priredilo 61 tečajev, 
v .katerih se je usposobilo skoraj 5000 novih mladih kadrov različnih 
strok. Določeno število absolventov pa po končanih tečajih ni dobilo za- 
poslitve v trgovski mreži, kar so zakrivili tudi okrajni izvršni odbori, ki 
niso poskrbeli za pravilno razporeditev tečajnikov. Tečajniki, ki so se 
vključili v trgovski aparat, so svoje naloge v glavnem dobro rešili in 
prispevali svoj delež k utrjevanju socialistične trgovine. Malomaren odnos 
nekaterih podjetij do vzgoje trgovskega kadra se v zadnjem času kaže 
v tem, da ne pošiljajo redno svojih učencev v šole, ki so organizirane 
posebej zanje. Neurejeno je še vprašanje plačevanja kadra v trgovskih 
Podjetjih, zlasti kjer ni poenostavljen in dosledno izveden sistem pla- 
čevanja po normah. Dostikrat je prav v tem vzrok majhne storilnosti po- 
sameznih nameščencev ali pa njihovega nepravilnega odnosa do potroš- 
nikov. Zato bo treba nujno uvesti tak sistem nagrajevanja, ki bo upošteval 
boljše delo nameščenca ter mu tako dajal pobudo za stalno izpopolnjevanje 
svojega strokovnega dela. 

V vsej organizaciji trgovine moramo čedalje bolj utrjevati metode 
socialističnega vodstva, kot so zlasti planiranje, evidenca in kontrola. 
Plani v trgovini, tako odkupni kot distributivni, morajo biti zasnovani np 
preverjanju in analizi statističnega gradiva ter v skladu e politično 
perspektivo graditve socializma in zaostritve razredne borbe. Evidenca 
niora postati sredstvo dnevne borbe za njih izpolnitev. To je potrebno 
^mbolj, ker nam dosedanje izkušnje kažejo, da je odnos do izpolnjevanja 
Planov marsikdaj nepravilen, plani sami pa dostikrat nerealni. Predvsem 
se je to pokazalo v šablonskem razvijanju planov in kontingentov. 
Evidenca se često vodi izključno le zase, zbrani podatki se ne preverjajo 
'n zato še vedno niso dovolj zanesljivi. Posledica tega je nopopolen pre- 
S'ed nad zalogami in nad trošenjem blaga, kar se končno izraža tudi 
v slanju preskrbe. 

S plansko disciplino in evidenco je nujno povezano vprašanje čuvanja 
blagovnih fondov. Kontrola je v tem pogledu odkrila velike malomarnosti. 
Potrošniške nakaznico so izdajajo neupravičencem, okraji se ne držijo 
Vselej dispozicij in operativnih planov, temveč jih brezvestno prekorar 
^njejo ali pa blago samovoljno trosijo v nedovoljene namene, podjetja in 
»kraji javljajo nepreverjene oziroma netočne podatke o stanju zalog, 
s čimer se blago odteguje potrošnikom, dostikrat pa tudi omogočajo razne 
Poneverbe neevidentiranih viškov. Taki pojavi v nniogočem otežujejo 
redno preskrbo, zato se je treba proti njim najostreje boriti. 

Pri dodeljevanju živilskih in industrijskih nakaznic za zagotovljeno 
Preskrbo ter pri kategorizaciji potrošnikov imamo še vedno dosti napak. 
^0 potrjujejo ugotovitve kontrole, da imamo skoraj v vsakem krajevnem 
Ijndskeimi odboru primere neupravičene dodelitve nakaznic potrošnikom, 
ki bi se lahko oskrbovali v okviru vezane trgovine ali pa se vključili v 
Proizvodnjo in šele s tem dobili pravico do karte. Naši ljudski odbori 
doslej niso dovolj strogo pazili pri izdajanju kart in kalegorizaciji po- 
^ošnikov. Zavedati se morajo, da s tem zavirajo mobilizacijo delovne sile 
f1 najvažnejše sektorje našega gospodarstva, na drugi strani pa, da 
P^ijo socialistično načelo o nagrajevanju dela po ležavnosli in pomenu dela 
ln da na ta način tiidi pazsipavajo blagovne fonde. Kako indiferentni so 
Nekateri ljudski odbori v teh vprašanjih, nam kaže primer krajevnega 
Uudskega odbora Št. Jurij ob Taboru v okraju Celje okolica: od 1930 
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prebivalcev jih prejema 630 živilske nakaznice in od teh je samo 10 
oskrbovancev z moko in maščobo. Nesorazmerje postane očitno, če pomisli- 
mo, da je od skiupnega števila 320 kmečkih gospodarstev v tem KLO-u 
skoraj polovica (147) takšnih, ki imajo nad 8 ha obdelovalne zemlje. 
Pregled potrošniških potrdil na področju tega krajevnega odbora je po- 
kazal, da izdajanje in potrjevanje teh potrdil še zdaleč ni v skladu z 
navodili ministrstva, za kar so odgovorne tako uprave podjetij in njihove 
sindikalne podružnice, kakor 'tudi krajevni in okrajni ljudski odbori. 
Da bi onemogočili vsakršno zapostavljanje prioritetnih oskrbovancev, t. j. 
tistih, ki nosijo glavno breme pri izpolnjevanju našega plana, nadalje da 
pravilno usmerimo vključevanje nove delovne sile v proizvodnjo in na- 
posled, da preprečimo trošenje fondov na škodo dejanskih upravičencev,, 
je potrebno v skladu s sklepi II. plenuma CK KPJ uvesti sistematično, 
pravično in upravičeno revizijo živilskih nakaznic. Za uspešno izvršitev 
te naloge so zavezani ljudski odbori in politične organizncije, ki morajo 
prenehati z dosedanjim oportunističnim odnosom do reševanja teh 
vprašanj. 

Kakor sem že omenil, predstavlja 'čuvanje blagovnih fondov, zlasti 
osnovnih prehrambenih fondov eno najvažnejših nalog na področju trgo- 
vine. V zvezi s tem je potrebno odločno prenehati s prakso tako ime- 
novane trampe, ki je pri nas precej pogost pojav. Tako sta zamenjavala 
likerje in sir MLO Ljubljana in OLO Tolmin. MLO Maribor in nekateri 
drugi štajerski okraji so zamenjavali krompir, jabolka itd. za izdelke iz 
drugih republik. Posamezna podjetja in kmetijske zadruge smatrajo tak 
način zamenjave blaga kot dopusten in pravilen, četudi pri tem brez 
odobritve razpolagajo s predmeti, ki spadajo v plansko razdelitev. Odgo- 
vorni organi morajo v borbi proti takim pojavom kršitve planske discipline 
in nepravilnega razpolaganja s fondi posvetiti v bodoče posebno pozornost. 

Nadaljnja pomanjkljivost naše trgovine je njen nepravilni odnos do 
potrošnikov, ki se ne kaže samo v malomarni postrežbi pri posameznih 
nameščencih, ampak tudi v nezadostni borbi za kakovost in za pravočasno 
dobavo blaga ter v neiniciativnosti, da bi trgovina zajela čim več lokalnih 
virov. Rešiti to vprašanje pomeni, zajeti vse tržne presežke nekega oko- 
liša, mobilizirati lokalno obrt in industrijo za izdelovanje najrazličnejših 
drobnih in vsak dan potrebnih predmetov za široko potrošnjo. Tudi trgov- 
ska podjetja bodo morala sama organizirati Izdelavo takih predmetov. 
Le tako bomo pospešili socialistično prosto prodajo in zviševali življenj- 
sko raven delovnih ljudi ter izboljšali izbiro in kakovost blaga. 

Priznali moramo, da se je doslej tem vprašanjem posvečala premala 
pažnja. To dokazujejo tudi nedavni pregledi zalog nekurantnega blatil, 
ki predstavljajo po dosedanjih ugotovitvah v naši republiki vrednost nad 
60 milijonov din. Značilno je, da imajo pasivni okraji zelo malo neknrant- 
nega blaga, medtem ko imajo razen velikih mest (Ljubljana, Maribor) 
znatne zaloge nekurantnega blaga predvsem bogatejši okraji. V tem se 
deloma kažejo tudi posledice nepravilnega usmerjanja blaga prvenstveno 
v gospodarsko močnejše predele. Zaradi tega 90 dostikrat trpeli škodo 
naši pasivni predeli kakor n. pr. Primorska, Kočevska, Kozjansko, včasih 
pa tudi nekateri industrijski centri. Da bomo opisane napake in pomanj- 
kljivosti lahko odpravili, je treba vse bolj razviti kontrolo nad poslo- 
vanjem trgovine. Pri tem moramo poudariti, da ne zadošča samo kon- 
trola odgovornih   voditeljev,  trgovinske  inspekcije  in  drugih   kontrolnih 
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organov, temveč je treba glede na značaj trgovine in preskrbe dejansko 
začeti množično kontrolo. Pravilen potek preskrbe, odkupov, izvajanja 
politike nakaznic, čuvanje blagovnih fondov itd., so vprašanja izrednega 
gospodarskega in političnega pomena, za katera se morajo v veliko večji 
nieri kakor doslej dnevno zanimati naše množične organizacije. Takšna 
kontrola pa zahteva tudi sodelovanje samih potrošnikov, ki neposredno 
^ najhitreje čutijo napake in pomanjkljivosti v delu našega trgovskega 
aparata. 

Nazadnje se moramo dotakniti še kršenja zakonov in uredb ter poli- 
tike kaznovanja po veljavnih predpisih. Pristojni trgovinski organi so se 
v zelo majhni meri posluževali Izrekanja upravnih kazni, ki bi imele mar- 
sikdaj glede na značaj prekrška neposrednejši učinek, kakor pa prijava 
javnemu tožilstvu. Razen tega bi pravilna uporaba takih administrativnih 
ukrepov vsekakor utrdila avtoriteto lokalnih organov oblasti. To velja 
zlasti za primere, kadar so bili kršeni predpisi o izdajanju nakaznic, o 
čuvanju blagovnih fondov ter o odkupih in o razpolaganju z njimi, v kolikor 
seveda ne gre za kazniva dejanja špekulacije   oziroma sabotaže. 

Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! 

Iz pregleda dela trgovinskega resora v preteklem letu so razvidni 
doseženi uspehi, razvidno pa so tudi naše pomanjkljivosti in glavne 
naloge za bodoče. Te naloge nikakor niso preproste in lahke, glede na 
Svoj značaj pa to niso samo naloge trgovinskega ministrstva in okrajnih 
Poverjeništev oziroma trgovinskih podjetij. Prioritetna preskrba tistih, 
ki največ prispevajo za izpolnitev temeljnih gospodarskih nalog, pravilna 
Politika v izdajanju živilskih ter industrijskih nakaznic s posebnim ozirom 
Ua potrebe po novi delovni sili za naše osnovne proizvodne panoge, izva- 
janje naše odkupne politike in pravilno vodenje vezane trgovine z name- 
nom zaostritve borbe proti kapitalističnim elementom na vasi, povečanje 
'dopolnilne preskrbe z zajetjem najrazličnejših lokalnih možnosti — vse 
'0 so problemi, ki zahtevajo, da se za njihovo uspešno reševanje priteg- 
"'jo v smislu sklepov II. plenuma CK KPJ tudi vse partijske in množične 
0rganizacije. Naloge naše planske graditve predstavljajo celoto. Del tega 
so omenjene nalogi' na področju trgovine in preskrbe. Ves trgovinski 
kader se mora lotiti izvedbe teh nalog na podlagi temeljitega poznavanja 
'a-i' ekonomike in političnega bistva posameznih vprašanj, hkrati pa se 
toora v večji meri kot doslej nasloniti na teren. V okviru političnih orga- 
nizacij moramo našim delovnim množicam pojasnjevati tekoče naloge, 
'ežave in perspektive v izpolnjevanju petletnega plana, ki ga bomo kljub 
"apadom in klevetam Informbiroja izvršili, za kar so nam porok doseženi 
''sp'lii in naše partijsko in državno vodstvo s tovarišem Titom na čelu. 
(Ploskanje) 

Predsedolk dr. Ferdo Kozak: Besedo ima minister za delo 
111 ljudski poslanec  Ivan  Regent. 

Ivan   Regent:   Tovariši ljudski poslanci! V ekspozeju predsed- 
5|ка   vlade   tovariša   Mihe   Marinka   o   proračunu   Ljudske   Republike 
5*ov©nij€ za leto 1949. ee jasno očituje osnovna politična in gospodarska 

"lia tega proračuna, ki nam nalaga, da napnemo vse sile za čimprejšnjo 
graditev socializma in  da  posvetimo  vso skrb delovnemu  človeku. Ta 
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linija seveda ni nova in izraža stremljenje delovnega ljudstva Slovenije 
in vse naše jugoslovanske ljudske republike. Skupaj z ostalimi narodi 
Jugoslavije bomo brez dvoma dosegli cilj, ki nam ga ta linija narekuje. 

Ljudje, o katerih ne bi mogli trditi, da nas imajo posebno radi, pra- 
vijo, da smo izdali socializem, da pri nas ne gradimo socializma. Če bi 
bilo to res, kar pripovedujejo o nas, bi morali naši ljudje že davno obupati 
nad tem, da bi mogli kdaj priti do socializma. Kajti pri nas ne gre za to, 
da bi kak posameznik postal izdajalec socializma. Tu smo izdajalci mi vsi, 
mi vsi skupaj z vsem delovnim ljudstvom vseh narodov Jugoslavije, ki 
vsi podpirajo linijo naše Komunistične partije, ki ji načeluje tov. Tito. 
Komaj je treba praviti, da so obtožbe proti nam le klevete. Stvarnost je 
pri nas povsem drugačna. Če pa bodo s svojimi klevetami proti nam 
nadaljevali, se bodo morali lepega dne potruditi in izumiti teorijo, po 
kateri bi bilo mogoče dokazati, da utegnejo tudi izdajalci socializma zgra- 
diti socializem. (Viharno ploskanje in pritrjevanje.) Takih tizdajalcer, 
kot so naši voditelji in kot je delovno ljudstvo Jugoslavije, se delovnemu 
ljudstvu drugih dežel ni treba bati.. 

Med mnogimi dokazi, ki pričajo, da res gradimo socializem, da smo 
zares usmerjeni v socializem, je dejstvo, da smo pri nas odpravili bres- 
poselnost in da smo odpravili možnost gospodarskih kriz, kakršne so v 
kapitalizmu na dnevnem redu. Kar se tiče dejstva, da pri nas ni brez- 
poselnih, oe gre za kakšno ugodno gospodarsko konjunkturo, ki bi uteg- 
nila začasno absorbirati vso razpoložljivo delovno silo. Ne! Gre za to, da 
pri nas ni vec brezposelnosti, ker je naše v socializem usmerjeno gospo- 
darstvo ne producira, je ne pospešuje, je ne trpi in je ne more trpeti. 
Brezposelnost je bič delovnega ljudstva v kapilalisličnili deželah. Deželni 
ki je napravila žo tako velike korake v socializem kakor mi, ne more 
poznati brezposelnosti. Pri nas utegnejo biti brezposelni le delomrznežb 
le tisti, ki se nočejo vključiti v gradnjo socializma. Toda ti ostanki kapi' 
talističnih tradicij se bodo morali kmalu prepričati, da pri nas ni in ne 
more biti mesta za lenuhe in za delomrzneže, da kdor ne bo hotel delati, 
tudi jedel ne bo. Pri nas ni več primerov, da bi ljudje trkali na vrata 
podjetij, da bi tam prosili za delo in da jih podjetja ne bi hotela sprejeti 
na delo. Pri nas se godijo sedaj dnigarni primeri. Niso več delavci, ki 
bi iskali delo, pri nas so podjetja, ki iščejo delovno silo, katere pri nas 
že občutno primajkuje. To dejstvo moramo resno upoštevati. 

Število, delavcev v vseh gospodarskih panogah je pri nas vedno verje. 
Narašča že od leta 1945. dalje. Ce vzamemo leto 1945. kot osnovo, tedaj 
nam kaže statistika o gibanju industrijskega delavstva v Sloveniji пл- 
slednjo sliko: 

leta 1945    .    .    .    Ш) 
leta 1946   .    .    .    149 

'leta 1947    .    .    .   210 
deta 1948   ...   246 

To pomeni, da je bilo v vseh naših gospodarskih panogah v letu 1948. 
nad 2 kral več delavcev kakor v letu 1945. V letošnjem leln se bo število 
zaposlenih v industriji in v vseh gospodarskih panogah še povečalo. Vendar 
bo odstotek tega povprečja nižji, kot je bil v prejšnjih letih. Danes pride 
V LHS na vsakih 1000 prebivalcev 144 delavcev, medtem ko pride v vsej 
Jugoslaviji  na vsakih   1000 prebivalcev 76 delavcev.  Večina  prebivalstva 
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LRS, in sicer do 56 % prebivalstva, se ne preživlja več s poljedelstvom. 
V letošnjem 1949. letu bodo morala naša podjetja napeti vse sile, če bodo 
hotela priti do potrebne delovne sile. Razume se, da to skrb ne smemo 
prepustiti le podjetjem in da se mora organizacija in disciplina za mobi- 
lizacijo nove delovne sile, ki je ni več dosti, še poostriti in okrepiti. 

Plače naših delavcev naraščajo. Po podatkih socialnega zavarovanja 
8o znašale povprečne ume mezde delavcev v LRS: 

leta 1945    .   . .     9.83 
leta 1946   .    . ,    .   12.14 
leta 1947    .    , .    16.69 
leta 1948   .    . ,    .    17.57 

eli po indeksu 
leta 1945    . .    .    100 
leta 194fl   .    , ,    .    123 
leta 1947    .    , ,   .    170 
leta 1948    .    , ,   .    179 

Primerno temu se je v splošnem zvišala tudi življenjska raven delav- 
'tva. Res je, da se s tem še ne moremo zadovoljiti, res je pa tudi, da 
Sre življenjska raven našega delavstva in vsega delovnega ljudstva 
navzgor, neprenehoma navzgor. Tempo tega zboljšanja ni počasen, odvisen 
Pa je od delavstva samega, od večje storilnosti njegovega dela, od nas vseh. 

Naraščanje števila delavstva v industriji in v ostalih gospodarskih 
Panogah priča o naraščanju naše industrije in sploh vse naše gospodarske 
dejavnosti. 

V lotu 1949. bo naša gospodarska dejavnost še znatno narasla. Po- 
javlja se vprašanje, od kod dobiti novo potrebno delovno silo. Viri nove 
delovno sile že začenjajo usihati. Zato bo treba, da začno naša podjetja 
^isiiti na to, kako in s čim bodo pomanjkanje delovne sile nadomestila, 
^o pa ni le naloga naših podjetij, marveč nas vseh. 

Predvsem bo treba preprečiti notranjo fluktuacijo delovne sile. Če 
^asa podjetja izpolnjujejo svoje plane, je to brez dvoma velika zasluga 
našili delavcev. Velika večina naših delavcev dela zavestno in z velikim 
navdušenjem. Poudariti je treba, da bi brez njih ne mogli napraviti 
^iti koraka naprej. Pri tem pa nimam nafnena, da bi s to izjavo prikraj- 

pred 
veliko večino našega delavstva. Ali bi delali miši delavci s tako zavestjo, 
8'takim navdušenjem, ali bi premagovali vse neverjetne težave, ki izvirajo 
deloniii tudi i/, naše tehnične zaostalosti, če bi samo slutili, da so njihovi 
Voditelji izdajalci, če ne bi bili prepričani, da jih "naša Partija pod vod- 
stvom tov. Tita odločno votli v socializem, če ne bi bili prepričani, da 
kadijo sebi in vsemu narodu novo socialistično družbo? Jasno je, da ue 
Ц Zato moramo posvetiti tem graditeljem našega gospodarstva, naše 
industrijo, graditeljem nove družbe vso našo skrb. 

Poleg te ogromne večine zavednih delavcev pa je tudi določen od- 
s,l,|''k nezavednih ali malo zavednih delavcev, ki povzročajo fluktuacijo 
plovne sile, ki venomer romajo iz podjetja v podjetje, ki kršijo delovno 
•"Sciplino in otežujejo delo zavednim delavcem in otežujejo izpolnitev pla- 
n()v- To fluktuacijo' bo treba preprečiti z vso odločnostjo. Preprečili jo bomo 
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z vzgojnim delom med njimi, predvsem pa tako, da bodo ustvarila naša 
podjetja povsod vsem delavcem take delovne pogoje, da bodo delavci že 
zaradi ugodnih pogojev vzljubili podjetje. To moramo doseči, kajti stal- 
nost delavcev na delu utrjuje'disciplino v podjetju, povečuje storilnost 
dela, omogoča delavcem in podjetjem, da bi se posluževali pridobljenih 
izkušenj, da bi izdatneje uporabljali pridobljene izkušnje. Skratka — po- 
manjkanje delovne sile bodo naša podjetja pristorila s tem, da bodo bolje 
organizirala delo v podjetju, da bodo skrbela v podjetju za delovno disci- 
plino, predvsem pa, da bodo uvedla povsod delo po normah. Najzaved- 
nejši delavci bodo morali pomagati podjetjem tudi v tem pogledu, zlasti 
pri uvajanju novih norm. Disciplina bo koristila proizvodnji pa tudi de- 
lavcem samim. Disciplina pri delu olajša delo vsem, poveča storilnost 
dela, poviša zaslužek in pospešuje graditev socializma. Ni socializma brez 
discipline. In naše gospodarstvo bo resnično načrtno šele tedaj, ko bo vse 
delo normirano, ko bo vsak delovni proces normiran. Norme pri delu so 
del načrtnega gospodarstva. Prav tako je z disciplino. Discipline pa ne bo, 
ice se ne bomo zanjo odločno borili, če je ne bodo delavci sami zahtevali- 

Vprašanje discipline, vprašanje organizacijo dela in vprašanje norm 
je velikanskega pomena. Rekel bi, da je to naša nova delovna sila. Po- 
glejmo si nekatere stvari. Naši delavci delajo povprečno 270 dni na leto. 
V kapitalističnih deželah delajo delavci, kadar imajo delo in ce ni kriz. 
300 dni na leto. Toliko ne moremo doseči, ker imajo delayci pri nas letni 
dopust, ki znaša najmanj 14 dni. Lahko bi pa dosegli, če bi bilo delo 
povsod organizirano, da bi delavci delali 280 do 285 dni na leto. To je 16 
dni več kakor sedaj. Če računamo, da dela v naših podjetjih le 200.000 
delavcev, pa bi vsak delal 15 dni na leto več nego sedaj, bi znašalo to 
3 milijone dni na leto več dela. To pa bi bilo prav toliko, kakor če bi 
dobila naša podjetja 10.500 novih delavcev. S povečanjem delovnih dni v 
letu — pri čemer ne mislim na delo v nedeljah — z uvedbo norm ter s 
pametno disciplino na delu bi pridobila naša podjetja 25.000 novih delav- 
cev. Ce prične, recimo, 200.000 delavcev delati samo 5 minut prekasno 
in konča delo 5 minut prezgodaj, imamo takoj 572 milijonov minut izgub- 
ljenega dela na leto. To število se še poveča, če pomislimo na minute 
dela, katerega izgube delavci pri svojem dolu, deloma po svoji krivdi, aji 
pa po krivdi podjetja zaradi slabe organizacije dela, Z dobro organi- 
zacijo dela v podjetju, z uvedbo pametne, skrbne discipline in z uvedbo 
norm bomo izdatno iiadomeslili pomanjkanje delovne sile. Ponavljam ■ — 
to je novi vir nove delovne sile. O tem ne smemo velč samo govoriti. Ta 
novi vir je treba organizirati, kajli delovna sila ni potrebna le naši indu- 
striji, marveč tudi našemu kmetijstvu. 

Vea zakonodaja naše ljudske republike« je v korist delovnemu 810* 
veku. Delovni človek je predmet, kateremu je posvečena vsa skrb nase 
države. Zanj se gradi socializem. V tem trenutku je skrb za delovnega 
človeka še bolj na mestu. Tega se morajo zavedati vsL Obramba delav- 
skega zdravja, zaščita delavca na delu sla pri uas že v navadi. Temu ^" 
imamo zahvaliti, da je število nesreč, zlasti težkih in smrtnih, vedm' 
manjše. Stremeti moramo za tem, da bo še manjše, kajti vsaka nesreča 
pomeni poleg nesreče kot take za Mnveka in družino še škodo, ker zniža. 
pa čeprav le za nekaj primerov, količino delovne sile. Zato bon''1 

nastopali zelo strogo proti vsem podjetjem, ki ne bodo upoštevala pred- 
pisov glede zaščite delavcev  na delu. Vsaka nesreča na delu   učinkuj1' 
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tudi na storilnost dela. Naša inšpekcija dela bo morala'posvetiti temu 
največjo skrb. Naša podjetja, ravnatelji naših podjetij naj predloge in- 
špektorjev skrbno sprejemajo in uresničujejo. 

Naša žena je enakopravna moškemu. Njeno delo je plačano kakor 
delo moškega. V proizvodnji je pokazala naša žena visoke primere držav- 
ljanske in socialistične zavesti. Imamo primere, ki dokazujejo, da utegne 
doseči storilnost naših delavk najvišje normative. 

Število žena, ki se lahko vključijo v proizvodnjo, je precej veliko. 
Da bi pritegnili v industrijo in v vso našo proizvodnjo še veliko večje 
število žena, moramo zgraditi čim več jasli in domov igre in dela, kamor 
bodo lahko nesle svoje dojenčke in kjer bodo skrbeli za njihove otroke 
^a časa njihovega dela. To velja za industrijske centre, pa tudi za vasi. 
Naša žena se z delom, osvobaja in žene se morajo zavedati, da je le delo 
tista sila, ki jih bo popolnoma osvobodila, ki bo iz njih naredila popol- 
noma enakopravne, popolnoma samostojne člane socialistične družbe. Ne 
zakoni, ne uredbe nimajo te moči. Jasli in domovi igre in dela odpirajo 
^ov vir ženske delovne sile, ki je enaka moški delovni sili, če je upo- 
fabljena na pravem mestu pri delu, ki je prikladno za žensko. 

Prav veliko skrb moramo posvetiti vzgoji novih strokovnih kadrov, 
''otrebe našega gospodarstva po delovnih kadrih v vseh gospodarskih 
Panogah bodo vedno večje. Že sedaj imamo precejšnje število strokovnih 
šol nižjega in srednjega tipa, katere obiskuje lepo število učencev. Poleg 
lega imamo tudi znatno število tečajev za učence v gospodarstvu. Zaradi 
Pomanjkanja učnih sil, prostorov in vzgojiteljev ne morem reči, da so 
Vst4 strokovne šole in tečaji na višini svojih nalog. Tu bo treba še mnogo 
d14la. Strokovno šolsko izobrazbo bo treba obnoviti. Toda navzlic temu 
so že prvi rezultati vzpodbujajoči. Če bodo vsa resorna ministrstva in vsa 
Podjetja posvetila tem šolam in tečajem potrebno skrb in zanimanje, če 
bomo število šol in tečajev z dobrimi učnimi močmi pomnožili, se našemu 
gospodarstvu ne bo treba bali, da bi kdaj ostalo brez strokovnih kadrov. 
Ce bi imeli vsaj v večjih središčih kot so Celje, Jesenice in Kranj domove 
za učence in če bi v Ljubljani in Mariboru, kjer so domovi, znatno povišali 
"j'hovo kapaciteto, bi bili uspehi v teh strokovnih šolah že danes 
Mlatno večji. 

V zadnjih dveh letih se je število učencev v gospodarstvu po četrt- 
'''Ijili gibalo takole- 1947 I. četrtletje 11.935, II. četrtletje 12.595, III. če- 
toletje 13.222, IV. četrtletje 14.390, 1948: I. četrtletje 15.136, II. četrt- 
l,etje 16.085, 111. četrtletje 16.709, IV. četrtletje 17.770. Med učenci tvorijo 
■''•'iisk^ slabo petino. 

Veliko skrb bomo morali posvetiti našim najboljšim, našim udar- 
'iikom^ racionali/.iilorjem in novatorjem. Ne moremo trditi, da smo v tem 
pogledu naredili že vse. Teh najboljših, ki so naš steber, je ver, nego jih 
'.''•kazuje evidenca. Tu imajo nekateri ne vem kakšne pomisleke. Treba 
j'' Z večjim pogumom priznavati delavcem njihovo udarništvo. Za veliko 
8torllnost dela""— veliko priznanje in višje premije, nagrade. To so si 
Nsi naši najboljši zaslužili. 

Mnoga naša podjetja ne kažejo preveč pažnje niti temu, da bi delavce 
?eznanila z novimi delavskimi zakoni in uredbami glede plač, norm itd., 
*aJ Šele glede udarnikov. Tudi glede lega bo postopala naša uprava za 
•klovne odnose bolj strogo kot dosedaj. 
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Prve proglasitve za udarnike so bile v mesecu avgustu 1946. Od tlej 
smo imeli proglašenih udarnikov: 

1946 .    .   -      1.144 
1947 .    .    .     6.972 
1948 .    .    .    10.761 

Skupaj je bilo do konca lanskega leta proglašenih 19.177 udar- 
nikov. Med udarniki je največ takih, ki presegajo norme; racionalizatorjev 
in novatorjev je približno 6 % od skupnega števila vseh udarnikov. Ženek 
je med udarniki četrtina (točno 26.54 %), dočim jih je med zaposlenimi 
ena tretjina. 

Proglašanje za udarnike je kampanjsko, ker dosega višek na koncu 
tekmovalnih rokov. Tako imamo v lanskem letu največ proglasitev v prvo- 
majskem tekmovanju, tekmovanju v počastitev V. kongresa KPJ in v no- 
vembrskem tekmovanju. 

Osnutek proračuna za leto 1949 nam kaže veliko skrb naše vlade, 
torej naše republike, za delovnega človeka. Gradimo našo industrijo, 
gradimo naše gospodarstvo, s čimer ustvarjamo materialne pogoje sociali- 
stične družbe. To je prispevek narodov Jugoslavije k graditvi socializma 
po vsem svetu. Ne smemo pozabiti, da je socializem prehodna stopnja 
iz kapitalizma v komunizem. V komunizmu mora vladati največje izobilje, 
do katerega pa človeštvo ne more priti, če ne bodo narodi vseh dežel 
do najvišje stopnje razvili vse svoje gospodarske možnosti. 

S tem, da gradimo materialne pogoje socializma, gradimo pogoje ка 
ideološko prevzgojo človeka v eocialističiKMii duhu, za katero si prizade- 
vamo seveda že sedaj. Čeprav drži. saj drugače ne bi mogli niti stopiti 
na pot socializma, da je ogromna večina našega naroda in vseh narodov 
Jugoslavije z nami, z našo ljudsko vlado, z našo Komunistično partijo, 
da se je ta ogromna večina zavestno lotila gradnje socializma, je vendarle 
tudi res, in drugače tudi biti ne more, da smo še daleč od toga, da bi 
vladala pri nas povsod Bocialislična miselnost. Tudi pri vseh naših delav- 
cih še ne. Zato pa daje naš proračun ne le možnost, da nadaljujejo e 
gradnjo materialnih pogojev socializma, marveč tudi zadostna sredstva za 
vzgojo novega socialističnega človeka. Naše sindikalne organizacijo mo- 
rajo biti v tem pogledu pionirji. 

Socializem je pri nas na pohodu, zmaguje in bo zmagal. Ne« bi l)il() 

napak, če hi se tega zavedali vsi naši notranji in zunanji sovražniki tei' 
nasprotniki. Kajti čimprej se bodo naši nasprotniki tega zavedali, tem* 
bolje bo tudi zanje. 

Da bi prišli čimprej do socializma, da hi mogli čimprej zadostiti vsem 
potrebam aašega gospodarstva naSega delovnega ljudstva, ki je vredno 
vse naše skrbi, ki jo vredno, da se mu posvetimo vsi z vso dušo in z vsem 
srcem navdušenih pristašev socializma, uradimo naše socialistično gospo- 
darstvo v pospešenem tempu, pri čemer upoštevajmo dejstvo, da je pred- 
loženi proračun najmanj, kar moremo in moramo narediti v 1949. letu 
na vseh poljih naše gospodarsMe, kulturno in vzgojne dejavnosti. Ne 
pravim, da hom glasoval za proračun, ki ga predlaga naša vlada, ker se"1 

ga že kot član vlade odobril. Priporočam ga vam vsem, da ga sprejmete, 
kajti ta proračun pove v številkah, kaj hočemo, kaj moremo in kaj mo- 
ramo najmanj narediti v 1949. letu za izgradnjo socializma in kolikšno skrb 
moramo v tem letu posvetiti izboljšanju blagostanja našega delovnega 
človeka. (IMoskanjc.) 



Predsednik dr. Ferdo Kozak: Besedo ima predsednik kontrolne 
komisije ljudski poslanec  Viktor  Avbelj. 

Viktor   Avbelj:   Tovariši ljudski poslanci! 
V dosedanji razpravi o predloženem proračunu za leto 1949. so bili 

poudarjeni veliki uspehi, doseženi z izpolnitvijo planskih nalog preteklega 
leta. Obenem so bile nakazane tudi glavne slabosti, ki so motile izpolnje- 
vanje plana in ki jih bo treba letos že kar v začetku še odločneje odstra- 
njevati. Prav zato bom navedel nekatere ugotovitve iz dela kontrole. 
Omejil se bom; na probleme, ki kažejo, da bi s skoraj istimi napori lahko 
dosegli še boljši učinek, oziroma da bi mogli izpolniti plan z manjšim 
trošenjem materialnih kakor finančnih   sredstev. 

Tako smo imeli n. pr. v preteklem letu težave v borbi za izboljšanje 
kakovosti naših izdelkov in dela ter za obogatitev asortimaja. Kakovost 
so včasih zmanjševale slabše surovine, ki smo jih dobili iz inozemstva, 
Razne pripomočke smo morali izdelovati doma, ker jih v inozemstvu nismo 
foogli kupiti, deloma zato ne, ker jih sploh ni, deloma pa zato, ker nam 
i'h niso hoteli dati. Vkljub vsem tem in podobnim težavam lahko ugotav- 
ljamo, da se je kakovost naših izdelkov v primerjava z letom 1947 dvig- 
riila, ni pa še dosegla tiste stopnje, ki bi jo lahko dosegla z razpoložlji- 
vim surovinami in v sedanjih pogojih. 

Tu je treba povedali, da v eamem centru, t. j. s strani republiških 
Organov, ni bilo storjeno vse potrebno, da bi odločilneje pomagali zbolj- 
ševati kakovost izdelkov. Organizacijski ukrepi, ki jih v tem pogledu 
'joloča uredba zvezne vlade, se niso izvajali. Biroji za pospeševanje pro- 
*zvodnje, ki jih predvideva omenjena uredba, da med drugim tudi kontro- 
Urajo kakovost izdelkov in pospešujejo vse ukrepe za dosego boljše kako- 
V(*ti, so bili kasno formirani. V sedanjem sestavu še tudi ne delajo za 
ll^|i<4šiio intervencijo v pogledu izboljšanja kakovosti. Z ustanovitvijo teh 
birojev seveda problem še ne bo rešen, vendar bo z njimi omogočena 
stalna kontrola in stalen pritisk na podjetja, da bodo ta izboljševala 
kakovost in asortima svojih izdelkov. 

Pogost pojav v tekstilni industriji je, da vzroki slabše kakovosti niso 
'(>liko v kakovosti surovin, kolikor v tem, da se podjetja premalo zavze- 
llUl,io, da bi kakovost svojih izdelkov izboljšala. Podjetja so izpolnjevanje 
plana pogosto razumela tako, da je na račun pospešene proizvodnje trpela 
kakovost. Nekatere tekstilne tovarne so izdelovale slabo tkano in slabo 
oplemeniteno blago. V tekstilni tovarni Intcks v Kranju so v barvarni 
Pokvarili okrog 7.000m blaga, tekstilna tovarna v Št. Pavlu je izdelala 
^4'' tisoč metrov defektnoga blaga. Mariborska bombažna tkalnica je izde- 
'()vala slabo blago, iz katerega je konfekcija izdelovala slabe srajce — 
tako je kakovost izdelkov trojno trpela. 

1*0 ugotovitvah kontrole, ki prav gotovo ni mogla zajeti vseh možnosti, 
»odo tekstilna podjetja v republiki samo z večjo pazljivostjo pri izdelavi 
['''»ga, torej z odstranitvijo malomarnega ■odnosa v proizvodnji lahko izbolj- 
sa|a kakovost izdelkov za vrednost približno 7,800.000 din. 

Skromna je bila tudi izbira izdelkov tekstilne industrije. Znano je, 
l1« je bilo lani v poletnem času v prodaji zimsko blago, pozimi pa letno. 
^a trgovino po vezanih cenah imamo v trgovski mreži toliko blaga, da po 
Rednosti v celoti krije vrednost izdanih bonov. Kljub temu je velik del 
",r>ov nerealiziran, prav zaradi tega, ker ni dovolj izbire. Boljši asorti- 
niu   bi  ,ђге2.  (jvoma  močno  poživil   vezano  trgovino.  Naša  industrijska 
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podjetja se vse preveč zadovoljujejo s količinskim ali pa z vrednostnim 
izpolnjevanjem planskih obveznosti, ne glede na to, v kolikšni meri bodo 
ustregla potrebam široke potrošnje. 

Kako gre količinsko ali vrednostno izpolnjevanje plana včasih na 
škodo asortimaja, kaže tudi tabela izpolnitve plana republiške industrije 
do 1. decembra 1948: 

po količini je bil  plan izpolnjen s 100 % 
po vrednosti s 103 % 
po asortimaju z   91 ^ 

Pri tem pa niti ne moremo trditi, da je planirani asortima bil dovolj 
bogat in pester, da bi zadovoljeval potrebe in okus potrošnikov. 

Iz tega vidimo, da niso dosegli niti planiranega asortimaja, čeprav 
je znano, da plan ni bil postavljen v skladu s potrebami široke potrošnje 
in bo v letošnjem letu treba odločnega zboljšanja v korist potrošniških 
potreb. 

Da izvira osiromašenje asortimaja pogosto iz nepravilnega odnosa 
podjetij samih, kažejo tile primeri podjetij republiške kovinske industrije: 

Zaradi slabšega izpolnjevanja plana med letom so nekatera podjetja 
kovinske industrije forsirala proizvodnjo koncem leta. To forsiranje je šlo 
predvsem na škodo asortimaja. Tako je tovarna kovinske industrije 
»Titan« proti koncu leta izdelovala predvsem težje predmete, ki so dali 
večjo skupno tonažo. Izdelovala je fitinge večjih dimenzij, ki se rabijo 
v manjših količinah in leže sedaj neizkoriščeni, opustila pa je izdelovanje 
manjših dimenzij, za katere je bila plansko obvezana, ki nam jih danes 
primanjkuje. Podoben je primer Mariborske livarne. Tudi Tovarna emaj- 
lirane posode v Celju je hotela pričeti z izdelovanjem posode večjih 
dimenzij na škodo lažjih predmetov, pa je po intervenciji to popravila. 

Primer cele vrste vzrokov za slabšo kakovost izdelave nudi Kemična 
tovarna v Hrastniku, ki je producirala kromov galun napačne sestave. 
Poleg tega se jim je zaradi nepazljivosti pri zavijanju pomešal med kemi- 
kalijo še pesek nepredelane surovine. Ko so te kemikalije pri strojenju 
kož uporabili, je trpela kakovost usnja. Ugotovljeno je, da v nekaterih 
tovarnah usnja premalo pazijo na kakovost izdelka (n. pr. slabši stroj, 
slabše valjanje itd.) Prav tako nekatere delavnice republiškega podjetje 
:i>Obutev« ne posvečajo dovolj paižnje kakovosti izdelkov. Tako se v konč- 
nem izdelku nabere vrsta vplivov, ki povzročajo slabo kakovost. Kes je, 
da je kemična industrija dosegla lepe uspehe, zlasti v izdelovanju 
dragocenih kemikalij, ki smo jih doslej morali uvažati, prav tako i(' 
usnjarska industrija v znatni meri uspešno premagovala težave, ki jih 
je imela zlasti z dviganjem kakovosti izdelkov, prav zato pa moramo se 
v večji meri odpravljati vse subjektivne slabosti, ki dostrikrat izvirajo '^ 
malomarnosti in preslabe kontrole odgovornih organov. Podjetje Obutev 
v Kranju je po prejetih podatkih preseglo plan. Za to podjetje delajo 
razne čevljarske delavnice državnega, zadružnega in privatnega sektorja- 
Normativi so postavljeni dokaj realno. So pa še pogosti primeri zelo slabe 
izdelave. Delno je temu kriva slabša kakovost usnja ali nepravilno dode- 
ljevanje kontingentov itd. Kriv pa je tega tudi skrajno nepravilen odn<,s 

do dela. Tako so n. pr. ob inventuri sredi lanskega leta našli v skladiše|i 
1611 parov defektnih čevljev, ki niso bili za uporabo. Bili so ročni izdelki, 
kjer bi pričakovali izdelavo boljše kakovosti. 

94 



Vse leto 1948 je bilo vprašanje obutve, zlasti za naše delavce po 
rudnikih, na gradnjah in gozdarstvu, velik problem. Z obutvijo slabe 
kakovosti smo lahko le v manjši meri izadostili največjim potrebam. 
^Obutev« ima tudi letos precej visoke planske obveznosti, zato je vse- 
kakor nujno, da posveti več pažnje kakovosti svojih izdelkov. 

Pri zasledovanju izpolnjevanja plana republiških rudnikov opažamo 
v nekaterih premogovnikih (Kočevje, Hrastnik, Št. Janž, Senovo), da je 
trpela kakovost premoga zaradi sunkovitega, neenakomernega obreme- 
njevanja separacij. Do tega je prišlo zato, ker ta podjetja niso enako- 
memeje izpolnjevala plana skozi vse leto, zaradi česar je bilo treba v 
nekaterih razdobjih proizvodnjo forsirati. Tudi še ni dovolj kontrole nad 
kakovostjo izkopnine. 

Ob vprašanju enakomernejšega izpolnjevanja plana kažejo mnogo- 
številne ugotovitve iz lanskega leta, da je bila s sorazmerno malim 
povečanjem naporov dosežena večja proizvodnja. To priča, da so delavci 
^ali še več, kakor zahtevajo od njih tekmovalne obveznosti med delovnimi 
kolektivi, ki v veliki meri dvigajo proizvodnjo. Zaradi raznih vplivov je 
razumljivo, da proizvodnja do neke mere pada ali narašča skladno 
z delovnimi pogoji, vremenskimi prilikami itd. V večini primerov pa so 
Vp,čje razlike med storilnostjo v posameznih časovnih razdobjih posledica 
Popuščanja delovne discipline, ali pa niso postavljene realne norme itd.; 
^radi neenakomernega izpolnjevanja plana v veliki meri trpi kakovost 
izdelkov. 

Evidenca izpolnjevanja plana v prvih mesecih letos kaže, da bo za 
^polnitev obveznosti letošnjega plana velike važnosti vztrajno delo tako 
plovnih kolektivov, kakor vodstev podjetij, da zagotove enakomernejše 
^polnjevanje plana med letom. 

Nepravilen je včasih tudi odnos do kakovosti in asortimaja za 
jzvozne artikle. Pri nas velja to v glavnem za izdelke gozdarstva in lesne 
■ndustrije. Zaradi tega nekateri posli niso bili opravljeni ali pa so se 
zavlekli. Iz istih vzrokov je bilo treba dajati inozemskim kupcem, razne 
bonifikacije. To povzroča največkrat slaba evidenca, ki onemogoča pravo- 
Casno intervencijo; povelčati pa bo treba tudi plansko disciplino, zlasti če 
upoštevamo, da so proizvodne naloge tako po kakovosti, kakor po 
flsortimaju za vsa. podjetja ministrstva za gozdarstvo in lesno industrijo 
Ze v planu dovolj točno označene! 

Slične slabosti, ki so dostikrat manjšega obsega, opažamo še po 
faznih sektorjih dela. Z odpravo teh napak in slabosti bi bil efekt iz- 
polnjenega plana lahko še boljši ter bi se lahko še bolj zadovoljile potreb^ 
Игокв potrošnje, kar moramo doseči v letošnjem letu. 

Akcija za znižanje polne lastne cene, ki se je začela lani in ki 
1('l()s v ničemer ne izgubi pomena,, je že v tem kratkem času dosegla 
У|(1пе uspehe tako v pogledu varčevanja kakor dviganja kakovosti 
'^lelkov. Takoj v začetku pa so se pokazale nekatere slabosti pri iz- 
polnjevanju te naloge. 

Nekatera podjetja niso videla v akciji za znižanje polne lastne cene 
8voJe stalne naloge, svoje vsakodnevne borbe za čim boljše, ч čim 
''^'ionalnejšc izkurLščanje proizvodnih kapacitet, surovin, odkupov, borbe 
7H
 čim večjo storilnost, za uvajanje realnih norm in normativov, za realno 

Paniranje delovne sile itd. Vrsta podjetij se je lotila to naloge nepravilno 
'Tl niso zainteresirala  vsega delovnega  kolektiva. Ponekod  so opravili 
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odrejeno znižanje z lahkoto, ker so imeli zelo visoke kalkulativne rezerve. 
s katerimi so si zagotovili eventualno izravnavanje razlik v normativih in 
podobno. Rezultati kažejo, da je bilo znižanje v glavnem pravilno 
planirano. Komisije so odkrivale še večje možnosti znižanja, k»kor so ga 
za svoja podjetja predpisovale glavne direkcije. 

Tako je Predilnica in tkalnica v Mariboru od 2.730/o nadplanske izgube 
v II. kvartalu dosegla v III. kvartalu 2.82 u/o znižanja polne lastne 
cene; Induplati Jarše pa je od 2.9% izgube v II. kvartalu dosegla 3.5'^ 
znižanja polne lastne cene v III. kvartalu. 

Tekstilna industrija je dosegla samo na raicun odvečne delovne sile 
znižanje preko 35 milijonov dinarjev. Ро1ец podražitve izdelkov, ki ga je 
povzročalo previsoko število zaposlenih delavcev, so ta podjetja še za- 
drževala delovno silo, ki jo je drugje primanjkovalo. 

Z revizijo normativov in racionalnejšim izkoriščanjem odpadkov ^e 
je samo Tovarna emajlirane posode v Celju obvezala znižati polno lastno 
ceno za okoli 8 milijonov dinarjev. 

Tekstillna .Industrija ni v zadostni meri •izkoriščala odpadkov pri 
predenju in tkanju. Na račun tega neracionalnega izkoriščanja bo i" 
ugotovitvah komisije samo Predilnica in tkalnica v Mariboru lahko pri- 
hranila polletno preko 5 milijonov dinarjev. 

Lani so bili doseženi večji uspehi tudi pri normiranju dela. Težave 
povzroča med drugim pomanjkanje kadra normircev. Vendar je na re" 
publiikih gcadnjah po razpoložljivih podatkih delalo po normah v drugom 
polletju 60 do 70 delavcev, dočim v lokalnih gradbenih podjetjilj 
ponekod tudi samo 15",,. Dogajali so so tudi primeri, da so delavci, k' 
niso dosogli nonn, t;- znižali, da bi jih tako dosegli. 

Po prejetih poročilih so v kovinski indnslriji norme nerealno p0' 
stavljene in jih bo treba revidirati. 

V nekaterih podjetjih lokalnega značaja so postavili norme laka nizko. 
da jih ves kolektiv močno presega, tako v Tovarni pletenin Kranj za 20 
do 60/K, v opekarni Dvorska vas za (50'! . Tmli iz tega vzroka je imola ta 
opekarna samo v enem letu 384.000 din Izgube. 

Uredba o normah, ki je v veljavi s 1. januarjem, je sprožila zlasti 
v podjetjih precejšnjo aktivnost, ni pa še potrebne pomoči od zgoraj, od 
direkcij in deloma tudi od resorov. Najslabše je v tem pogledu v gozdai'' 
stvn in lesni Industriji, kjer je bila šelo koncem januarja postavljena ko* 
misija. Kočevsko gozdno gospodarstvo pa se te naloge še sploh ni lotilo. 

Samo postavitev realnih norm in normativov labi: > uvede trdo" 
sistem varčevanja In s lein zniževanje cen izdelkom, odkrilo pa bo »e 

nadaljnie skrite rezerve v kapacitetah, materialu In zlasti delovni eiU' 
Primer neodgovornega odnosa do državne imovine daje gospodarjenj6 

z na.-iin kamionskim parkom. Naloge, ki jih moramo izvršiti s tem avl0' 
parkom, so zelo važne, zlasti če pomislimo na prevoze v gozdarstvu i" 
trgovini. Redno vzdrževanje zavira pomanjkanje gum, različnosti V 
znamkah in tipih vozil, pomanjkanje' rezervnih dedov itd. 

Komisijski pregled je v novembru lanskega leta ugotovil, da 70% 
celotnega števila kamionov nima garaž. Tako so bili kamioni izpostavile1'1 

dežju in mrazu, kar je po nepotrebnem povzročalo razne okvare voz1'- 

Kamioni Generalne direkcije viinistrstva za gozdarstvo In lesno industrij" 
so v primeri z drugimi podjetji najslabše vzdrževani. Ne samo, da nimar 
garaž,  tudi  vozil   ne  čistijo  včasih  po  nekaj   mesecev   (Straža),  manjs"1 
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popravil ne izvršujejo sproti, niti nimajo norm za potrošnjo bencina. Dobro 
so oskrbovani kamioni podjetja »Slovenija avtopromek, ki jih večkrat 
kontrolirajo. 

Po pregledu se je stanje sicer popravilo, vendar zaradi pomanjkanja 
garaž se vedno ni okoli 25% kamionov pod streho. 

Na področju trgovine so bili koncem prejšnjega leta storjeni ukrepi, 
^ia kar najbolj omejimo neodgovorno razpolaganje z osnovnimi življenj- 
skimi fondi. Izvajanje tega odgovornega dela je bilo prepuščeno v glavnem 
trgovinskemu aparatu MTP in okrajnim trgovinskim poverjeništvom. Niso 
Pa še dovolj  pritegnjeni okrajni ljudski  odbori  in  množične politilčne 
0rganizacije, kar je krivo, da v tem pogledu še vedno ni zadovoljivih 
^spehov. Vendar pa se je stanje v pogledu gospodarjenja s fondi prehrane 
in preskrbe  izboljšalo. Trdovratneje  se vzdržujejo slabosti v izvajanju 
odkupov. Ugotovitve iz preteklega leta kažejo, da se uredbe o obveznih 
0dkupih kmetijskih pridelkov niso izvajale pravilno. Razrezi so obreme- 
njevali z obvezno oddajo male in srednje kmete na korist velikih. Mali 
'"   srednji   kmetje  so  svoje   obveznosti   izpolnjevali,   poleg tega   so   se 
Posluževali ugodnosti, ki jo nudi kontrahiranje pridelkov; veliki pa skoro 
Vt'(lno niso izpolnjevali svojih obveznosti ali pa so jih izpolnjevali le delno, 
^>enem pa prikrivali tudi poševne površine in na ta način skušali zmanj- 
^('vuli obveznosti. Slaba evidenca našega odkupnega aparata je onemogo- 
ča izterjavanje predpisanih količin od velikih kmetov in zato tudi ni 
nudila   pregledov,  kateri od večjih  kmetov hočejo svoje obveznosti do 
^"žave v redu  izvrševati,  kje pa se  krijejo špekulantski   elementi,  ki 
sabotirajo tako proizvodnjo kakor izpolnjevanje predpisanih obveznosti. 
Uredba zvezne vlade glede obveznega odkupa živine v letu 1949 jasno 
določa način odkupa  v  skladu s celotnim odnosom  ljudske ob'asti  do 
^"meta. Pravilno izpolnjevanje teh določb mora nujno odpraviti dosedanjo 
naPačno prakso pri obremenjevanju kmetijskih gospodarstev. Iz poročil 
^КК   je  razvidno, da so šli nekateri okraji, kakor n. pr. Idrija, že po 
^veljavljenju zvezne uredbe mimo njenih določil in so z obvezno oddajo 
'"iisičev   obremenjevali   kmetijska   gospodarstva,   ki   po   uredbi   niso 
Obvezana  k oddaji.  Važna za pravilno  in pravočasno  izvršitev odkupa 
živiiu. je tudi določba, da je treba na začetku leta napraviti razrez, tako 
Klede količine predpisane obveznosti, kakor tudi glede roka oddaje. Na ta 
1'ačin bo vsak  delovni  kmet  lahko v naprej vedel  za svoje obveznosti 
1,1 temu primerno redil toliko živine, da bo mogel zadostiti oddaji,, kakor 
tudi potrebam lastnega gospodarstva, 

Spekulantskega kmeta pa bomo ob doslednem in smiselnem izvajanju 
,,n,|iiieiie uredbe, ki je v celoti v skladu z linijo naše Partije, do kraja 
!'a/k'iiika!i in nam ne bo težko zavzeti do njega tak odnos, kakršnega 
'П1а on sam do ljudske skupnosti. 

Tržni viški  kmetijske« proizvodnje so precej višji, kot jih zajemamo 
£ obveznimi odkupi. Del teh viškov dobimo s trgovino po vezanih cenah. 

.,>(|ii naša odkupna mreža le bila v letu 1948 prešibka — zlasti organiza- 
?Чако da  bi   mogla   odkupiti  čim  več kmetijskih   pridelkov,  kar  bi 
"''''dno izboljšalo prehrano mest in industrijskih središč. Tudi pri 
pjevanju odkupnega aparata niso prizadevanja MTP naletela vselej na 
''^•uinevanje  lokalnih oblastnih organov. 

Stihijiiosl, ki je v lanskem letu vladala v pogledu zaposlevanja in 
()||l>ovedovanja  po  naših delovišlčih,  je močno ovirala ustalitev delovne 
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sile na tistih sektorjih dela, za katere je bila najbolj usposobljena in kjer 
je bila največja potreba po njej. Bili so primeri preplačevanja in snublje- 
nja, pa tudi samolastnega odhajanja z dela in prebiranja zaposlitve s strani 
delavcev samih. Zaradi preširoke fronte v gradnjah so bili storjeni ukrepi 
za omejevanje del na prioritetne gradnje. Pri tem se je dobršen del 
delovne sile porazgubil po raznih delih lokalnega pomena, kjer so te 
delavce sprejemali na delo kljub temu, da so jim bile znane potrebe 
prioritetnih gradenj po delovni sili. Sploh so dela lokalnega značaja 
marsikje oteževala mobilizacijo delovne sile za prioritetna dela. Na za- 
družnih domovih je bilo zaposlene preveč plačane delovne sile, kvalifici- 
rane in nekvalificirane. V Mariboru-okolica je plačana delovna sila 
opravila na 6 gradiliščih nad 60.000 delovnih ur, za kar so porabili 
1,179.482 din kredita. Podobne primere najdemo tudi v nekaterih drugih 
okrajih. 

Fluktuacija delovne sile, ki je bila po nekaterih podjetjih tolikšna, 
da se je v enem letu izmenjalo vse delavstvo do zadnjega, kaže, da so 
vodstva premalo skrbela za ustalitev delovne sile, da je bila delovna 
disciplina še slaba, da so podjetja premalo skrbela za ureditev življenjskih 
pogojev delovnega človeka, da je bilo premalo političnega utrjevanja de- 
lovnih kolektivov. 

Z izidom uredb o delovnem razmerju in o delavskih knjižicah bodo 
razno slabosti v precejšnji meri odpravljene. Kažeta se pa dve tendenci, 
po eni strani omalovaževanje teh uredb, po drugi strani pa ozko 
prakticistično izvajanje, ki otežuje hitro mobilizacijo nove delovne sile- 
Tako je bilo tekom januarja pri podjetjih Megrada v Ljubljani zavrnjenili 
40 delavcev, ki niso imeli potrdil, čeprav bi ta potrdila lahko naknadno 
predložili. Neki delavec je moral trikrat iz Trebnja v Trbovlje, da je 
zadostil glede potrdil zahtevam Okrajne uprave za mobilizacijo delovne sile- 

Veliko vlogo bodo imele letos prostovoljne frontne brigade, ki bodo 
na važnejših deloviščih pomagale izpolnjevati plan delovne sile. Na tereojj 
so vsi pogoji za uspešen razvoj teh brigad; tudi med ljudstvom je dovolj 
pripravljenosti za vključitev v brigade. Nujno potrebno pa je čim tesnejše 
sodelovanje med okrajnimi štabi in podjetji, kjer bodo brigado delale- 
Nepravilen odnos do mobilizacije frontnih brigad kaže primer iz Poljičan. 
40 članov OF, ki so bili pripravljeni delati v brigadi, je moralo dvakrat 
zastonj čakati na prevoz v Štore, tako da se je 11 mladincev odločilo, da 
gredo peš 42 km daleč. 

Kljub velikemu številu ljudi, ki so šli skozi razne strokovne šol0» 
tečaje, delavske gimnazije itd., še vedno ne dosegamo postavljenega plane 
za dvig strokovnih kadrov. Nekateri resori, direkcije in podjetja ne kažoj0 

pravega odnosa do izpolnjevanja plana kadrov. Predvsem so bile večje 
pomanjkljivosti pri planski izpolnitvi vpisa v strokovne šole in hkrat« 
s tem z ureditvijo intornatskih prostorov. Tako je zaradi nepripravljenih 
prostorov 70 dijakov ekonomskega tehnikuma dobilo dopust do dograditve 
internata in so zaradi tega zamudili 4 mesece učenja. Ministrstvo zdravstv* 
ni dovolj podprlo vpisa v šole za medicinske sestre, ker ni predhodno 
pripravilo prostorov in je bil zato plan vpisa i/.polnjen le s 50 "!,. 

Lep uspeh je doseglo ministrstvo kmetijstva, ki je organiziralo vrst0 

tečajev za usposabljanje zadružnega in strokovno-kmetijskeij;a kadra. 
Vprašanju materialne preskrbe se ni posvetila dovoljna pažnja, zarad1 

če»ar so učenci živeli v težkih prilikah. Reševanje prošenj za štipendij 



in njih izplačilo se je ponekod zavleklo za nekaj mesecev, pa tudi za 
Pol leta. 

Zelo nam nadalje primanjkuje vzgojiteljskega kadra. Pričeli smo sicer 
že s prešolanjem dobrih, predanih delavcev na pedagoških tečajih, ker bo 
le tako mogoče izpopolniti slabo zasedbo vzgojiteljskega kadra, kar postaja 
zelo pereče zaradi hitrega porasta strokovnih šol in tečajev z internati. 

Zaskrbljenost vzbujajo slabi učni uspehi v prvem polletju tekočega 
šolskega leta. Tekstilni tehnikum ima po posameznih razredih 40 do 80% 
slabih   ocen,   ekonomski   tehnikum  30  do   60%,   tehnična   srednja  šola 

, povprečno 30 do 50%. Kazni je bilo v prvem polletju n. pr. v tekstilnem 
tehnikumu 57 %. 

Delo komisij državne kontrole LRS je v preteklem letu trpelo zlasti 
zato, ker je zajelo preveliko število nalog, med njimi tudi zelo drobnih. 
Delali smo marsikaj stihijsko, komisije so šele po nastalih motnjah v 
Posameznih panogah planske dejavnosti pričele iskati vzrokov za te motnje 
in stavljati predloge za odpravo slabosti, namesto da bi s stalnim sprem- 
ljanjem celotne problematike izpolnjevanja plana plansko izbirali za pred- 
met kontrolnega dela najvažnejše ključne probleme, ki bi odpravili glavne 
zastoje in ovire za celo vrsto drugih vzporednih nalog. 

Ker smo se izgubljali v preštevilnih nalogah, je bila slabša tudi 
Priprava na kontrolne preglede in poglabljanje strokovnosti v kontrolnem 
delu, ter bi bile kontrolne ugotovitve lahko popolnejše in postavljene z 
Vecjo zanesljivostjo kontroliranim sektorjem v izvršitev. 

Kontrola izvajanja nalog, kontrola nad (gospodarjenjem z državno 
imovino in državnimi fondi s strani operativnih organov samih, se je v 
lanskem letu temeljito izboljšala. Zlasti je k temu pripomoglo izboljšanje 
operativne evidence po naših podjetjih. Po drugi strani lahko ugotovimo, 
^a v tistih sektorjih, kjer ni bilo dobre evidence, tudi ni bilo učinkovite 
kontrole. 

Da bi se notranja kontrola okrepila, se bodo letos po vseh ministrstvih 
^ komitetih vlade LRS ustanovili sektorji notranje kontrole z nalogo. 
Pomagati operativnim sektorjem teh ustanov, da okrepijo kontrolo nad 
izvajanjem direktiv in da neposredno na terenu kontrolirajo, kako se 
naloge izvajajo. 

Prav tako so bile ustanovljene OKK, ki bodo v okviru kompetenc 
OLO-ov vršile kontrolne posege in obenem ostreje kot doslej nalagale 
0dsekom OLO-ov dolžnost, da sami, vsak v svojem sektorju, okrepijo kon- 
trolo nad izvajanjem postavljenih nalog. 

Tovariši ljudski poslanci! 
Z izpolnitvijo plana preteklega leta so najširše delovne množice jasno 

dražile svojo polno pripravljenost, da dajo iz sebe vse sile za izgraditev 
"ooializma. Ob takem odnosu do planskih nalog in z jamstvi, ki jih v tej 
Snicri daje predloženi proračun, bomo v letu 1949 ponovno, z neovrgljivimi 
deJstvi doka 
^d modrim 

*l<anj0.) 

.kazali pravilnost politike Komunistične partije Jugoslavije, ki 
-im Titovim vodstvom vodi naše narode v srečnejšo bodočnost. 

Izjavljam,  da bom glasoval za proračun v  predloženi obliki.  (Plo- 

Prcdsednik dr. F e r d o  Kozak:  Odrejam 16 minut odmora. 
(Nadaljevanje seje ob 18.45) 
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Predsednik dr. Ferdo Kozak: Nadaljujemo 2. sejo II. izred- 
nega zasedanja. Besedo ima minister za prosveto dr. J o ž e  Potrč. 

Dr.  Jože  Potrč:  Tovariši ljudski poslanci! 

Iz ekspozejev gospodarskih ministrov ste razvideli, kako uspešno je 
naše ljudstvo izpolnjevalo planske naloge v drugem letu petletke. Ustrezne 
uspehe lahko ugotovimo tudi na kultumo-prosvetni fronti. V kolikor se 
dajo naloge izraziti v številkah, dokazujejo slednje, kako je naš plan 
realen, kako ga naše ljudstvo uresničuje z bojem in elanom, kako se bori 
za vedno hitrejši ^empo. Uresničenje osnovnošolske obveznosti za našo 
republiko ni več problem, praktično je obisk stoodstoten, saj so izjema le po- 
samezni teže bolni in defektni otroci, posebno v takih naseljih, kjer je 
dostop do šole otežkočen. Največja naloga., ki jo postavlja pred nas zakon 
o petletnem planu, je nadaljnji dvig splošne izobrazbe vsega ljudstva na 
višjo stopnjo s tem, da zajamemo do 1951 leta v višje organizirane sedem- 
letne šole in nižje srednje šole 75% šoloobvezne mladine. Če smo organi- 
zirali lani 55 sedemletk, v katerih smo zajeli ne le predvidenih 1.400, 
ampak 3.648 učencev in planirali za to šolsko leto 125 sedemletk s 
12.700 otroki v petem razredu sedemletke in v prvem razredu gimnazije, 
v resnici pa organizirali 128 sedemletk in zajeli v ustrezajoče razrede 
18.161 otrok, potem zasluži ta uspeh, da ga pravilno ocenimo. Zelo poučne 
so podrobne številke: Plan za leto 1948 je predvidel 5500 učencev V 
sedemletnih šolah, v resnici jih ie zajel 8354, od toga v 5. razredu namesto 
predvidenih 3500 učencev, 6609. V gimnazijah se uči letos 29.932 učencev 
namesto 26.400, kakor jih je predvidela anketa, v 1. razredu pa ne 9.000, 
ampak 11.552. Zaradi teh sprememb je epremenj(?na seveda tudi struk- 
tura osnovnih šol. Namesto 169.000 se uči v osnovnih šolah 154.387 otrok. 
Značilna sta 5. in 6. razred. Ker so odšli absolventi 4. in 5. razreda v 
gimnazije in sedemletke v mnogo večjem številu, kakor je bilo pričakovati 
po anketi, je padlo število učencev v 5. razredu od predvidenih 14.000 na 
7.646, v 6. razredu od 10.000 na 3879. Vseh dijakov imamo v višjih 
razredih sedemletk 8.354, v nižjih osnovnih šolah 24.293, skupaj torej 
32.647 učencev (ali 72.18% vseh učencev), v višji osnovni šoli jih je še 
12.579 ali 82%. 

Te številke dokazujejo ne samo, da smo se že čisto približali nalog' 
petletnega plana in da bomo do konca petletke lahko nudili nižjo srednje 
izobrazbo ogromni večini, praktično skoro vsej naši mladini, te številk'' 
dokazujejo mnogo več, namreč to, da našo ljudstvo ceni izobrazbo, da 
hoče žrtvovati vse za kulturni dvig, za boljšo bodočnost svojo mladine, 
sama mladina pa dokazuje pripravljonosl in ljubezen do znanja. Ljudska 
oblast se trudi, da tej potrebi svoje mladine čim bolj zadosti. Petletka) 
socializem, zahteva ogromno kadrov, posebno strokovnih, zahteva jih v 
najkrajšem času, tako do konca petletke 8.000 samo srednjega strokovnega 
kadra in 2.100 višjega. Zato nenehno dvigamo število strokovnih šol- 
Razen šestih zveznih (dveh navadnih in štirih delavskih tehnikumov) je 

naraslo letos število republiških strokovnih šol od 19 na 27, število učencev 
od 3599 na 5829 (59%) več. V zveznih tehnikumih se uči nadaljnjih 641 
dijakov, kar da 73% celotnega porasta števila dijakov strokovnih šoj 
v Sloveniji. Ta porast je mogoč le zaradi posebne materialno skrb' 
ljudske oblasti za dijake. Odprtih je bilo v tem letu razen že obstoječih 
10 internatov še 8 republiških in dva zvezna. Število gojencev je naraslo 
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od 1415 na 2961 in 246 v zveznih internatih. V internatih stanuje 56% vseh 
dijakov strokovnih šol. Lani je prejemalo 1550 dijakov ali 45%, letos 
3552 ali 62%  vseh dijakov štipendije. 

Razen učiteljišč, ki jih je sedaj že 5, kjer pa plan vpisa kljub porastu 
števila dijakov v letošnjem letu ni izpolnjen, je na vseh srednjih šolah 
porast preko plana. Za prihodnje leto obeta anketa tudi za učiteljišča 
izpolnitev plana vpisa. iPomemben je porast tudi na univerzi. Namesto 
4000 po planu za leto 1948 se je vpisalo na fakultete 4026 študentov, od 
tega samo na tehniko 22% preko plana (namesto 1600 — 1964). Ko go- 
vorimo o teh velikih in nedvomnih uspehih v šolstvu, ki jamčijo dvig 
splošne in strokovne izobrazbe nad vsak dosedanji nivo in celo nad plan, 
moramo pokazati na težave in žrtve, s katerimi gradimo našo socialistično 
kulturo. Predvsem nam manjka še vedno kadrov (učiteljev n. pr. okrog 
^^O), tako da so naši prosvetni delavci z delom preobremenjeni, samo da 
bi ne ostale šole prazne. Strokovne šole imajo le 39% stalnega kadra, 
vsi ostali so honorarni predavatelji. Tudi stavb manjka, tako da se morajo 
razne šole dopoldne in popoldne vrstiti, predavatelji pa v mnogih pri- 
merih poučevati ves dan. Ker še manjka tudi učbenikov, učil, kabinetov 
^d., so potrebni tem večji napori učiteljev in dijakov. Ta začarani krog 
Premagujejo tako prosvetni delavci kakor mladina s požrtvovalnostjo in 
z elanom, kakor ga zmorejo le graditelji socializma. Predvsem moram 
Poudariti uspehe učiteljev-tečajnikov, ki so v letu 1948 presegli plan pred- 
hodnih izpitov; izpite je opravilo namesto 500 predvidenih, 529 tečajnikov. 
Kljub velikim objektivnim oviram je že maturiralo 86 % (172) od 
Planskega števila 200. Ministrstvo je ukrenilo marsikaj, da olajša položaj 
hladim učiteljem, posebno tistim na težjih mestih; dalje jim je s premestit- 
vami ua višje organizirane šole omogočilo, da se utegnejo strokovno pri- 
praviti. Zaradi trenutnega planskega vpisa na učiteljišča smo organizirali 
^aj dobro izbranih učiteljskih tečajnikov; da dvignemo kvaliteto, smo 
0dprli internate učiteljiščnikov, v katerih so prav posebno dobri učni 
Uspehi. Večjo pozornost bomo morali posvetiti večernim delavskim gimna- 
Zljam, ker bodo potem tudi delavski tehnikumi imeli večje uspehe, čim 
У^ја bo predizobrazba njihovih dijakov. S tečaji za izpopolnitev osnovno- 
Solske izobrazbe smo sicer zaostali za planom, zato pa je naraslo od de- 
cpmbra 1948 dalje gibanje za splošnoizobraževalne tečaje, ki jih organi- 
Zliamo skupno z Ljudsko prosveto Slovenije,, in ki zajemajo ponekod 
ninogo mladine. Okraji se težko borijo za predavatelje, ki bi bili sposobni 
Predavati o kmetijstvu in socialistični ekonomiji FLRJ. Na posebnih 
konferencah predavateljev jih pripravljajo za te naloge. Če še naštejem 
lnstitucije, ki so plan v glavnem dosegle, deloma pa tudi presegle, kot 
greško domove, mladinske domove, šole za umetno obrt, čipkarske šole, 
S()le za slepe, gluhonemo, glasbene šole, šole za vzgojiteljice, bi se za 
'renutek ustavi! pri domovih igre in dela in vprašanju predšolske vzgoje 
otrok, ker je to vprašanje tesno povezano z vprašanjem zaposlitve žena. 
У »talnih domovih je zajetih 2350 predšolskih in 1000 šoloobveznih otrok. 
^ tečaju smo usposobili 37 učiteljic iz raznih okrajev za pravilno organi- 
zacijo igrišč, da bi organizirale skupaj z AFŽ predšolsko vzgojo otrok. 
^a tem področju nas čaka še ogromno dela. Posebej moram omeniti uspeh 
v organiziranju počitniških kolonij, ki je bil dosežen skoraj v vsakem 
zgledu 100%, ker imajo kolonije ne samo zdravstven, ampak tudi velik 
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vzgojni pomen. Naše glasbeno šolstvo bi se lahko mnogo bolj razmahnilo, 
največja ovira je pomanjkanje prostorov. 

Ker je v tretjem planskem letu poudarek na težki industriji in dvigu 
življenjskega standarda, bomo letos gradili za prosvetne delavce sta- 
novanjski blok,, začeli bomo izvajati velik zvezni načrt, ki določa izgraditev 
naselja za 2000 študentov do konca petletke, tako da bodo v jeseni že 
stali prvi paviljoni. Razen štipendij, ki omogočajo preko 1800 študentom 
študij, se trudi ljudska oblast tudi za organizacijo dijaških menz. V letu 
1948 je uspelo preskrbeti v menzah namesto 600 študentov 768 študentov; 
z dograditvijo bo v kratkem razširjena medicinska menza. Med velike 
uspehe štejemo tudi 100% no izpolnitev plana tovarne učil, ki obenem vzgaja 
mladoletnike v koristne člane družbe in jih uvaja v proizvodnjo. Tovarna 
izdeluje učila za vso Jugoslavijo in za vse vrste šol. Pomembna je osamo- 
svojitev zato, ker so učila iz inozemstva draga. V letu 1948 je izdelala 
tovarna 1000 garnitur učil za elektrotehniko (za sedemletke in gimnazije), 
500 garnitur učil za geomehaniko in okoli 16.000 komadov drugih učil 
poleg manjšega števila raznega materiala za šolske potrebe. 

Tudi učbenikov je že precej napisanih, vendar začenjamo z odločnostjo 
odstranjevati pomanjkanje dobrih učbenikov šele sedaj, ko pripravljamo 
poleg svojih izrazito nacionalnih tudi skupne učbenike s podporo zveznega 
ministrstva za znanost in kulturo. Pri današnji brezprihierni žeji našega 
ljudstva po znanju služi marsikateri učbenik tudi izvenšolskim potrebami 
čeprav se trudijo naše založbe, predvsem Cankarjeva založba, da bi dale 
liiiiistvu markaistično-leninistično znanost v čim večjih nakladah. Poleg 
Cankarjeve založbe posebej omenjam Prešernovo knjižnico, ki z veliko 
naklado 60.000 izvodov vendarle ne more zadovoljiti vseh potreb ljudstva. 
Leta 1950 bo izdala knjige v 100.000 izvodih. Moramo pa se boriti z objH^ 
tivno težavo, s pomanjkanjem papirja, ki jo bomo premagali z ene strani 
s čim večjo štednjo papirja, ž druge strani pa s pravilno distribucijo in 
planiranjem dobrih knjig. 

Proraieuii za presveto se v letu 1949 dviga le sorazmerno s sl)leš•^i,^ 
pronuuinskim dvigom, vendar pa bomo povečali dotacije za Ljudsko 
presveto, ki je pokazala lani velike uspehe. Poleg že omenjene izobraže- 
valne akcije, v kateri ne sodelujejo samo prosvetni delavci, ampak tudi 
politični aktivisti in zadružniki, moramo zabeležiti uspeh knjižničarske 
akcije. Z geslom -v vsak W\JO knjižnico je Ljudska presveta Slovenije 
položila temeljni kamen za pravi socialistični razvoj ljudskih knjižnic. 
Že danes ima Ljudska prosveta 1607 ljudskili knjižnic in nad 400.000 knjig' 
Naše ljudstvo, posebno pa naša mladina, ki je že prej ljubila knjigo, inKi 
danes na razpolago v 8 šludijskili knjižnicah 901.971 knjig, v 16 znanstveno- 
strokovnih 195.988 knjig, v 2327 šolskih knjižnicah 319.417 knjig. V vseh 
okrajih organizirajo srednje okrajne ljudske knjižnice, ki bodo jedro Zfl 
izgraditev okrajnih kulturnih centrov. V ilustracijo ljudsko-prosvetnega dela 
naj navedem nekaj nadaljnjih znarilnih številk, število stalnih amaterskih 
igralskih skupin je naraslo na 531 s 3971 igralci. Od teh je 1178 delavcev, 
0B8 kmelov, 795 namešeencev, in 1065 ostalih, po starosti pa 2355 mlft' 
diucev. Odigrali so 327 domačih in 23 tujih del; 390 predstav je gledal'' 
9бкв82 ljudi. Kako naša ljudska oblast vse bolj približuj'' umetno^ 
ljudstvu, nazorno dokazuje Slovenska Filharmonija, ki je s svojo koncertni 
poslovalnico določila 350 koncertov, in sicer 85 v Ljubljani, 265 pa v osla'.1 

Sloveniji. Plan so pa presegli in napravili 94 koncertov več in ustvaril' 
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stalne zveze z okraji z abonma-koncerti. Pri filmu ugotavljamo svoj prvi 
veliki uspeh. Prav posebno smatram za dolžnost poudariti, da je film 
»Na svoji žemljic izrazit uspeh kolektivnega dela cele vrste umetnikov in 
ostalih kulturnih delavcev. Mnogim je ljudska oblast dala javno priznanje, 
vsem pa velja naša hvaležnost. Kako je filmska umetnost pri našem ljud- 
stvu pribljubljena, priča število obiskovalcev. V stalnih kinematografih je 
bilo lani 7,034.312, v potujočih 196.362 obiskovalcev. Domačih filmov smo 
videli 19, sovjetskih 155 in vseh ostalih 51, skupaj 225. Odigranih predstav 
domačih filmov je bilo 2.884, sovjetskih 20.492 in ostalih filmov 5.528, 
skupaj 28.904. 

Znani so uspehi naših gledaliških umetnikov in priljubljenost gleda- 
liške umetnosti pri našem delovnem ljudstvu. 

Ko govorim o filmu in gledališču, želim govoriti o odnosu naše ljudske 
oblasti do umetnosti, do umetnosti in znanosti sploh. Splošno je znano, da 
je delavski razred dostojen dedi'č vse kulturne preteklosti, vsega, kar so 
Ustvarili najboljšega vsi narodi, in da gradi na tej kulturni podlagi svojo 
višjo, socialistično kulturo. 

Prešernovo stoletnico smrti je počastil ves slovenski narod do po- 
slednje vasi, pa tudi ostali jugoslovanski narodi cenijo Prešerna vodno 
bolj kot svojega. Najboljši predstavniki naše Partije, kakor tov. Kardelj 
^ Kidrič, so ocenili najgloblje pomen Prešernovega genija za slovenski 
^arod, vlada Ljudske Republike Slovenije pa podeljuje vsako delo Pre- 
šernove nagrade. Tudi letos je podelila nad 1 milijon din najboljšim 
znanstvenikom in umetnikom, ki se trudijo in prispevajo v zakladnico 
Daše rastoče socialistične kulture. Poleg umetnikov so si pridobili zrialiic 
Zasluge za naše ljudstvo znanstveniki naše univerze, še posebej tehnil 
ki s svojim znanstvenim in znanstveno-organizatoričnim delom pospešujejo 
Uvedbo naše petletke. Dalje je vlada LRS razpisala izredne jubilej 
Prešernove nagrade v iznosu 1 milijona dinarjev za dela izredne znan- 
8tveno ali umetniške vrednosti, da tako dostojno počasti pesnikov genij, 
obenem pa da da vzpodbudo našim kulturnim delavcem, da ustvarjajo 
dola, ki so neobhodno potrebna za gradnjo socializma. 

V socialistični družbi zavzema znanost posebno častno mesto. Država 
1° Miinteresirana, da se znanost razvija in čim bolj bogati v korist ljudstva. 
Odkrito priznavamo, da služi in mora služiti znanost politiki, kajti zna- 
nosti, odtrgane od politike, ni. kakor uči vsa zgodovinska izkušnja. Vpra- 
eanje je le v tem, kateri politiki služi, ali interesom ljudstva ali interesom 
izkoriščevalcev. Danes imamo na svetu nazoren, drastičen primer dveh 
nasprotnih pojmovanj znanosti. V imperialističnem svetu služi znanost 
vsemogočnim gospodarjem, trustom, je popolnoma militarizirana in jo 
"Očejo izkoriščati levpoguibo narodov in vsega človeštva, kakor dokazuje 
'0 atomska bomba in vsa la/.iznanost o večnosti kapitalizma v vseh svojih 
v*riantah. Nasproti temu imamo nauk, ki ne samo, da pravilno tolmači 
j^t, ampak ga tudi preobrazuje. To je napredna teorija marksi/.ma- 
•eninizma, posplošenje izkušenj mednarodnega delavskega gibanja v ru- 
^nju oblasti kapitalistov, brezdušnih imperialističnih zatiralcev ko'onial- 
IJib narodov in izkušenj v gradnji ljudskih demokracij, socializma in 
komunizma. Znanost je lahko ponosna, da služi napredku, družbenemu 
raZvojn, okrepitvi materialne baze socializma. Le taka znanost, ki se za- 
^Ino poslužuje marksistično-filozofske metode, kakor n. pr. mičurinska 
kolegija, je lahko odkrila zakone, s pomočjo katerih preobrazujemo vso 
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živo prirodo. Zvezana z družbeno prakso, katere teoretično posplošitev 
predstavlja, se bori taka znanost za dvig žetve, za izboljšanje živinoreje, 
za velikopotezno izsuševanje in pogozdovanje, v boju proti suši itd., torej 
služi le konstruktivnim ciljem in vsemu človeštvu. 

Tovariši ljudski poslanci! 
Naša prosvetna politika stremi k čudovitim ciljem; vzgojiti hoče 

kulturen, ponosen, svoboden in samozavesten rod mislecev, pesnikov, 
novatorjev, udarnikov in plamtečih patriotov, graditeljev socializma, ki 
hočejo posvetiti vse svoje sile taki domovini, ki naj prispeva svoje na- 
cionalne zaklade bratstva med jugoslovanskimi narodi in resničnega, 
iskrenega internacionalizma v zakladnico splošne človečanske kulture. 

Zato vzgajamo mladino v duhu narodnoosvobodilne borbe, v duhu 
socialističnega patriotizma in praktičnega internacionalizma. (Ploskanje.) 
Ko pada neupravičeno na našo Partijo očitek nacionalizma in se nasilno 
uvaja zmeda v pojmovanju internacionalizma, vzgajamo našo mladino ne- 
omajno v duhu odgovornosti in dolžnosti do drugih narodov, vzgajamo ]o 
aktivno s tem, da jo vključujemo preko mladinskih in pionirskih organi- 
zacij v gradnjo socializma. Naša mladina ne študira samo naše ljudske 
revolucije in današnji družbeni preobrat v luči napredne znanosti, ampak 
sodeluje pri tem aktivno z raznimi akcijami. Za našo mladino ni in ne b<' 
nikdar marksizem-tleninizem neka siva teorija, ampak življenjska potreba, 
saj sodeluje pri največjih preobrazbah družbe in prirode. Naj omenim 
sodelovanje mladine v Ljudski tehniki, ki širi razumevanje in ljubezen 
do tehnike in ki nam bo dala v bodočnosti brez.dvoma tehnične kadre, 
novatorje in konstruktorje. Dalje omenjam društva mladih prirodoslovcev, 
njihov kongres, prve nagrade, ki so jih bili deležni člani pionirskih organi- 
zacij iz Slovenije. Mladina ne študira prirode, rastlinstva in sploh do- 
movine samo takšne, kakršna je danes, ampak sodeluje z vso Ljudsko 
fronto ter ji z raznimi akcijami pomaga spreminjati in razvijati vse naše 
življenje na višjo stopnjo. Bavi se od najpreprostejšega zbiranja tehničnili 
ali zdravilnih rastlin preko pogozdovanja golicav do samega preobra'žanj;| 

rastlin, četudi seveda v najpreprostejši obliki na šolskem vrtu. Če rezimi- 
ramo, lahko rečemo, da ne gleda naša mladina svela statično, metafizično, 
ampak v razvoju, navajamo jo torej in vzgajamo praktično, da misli 
dialektično. Brez dvoma je vse to začetek, celo zelo skromen začetek, toda 
slepi bi bili, če bi ne videli, da je to krasna klica bodočnosti, če ibi n6 

videli v društvu mladih prirodoslovcev naših bodočih Mičurincev, preobra- 
ziteljev naše prirode. 

V šoli smo napovedali v duhu sklepov V. kongresa KPJ oster boj 
misticizmu, dogmam, praznoverju. Brez dvoma še naši uspehi niso veliki, 
zavedati se pač moramo, da zahteva zmaga novega nad starim, nad 
dogmami v znanosti ogromno naporov, truda in učenja. Prav tega se nmofi1 

naši pedagoški delavci premalo zavedajo, da v znanosti ni napredka breZ 
zavestne, trdovratne in dolgotrajne borbe proti vsemu zastarelemu in pre- 
živelemu v znanosti in kulturi. 

l'renialo je prodrla v zavest tudi resnica, da so dogme v znanosti prav 
tako škodljive, kakor živi sovražniki ljudstva in da je boj proti dogma"1 

del in izraz razrednega boja proti buržoaziji in fašizmu. Znano jr dovoli 
dejstvo, da vsaka napaka v politiki delovnega ljudstva koristi le reakcijii 
kako pa dogme v kaieri koli znanosti škodujejo ljudstvu, to kaže nazorn« 
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primer reakcionarne biologije. Saj poznamo primer, da so mogli direktno 
škodo izraziti v denarju. Ena najbolj škodljivih dogem je dogma, da brez 
feligije ni morale. Če bi to bilo res, bi ne smelo biti klerofašistov niti 
izdajalcev in žalostnih pojavov nemorale v krogih duhovščine, na drugi 
strani pa ne brezprimernega patriotizma v vrstah delavskega razreda in 
Partije. Kar našo moralo najsilneje odlikuje pred vsako moralo, torej tudi 
moralo vsake religije, je njena stroga obsodba vsakega izkoriščanja, 
njena zahteva po resnijčni enakopravnosti ljudi in narodov. Naša morala 
odklanja nemoralna sredstva za dosego četudi dobrih ciljev. Ko se bori 
danes Partija, vlada in ljudstvo proti podlim klevetam, se poslužuje naj- 
plemenitejšega sredstva, konstruktivnega dela za socializem in resnico. 
(Ploskanje in pritrjevanje.) Ko stavljamo razvijanje našega jugoslovan- 
skega socialističnega patriotizma med prve naloge naše prosvetne politike, 
nas vodi zavest, da je občutek dolžnosti do domovine osnova za vse ostale 
naoralne lastnosti človeka. A med prve in glavne patriotične dolžnosti 
mladine spada seveda učenje, učiti se dobro in odlično. Brez dvoma, da še 
tudi v tem nismo uspeli, da nismo ustvarili socialističnega odnosa do 
učenja, še nismo odpravili kampanjskega načina učenja. To so vse velike 
naloge, ki se ne ustvarjajo kar čez noč. Mnogo je še pomanjkljivosti. Velik 
sovražnik naših uspehov je tudi šablona, v katero hočemo včasih potisniti 
življenje. Naše pionirske organizacije postajajo n. pr. često ovire, ker ne 
vemo dati mladini nalog, ki ji ustrezajo. Namesto da so pionirske organi- 
zacije privlaične, kraj, kjer se otroci razživijo, so često dolgočasne in 
odbijajo otroke, ker ne računamo z zrelostno stopnjo otrok. 

Ne ocenili bi pa uspehov naše prosvetne politike pravilno, če bi ne 
v'deli stalno rastočih uspehov in se ne zavedali, da so največji plodovi 
našega vzgojnega in prosvetnega dela šele pred nami. da je kapital, 
naložen v našo socialistično prosveto — dobro naložen. (Dolgotrajno plo- 
skanje in pritrjevanje.) 

Predsednik dr. Ferdo Kozak: Besedo ima minister za ljudsko 
^ravstvo dr. M a r j a n   A h č i n. 

Dr. Marjan Ahičin:    Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! 

V predloženem proračunu za leto 1949 je za zdravstvo določenih 
^^IS.OOO din, kar pomeni povečanje za okrog 94% nasproti letu 1948, 
Пг povečanje za 260% nasproti letu 1947. To povečanje ni samo relativno 
v zvezi z združitvijo zdravstvene službe socialnega zavarovanja s splošnim 
sektorjoni, temveč je tudi absolutno povečanje zaradi širjenja omrežja 
zdravstvenih ustanov in intenzivnejše delavnosti na polju zdravstva. Če 
Upoštevamo dejstvo, da so vse zdravstvene ustanove splošnega zdravstve- 
lll,ga sektorja (ambulante, bolnice — razen klinik in specialnih bolnic za 
tuberkulozo) prešle v upravo ljudskih odborov, letos pa tudi vse omrežje 
s;niiliinir inspekcije, da izdatki v tej številki niso zajeti, potem se še 
^j jasno izraža to povečanje izdatkov za zdravstveno službo, ki zagotavlja 
ttJen nadaljnji razvoj. To je dokaz, da naša vlada skrbi za pravilen razvoj 
zdravstveno zaščite ljudstva kot sestavnega dela splošne družbene ravni 
v skladu s celotnim razvojem. 

Dovolite mi, da vam v kratkem opišem, kako se porast splošne 
^i'užlbeni ravni izraža v vitalni statistiki Ljudske Republike Slovenije. 



Rodnost je v Sloveniji leta 1921 znašala 30.2 na tisoč prebivalcev ifl 
je poslej stalno padala. Leta 1937 je padla na 22.24, leta 1946 na 18.9 (kar 
je posledica vojne), leta 1947 porastla na 21.1 in leta 1948 dosegla 22.4, 
s čimer smo presegli stanje leta 1937. 

Umrljivost je padala mnogo počasneje in je leta 1921 znašala 22 na 
tisoč prebivalcev, padla do leta 1937 na 17.8, leta 1946 na 12.6, leta 1947 
na 12.1 in leta 1948 dosegla 11.2, kar pomeni v zadnjih 3 letih znaten 
padec. Tri leta po končani vojni, ki je prizadejala našemu ljudstvu tako 
ogromno škodo, pa vidimo, da je rodnost presegla promil iz leta 1937, 
a na drugi strani občutno nižjo umrljivost od predvojne. 

Iz tega je razvidno, da je v predaprilski Jugoslaviji rodnost dosledno 
in mnogo hitreje padala kot umrljivost, da pa se to stanje v kratkem času 
po vojni v novem družbenem redu naglo popravlja, da umrljivost občutno 
pada pod predvojni nivo, rodnost pa narašča nad predvojni nivo. Grafično 
prikazano to pomeni, da se črti rodnosti in Umrljivosti v predaprilski Ju- 
goslaviji stalno in nezadržno približujeta, v socialistični Jugoslaviji pa 
oddaljujeta. To medsebojno razmerje med rodnostjo in umrljivostjo naj- 
bolje osvetljujeta dva pokazatelja. 

1. Naravni prirastek prebivalstva, preračunan na tisoč prebivalcev, 
ki je v letih 1924—1926 znašal 12 promil, je padel do leta 1937 na 7.3 pro- 
mil, do leta 1946 na 6.3 promil (posledica vojne), narastel leta 1947 na 
9 promil in dosegel leta 1948 11.2 promil in se s tem približal stanju 
leta 1924 do 1926. To se pravi, da se je na tisoč prebivalcev leta 104S 
rodilo 11.2 več, kakor jih je umrlo. 

2. Vitalni indeks, ki nam kaže, koliko rojstev pride na sto umrlih, i" 
v letih 1921—1925 znašal 160.3",;, v lotih 1931—1935 163.9%;. Do leta 1937 
pa i(v padel na 148.8 ?„ (naraščajoča gospodarska kriza), narastel zopet 
leta 1946 na 150.2%, leta 1947 na 174.6% in dosegel leta 1948 194.1%, 
to se pravi, da pride na sto umrlih 194.1 rojstev, kar je daleč iznad naj- 
višjega stanja v predaprilski Jimoslaviji, pri čemer pa moramo upoštevati, 
da so statistično podatke v oni dobi frizirali. 

Umrljivost dojončkov je bila pred vojno porazna. Od 100 živorojenih j<? 
umrlo leta 1921 17.1, leta 1937 11.4. Umrljivost je morala mod vojno 
močno porasti, ker smo po osvoboditvi opazili v nekaterih predelih zelo 
visok odstotek. Padla pa je leta 1946 na 10.8, leta 1947 na 9.1 in znaša 
leta 1948 10. Torej je za 0.9 уебја od leta 1947, a za 1.4 nižja od najboljšega 
predvojnega nivoja. Mrtvorojenih je bilo v odstotkih v lotih 1921-1925 2.4, 
leta 1937.2.24, leta 1947 2 in leta 1948 2.1. 

Če na kratko rezimiramo, moramo ugotoviti tole: stalno nazadovanje 
rodnosti in hitrejše upadanje umrljivosti, stalno padanje nabavnega pri' 
raslka in vitalnega indeksa v monarhofašistični Jugoslaviji, kar je resno 
začelo ogrožati temelje našega naroda, in v odnosu na te razmere naglo 
naraščanje faktorjev prirastka ob istočasnem občutnem padanju umrl ji; 
vosti v tako kratki dobi po končani vojni v novi socialistični Jugoslaviji- 
Dejstvo je, da življenjska bilanca naroda ni odvisna samo od zdravstva, 
temveč v prvi vrsti od splošno življenjske ravni v nekem družbenem redu- 
To so odraža v tej bilanci, ki sem jo prikazal, kot sintezi vseh pokaza- 
teljev ostalih sektorjev našo dnižbono dojavnosti, kot občutno naraščanje 
splošno življenjske ravni naših delovnih množic v dobi graditve socializma 
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v naši državi. To je še en dokaz več za bednost vseh klevet proti naši 
Partiji s tovarišem Titom na čelu in še en dokaz več, da smo na pravi poti. 

Eden izmed najvažnejših zdravstvenih problemov v naši republiki so 
nalezljive bolezni. Proti njim se moramo boriti s preventivnimi ukrepi, 
kolektivizacijo množic v tem boju in z zaščitnim cepljenjem. Vendar nas 
niti naše delo niti aktivizacija množic doslej ne more zadovoljiti in jo bo 
treba močneje razgibati, ne kampanjsko, marveč kot stalno zdravstveno 
prosvetno delo. Brez intenzivnega aktivnega sodelovanja prebivalstva tudi 
zaščitni ukrepi ne morejo roditi zadovoljivega uspeha. 

Zaščitno cepljenje, ki ga opravljamo proti davici in tifusu, je pokazalo 
prav dobre uspehe. Zanimivo je, da so skušali posamezni reakcionarni 
elementi z bedastimi parolami to delo ovirati. S tem so zopet pokazali, 
^ako daleč se spozabljajo v svoji mržnji do ljudstva. Da pa je akcija z 
zaščitnim cepljenjem v splošnem uspela, je bila v največji meri zasluga 
Politično dobro pripravljenega dela na terenu. 

Najvažnejši problem med nalezljivimi boleznimi je TBC kot najbolj 
zavratna med njimi. Leta 1947 je bilo serijsko pregledanih okrog 62.000 
oeeb in ugotovljenih 2.781 primerov aktivne TBC. Leta 1948 je bilo se- 
rijsko pregledanih 76.000 oseb in ugotovljenih 2.951 primerov aktivne TBC. 

Na osnovi teh ugotovitev je bila obolelost na 10.000 prebivalcev 
•eta 1947 18.6, leta 1048 pa 21.2. Zajeli smo torej znatno večje število oseb 
kakor prejšnje leto in odkrili pri tem nove primere. Odtod tudi porast. 
Pri tem pa je odstotek obolenj v odnosu do pregledanih padel. Leta 1947 
je bilo od 100 pregledanih 4.1 bolnih za TBC, leta 1948 pa 3.8. To pa 
pomeni, da bomo odkrili zmerom bolj zgodne stadije, kar je za obolele 
'lajpovoljnejše, jih pritegnili v zdravljenje, s tem zmanjšali dobo zdrav- 
'j'-nja in dosegli tudi boljše uspehe, okolico bolnikov pa obvarovali pred 
0kužl)o. Podrobna razčlenitev teh podatkov nam bo pokazala, ali gre za 
absolutni ali relativni porast. "... 

In čeprav morda še nimamo popolnoma točne slike o razširjenosti 
,,ц bolezni, nam vendar ti podatki kažejo, da smo na pravi poti v borbi 
Proti tuberkulozi in da je perspektiva dobra, kar pa seveda ne sme 
^manjšati naših prizadevanj. 

i/.med 100 bolnikov so jih je zdravilo doma leta 1947 7.5, lota 1948 6.;.. 
Povprečna čakalna doba za sprejem v zdravilišče je približno 1 mesec, 
^očim je bila prej do 3 mesece, pred vojno pa tudi (i ali celo več. Zalo 
bomo lotos težili predvsem za tem, da dogradimd nove objekte za TBC, 
s Simer bomo dobili možnost čim hitrejše hospitalizacije. 

Sedaj razpolagamo v zdraviliščih s 550 posteljami za TBC (tuniso všteti 
zdravilišče Golnik in pljučni oddelki v bolnicah) z dograditvijo oddelka 
za otroke v Novem Celju s 60 posteljami, B čimer bomo pridobili postelje 

bolnic, za izolacijo neozdravljivih, ki bo imela okoli 120 postelj. Kaj to 
OOmeni, bo vsakomur takoj jasno, če povem, da računamo povprečno na 
vsakega, za tuberkulozo umrlega 10 bolnikov. Prav v tej smen, namreč 
v smeri izolacije virov okužbe, hitrega izsledovanja začetnih obolenj, 
8 povečanjem števila pregledov v dispanzerjih, po obratih in šolah, bomo 
•Oorali poglobiti naše delo, 
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V naših specialnih bolnicah za tuberkulozo se je zdravilo leta 1947 
877 bolnikov in je število bolniško oskrbnih dni bilo 130.111. Leta 1948 se 
je zdravilo 1646 bolnikov s 168.182 bolniško oskrbnimi dnevi. Povprečna 
doba zdravljenja je bila leta 1947 149 dni, leta 1948 102 dneva. Intenzivnost 
in kvaliteta dela se je v teh ustanovah zelo dvignila. 

Izdatkov za zdravljenje je bilo v teh bolnicah leta 1946 preko 19 mi- 
lijonov din, leta 1948 pa preko 31 milijonov din; 1 bolniški oskrbni dan 
stane povprečno 179.80 din. Tu seveda niso všteti stroški za ambulantno 
zdravljenje, dispanzersko službo in zdravljenje na oddelkih v bolnicah. 
Že samo ta številka nam kaže, kako važen problem je tuberkuloza za naše 
gospodarstvo. 

Da dvignemo odpornost proti tej bolezni, smo meseca novembra 1948 
začeli s cepljenjem proti tuberkulozi z akcijo BCG-jem, kakršne se uspešno 
poslužujejo že več let v Sovjetski zvezi in nekaterih drugih državah. Akcija 
ima uspeh. Doslej je bil opravljen tuberkulinski poizkus na 51.658 otrocih, 
cepljenih, besežiranih pa je bilo 23.873 otrok. Odziv je bil v Ljubljani 
ogromen. Med šolsko mladino 94",, med predšolsko mladino 75%, v ostalil' 
okrajih povprečno 90%. Takega odziva nismo še imeli pri nobenem drugem 
cepljenju, komplikacij ni bilo. Nekateri starši otrok, ki so imeli pozitivno 
reakcijo, so se vznemirili, češ da je njihov otrok tuberkulozen. To seveda 
ne drži. To je samo znak, da je bil organizem nekoč okužen in da i'" 
odporen in zalo takih otrok tudi ne cepimo. Ogrožen je tisti, ki ne reagira- 
Vzrok temu vznemirjenju je v nezadostnem pojasnjevanju. Organizirani" 
pa tudi nadzorstva nad cepljenimi. 

Spolne bolezni: Veičkrat so se pojavile namerne vesti o širjenju spol- 
nih bolezni. Pregledi in analize so v vseh teh primerih pokazale, da gre za 
sovražno propagando. Naši podatki dokazujejo nasprotno, da je v splošnem 
število spolnih bolezni padlo leta 1948 nasproti 1947. Žal ne razpolagam" 
s primerjalnimi številkami iz predaprilske Jugoslavije, ki so izmed vseh 
v tem pogledu najbolj netočne. Luesa vseh treh stadijev je bilo leta 1947 
na 10.000 prebivalcev 9.3, leta 1948 — tudi 9.3. Ce se izkaže nova 
metoda terapije v kombinaciji z antibiotiki, ki jo po dosedanjih podatkih 
uspešno preizkuša naša medicinska fakulteta, potem moramo ob IstočasO' 
stalni propagandi računati z nadaljnjim padanjem te bolezni, ker morem1* 
pričakovati, da bomo napravili bolnike v kratkem času neinfekciozne i" 
s tem hitro odstranili vir nadaljnje okužbe. Tako padanje že opažamo- 
Leta 1947 (na 10.000 prebivalcev) je bilo 17.9, leta 1948 — 11.6, kar je 
vsekakor velik uspeh, ki ga štejemo v dobro zdravljenju s penicilinom, ki 
hitro odstrani vir nadaljnjega širjenja, kakor tudi izsledovanju virov okužbe- 
Trahom kot endemičen pojav v Prekmurju nazaduje. Od leta 1946 smo d0 

danes znižali število obolenj za 50.5%, torej za polovico, tako da imam«' 
sedaj v pregledu 3650 bolnikov. Zadali smo si nalogo, da v tej petletki- 
t. j. do konca leta 1951 v Prekmurju odstranimo trahom kot endemič«'1' 
pojav, za kar so dani pogoji. Z večjim nadzorstvom nad izvajanjem navodil 
na terenu, z zboljšanjem dela osebja v tej službi in z odpravljanjem pro- 
pustov, ob večjem sodelovanju množičnih organizacij bomo v tem usp1"'1 

V petih letih, v čemer predaprilska Jugoslavija ni uspela v 23 letih, neg!'4'1' 
na to, da je madžarska okupacija to bolezen propagirala. Nazadovanj6 

opažamo tudi pri ostalih nalezljivih boleznih in tudi umrljivost se je v 

splošnem zmanjšala, kar je zlasti pri davici in tifusu posledica cepljenja- 
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Bolezen 1946 1947 1948 

legar 
obolelo na 10.000 preb. 
mnrlo na 100 obolelih 

10 
7.1 

7.4 
3.7 

7 
3.3 

griža 
obolelo na 10.000 preb. 
umrlo na 100 obolelih 

6 
5.2 

2.6 
6.1 

2 
4.2 

kavica 
obolelo na 10.000 preb. 
umrlo na 100 obolelih 

19 
5.2 

8.2 
6.1 

5 
4.2 

Skrlatmka 
obolelo na 10.000 preb. 
umrlo na 100 obolelih 

9 
1.4 

4.7 
0.6 

5 
0.9 

Tudi tu bo treba še več dela in še večje budnosti našega sanitetnega 
^adra na terenu, od katerega je v največji meri odvisno hitro odkrivanje 
ysakoga pojava nalezljivih bolezni in hitra lokalizacija vsakega žarišča 
*n s tem preprečitev nadaljnjega širjenja. Naša sanitarna inspekcija, proti- 
''pidemijska služba še posebej pa se bo morala s še vepjo vnemo lotiti 
'oševanja teh nalog, ki so pomemben faktor v našem gospodarstvu. Tudi 
na področju zaščite matere in otrok zaznamujemo velik napredek, ki ga 
0svetljujeio sledeči podatki: 

V dečjih jaslih je bilo leta 1948 — 1374 otrok s 33.350 oskrbnimi 
d-nevi. V otroških dispanzerjih je bilo pregledanih leta 1948 preko 35.000 
(>trok, izven njih okrog 5.000. Otroška poliklinika je pregledala okrog 
^8.000 otrok. V posvetovalnicah je bilo pregledanih preko 43.000 otrok. 

V materinski dom v Ljubljani je bilo sprejetih 865 žena, ki so čakale 
"a porod. Za materinski dom v Mariboru nimamo popolnejših podatkov. 

V bolnicah imamo štiri otroške oddelke s kapaciteto 235. posteljami, 
'etos jih pridobimo še okrog 60 plus 60 za jetično otroke. V teh oddelkih se 
ie zdravilo leta 1948 — 3958 otrok s 60.092 oskrbnimi dnevi. Umrljivost je 
basala 7.96",;  v letu 1948 napram 9.78% v letu 1947. 

V porodnišnicah imamo 263 postelj. V letu 1948 je rodilo 8.325 po- 
''"'liiic. Od vseh porodov v LRS je bilo v porodnišnicah leta 1948 26.39% 
Porodov Umrljivost porodnic v porodnišnicah je znašala v letu 1948 0.15^, 
ll,4iijivost otrok v letu 1947 2.24%, leta 1948 1.84% (pediater). 

Letos smo na tem področju pred velikimi nalogami. Razširiti bo treba 
Predvsem omrežje jasli in s tem omogočiti, da gre v proizvodnjo več žena. 
Okrepiti je treba delo v ostalih ustanovah za zaščito matere in dece in 
Jtosti  skrbeti za nadaljnje zmanjšanje umrljivosti  otrok,  predvsem do- 
i^ičkuv. 

Delo v naših stacionarnih ustanovah (brez specialnih bolnic za TBC 
1,1 Ijolnic za duševne bolezni): 
, Leta 1946 smo imeli 4.578 postelj, leta 1947 4.749, leta 1948 4.760. 
zdravilo se je v letu 1946 preko 91.000 bolnikov, leta 1947 101.000, leta 1948 
'^oli 116.000. Bolniško oskrbnih dni leta 1946 okoli 1,286.000, leta 1947 
'•;!l7.000, leta 1948 okoli 1.349.000. Odstotek umrlih leta 1946 2.12, leta 
^47 194^ it,(a j94y 2.17. Povprečno se je zdravil bolnik leta 1948 12 dni. 
^"imi stroški so bili leta 1946 okoli 109 milijonov, leta 1947 okoli 151 mi- 
^JOnov din, leta 1948 okoli 223 milijonov din. Stroški za bolnika leta 1946 
^■23 diin, leta 1947 116.58 din, leta 1948 — 165.84 din. To naraščanje je 
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izraz stalnega izboljševanja nege in prehrane bolnikov, zdravljenja in 
stalnega izboljševanja opreme teh ustanov z modernimi diagnostičnimi in 
terapevtičnimi aparaturami. Instruktaža v teh ustanovah v letu 1948 ni bila 
zadovoljiva in jo bo treba v tem letu izboljšati. V letu 19-49 bomo z do- 
grajevanjem novih objektov pridobili nove postelje. 

Isto velja za ambulantno-poliklinične ustanove, katerih mreža se bo 
letos znatno razširila. Delo v teh ustanovah osvetljujejo tele številke: 
v javnih zobnih ambulantah je bilo 1948 leta preko pol milijona pacientov, 
od teh prvič preko 110.000. V splošnih ambulantah preko 1,700.000, od teh 
prvijč preko 700.000, obiskov na domu preko 100.000. Te številke ne gredo 
na račun porasta bolezni, marveč kažejo, da je ljudstvu dana večja možnost 
zdravljeuja v ustanovah, ki jih preje deloma ni bilo ali pa mu niso bile 
dostopno, da je dotok v proizvodnji vedno večji in s tem porast zahtev do 
zdravstvene službe. S tem moramo računati, če hočemo perspektivno re- 
ševati probleme zdravstvene službe. 

Lani se je združila služba zdravstvenega sektorja socialnega zavaro- 
vanja in služba splošnega zdravstvenega sektorja. Združitev je potekla v 
splošnem v redu. Koristi enotnega vodstva zdravstvene službe in kadrovske 
politike se bodo kmalu pokazale. Služba je zaenkrat organizirana še cen- 
tralistično, dokler ne ustvarimo pri LO-ih potrebnega aparata in ne pri- 
tegnemo k upravljanju te službe delovnih kolektivov podjetij. To organiza- 
cijo sedaj proučujemo. Urejeno pa je že tesno sodelovanje med resorom 
in GOES za skupno reševanje te problematike. S tem smo napravili na 
tem sektorju korak naprej. V letu 1949 predvidevamo znatno razširitev 
omrežja ambulant zaprtega tipa, obratnih ambulant in bolniških sprejemale 
pri večjih podjetjih, tako da bo zdravstvena oskrba čim bliže delavcu. 

Končno še vprašanje kadra. Intenzivnejše delo na področju zdrastvene 
zaščite ljudstva, naraščanje splošne življenjske ravni in razširjanje omrežja 
zdravstvenih ustanov nas postavlja pred najtežjo in najodgovornejšo nalogo, 
t. j. vzgojo novega kadra. Od rešitve te naloge je odvisno tudi opravljanj? 
velikih nalog, ki nas бакајо še v tej petletki. Treba bo storiti vse, da 
omogočimo zadosten vpis gojencev v nase šole, oskrbimo zadosten dotok 
DOvega kadra. Predvsem velja lo za zdravniški narašraj in erednjeanedloin- 
ski kader, katerega šolanje traja najdalje in ki se ne da usposobiti v kratkih 
tečajih. To je V letu lil49 osnovna nalaga in osnovni pogoj za nadaljuj1 

razvoj. 
Ob tej priliki moram ugotoviti, da velika večina zdravstvenega kadra 

vestno in požrtvovalno opravlja svojo službo, kar je treba tembolj pmidariti, 
ker je dotok bolnikov čedalje večji v zvezi z naraščajorimi zahtevami d0 

zdravstvene službe, medtem ko je dotok zdravstvenega kadra, zlasti višjega 
in srediijemedicinskega. zaostal. Zholjšati pa bo treba metodo dela iO 
organizacijo dela, odpraviti napake, ki so se pokazale v minulem letu, 8fl 

z večjo vnemo lotiti reševanja problemov in jih reševati perspektivno. 
okrepiti in izboljšali instruktažo na terenu v naših zdravstvenih ustanovaB 
in nuditi ljudskim odborom več pomoči pri njihovem odgovornem deli* 
na polju zdravstva; še temeje sodelovali z množirnimi organizacijami P1'1 

reševanju nalog; dosledno se borili proti birokraličnim metodam dela i'1 

proti vsakemu pojavu brezperspektivnega reševanja problematike kar h0 

tudi nas siime aktivi/iralo v borbi za izpolnitev plana. Ljudski odbori bodo 
morali mnftneje usmerjati  dejavnost v zdravstvu, poiskati možnosti  ra*" 
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»irjenja zdravstvenih ustanov z improvizacijami iz lokalnih sredstev, po- 
kazati več pobude pri izboljšanju te službe, kar zahteva poglabljanje v 
celotno problematiko zdravstva na terenu, ob sodelovanju množičnih orga- 
nizacij. Tako bomo dobili tudi več pobud od spodaj. 

To velja še posebno v odnosu do zdravstvene zaščite zavarovancev. 

Tovariši in tovarišice poslanci! To je kratek izsek iz zdravstvene de- 
javnosti in problematike, ki čeprav bežno, vendar dovolj jasno osvetljuje 
napredek na tem področju in v sklopu poročil mojih tovarišev kaže porast 
splošne življenjske ravni našega delovnega ljudstva. V celotnem pred- 
loženem proračunu kakor tudi v proračunu za zdravstvo prihaja do izraza na- 
daljnji veliki korak pri dviganju materialne in kulturne življenjske ravni 
našega ljudstva, pri graditvi socializma po poti, po kateri nas vodi naša 
Partija s tov. Titom na čelu. 

Izjavljam, da bom glasoval za proračun. (Ploskanje.) 

Predsednik dr. Ferdo Kozak: Predlagam, da zaključimo sejo. 
Ali se strinjate? (Poslanci se strinjajo.) Zaključujem drugo sejo II. izred- 
nega zasedanja. Tretja redna seja II. izrednega zasedanja bo jutri 16. t. m. 
^b 10. uri dopoldne po že sprejetem dnevnem redu. ч 

(Seja je bila zaključena ob 19.40 uri.) 
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3. seja 
II. izrednega zasedanja 

Ljudske skupščine Ljudske Republike Slovenije 
ki se je vršila dne 16. februarja 1949 v Ljubljani. 

PREDSEDNIK: Dr. F e r d o   Kozak. 
TAJNIK:   Miloš   Ledine k. 

PRISOTNI ČLANI VLADE: 

Miha  Marinko,   predsednik vlade LRS; 
dr. Marijan Brecelj, podpredsednik vlade LRS in minister za 

industrijo; 
Ivan   Maček,   podpredsednik vlade LRS in minister za gradnje; 
Boris   Kraigher,   minister za notranje zadeve; 
Ivan  Regent,  minister za delo; 
Lidija   Š e n t j u r c,   minister za komunalne zadeve; 
Viktor  A v b e 1 j,   minister, predsednik kontrolne komisije; 
dr. Jože  Potrč,   minister za presveto; 
Sergej   Kraigher,   minister, predsednik načrtne komisije; 
Ivan  Hribar, minister v vladi LRS; 
Tone Šušteršič,   minister za lokalni j)roinct; 
Jože  Borštnar,  minister za trgovino in preskrbo; 
Zoran  Polič,  minister za finance; 
ing. Jože  Levstik,   minister za kmetijstvo; 
dr. Marjan   Ahčin,   minister za ljudsko zdravstvo; 
Tone   F a j f a r ,  minister za lesno industrijo; 
dr. H e li j   M o d i c , minister za pravosodje; 
dr, Anton   Kržišnik,   mieistor za socialno skrbstvo; 
Viktor Repič, minister, predsednik komiteja za zunanjo trgovino; 
dr. Jože  P o k o r n ,  minister v vladi LRS. 

Ko so ob 10.25 vstopili v sejno dvorano člani vlade s predsedniko"1 

Mihom Marinko m na čelu, toplo pozdravljeni s ploskanjem, je pred- 
sednik dr. Ferdo  Kozak   pričel sejo. 

Predsednik dr. Ferdo Kozak: Začenjam 3. sejo II. izredneg8 

zasedanja Ljudske skupščine LRS. Zapisnik današnje seje bo vodi! tajni" 
Miloš Ledinek. Prosim tajnika Miloša Ledineka, da prečita zapisnik 2. s('il>- 

Tajnik   Miloš   Ledinek čita zapisnik. 
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Predsednik dr. Ferdo Kozak: Ima kdo kakšno pripombo k za- 
pisniku? (Nihče). Ker nihče, ugotavljam, da je zapisnik soglasno sprejet 
in se podpiše. 

Predsednik in tajnik podpišeta zapisnik. 

Predsednik dr. Ferdo Kozak: Predlagam skupščini, da odobri 
dopust ljudskemu poslancu Albinu Dujcu, ki je bolan. Ali skupščina 
odobri imenovanemu dopust? (Predlog soglasno sprejet.) Hvala! Prehajam 
Ла dnevni red k nadaljevanju razprave in sklepanju o predlogu državnega 
proračuna Ljudske Republike Slovenije za proračunsko leto 1949. in o 
predlogu finančnega zakona za državni proračun Ljudske Republike Slo- 
venije za proračunsko leto 1949. Dajem besedo ljudskemu poslancu 
dr. B o ž i d a r ju  L a v r i č u. 

Dr. Božidar Lavrič: Tovariši ljudski poslanci! Pred nami je 
načrt proračuna za leto 1949, o katerem razpravljamo. V tem proračunu 
je tudi tisti kolektiv, v katerega sem vključen, v katerem delam. 0 tem 
kolektivu bi hotel govoriti. V mislih imam medicinsko fakulteto v Ljub- 
ljani. Ko pregledujemo proračun, tedaj vidimo, da ima v njem medicinska 
fakulteta prav posebno mesto, ki se razlikuje v tej točki od proračuna 
drugih republik. 

Proračun naše medicinske fakultete je vključen v proračun Ministrstva 
^a ljudsko zdravstvo LRS. Prav ta posebnost vsiljuje vprašanje o njeni 
Upravičenosti; to moremo dokazati na osnovi dosedanjega razvoja in dose- 
ženih uspehov z vidika socialističnega življenja. 

Razvoj kolektiva nam daje analiza zgodovinskih dejstev, njegove 
Uspehe pa dokažemo, če primerjamo n. pr. stanje iz leta 1940. z današnjim, 
^udi ta panoga, ki je torišče socialističnega udejstvovanja, nam more nuditi 
Material za presojo lastne neodvisnosti, lastne moči in lastne sposobnosti. 
Uspeh in napredek na tem področju pa prav tako poveličuje zgodovinski 
Pomen naše narodnoosvobodilne borbe, kakor tudi pravilnost naše taktike 
v izgradnji socializma. 

K besedi sem se oglasil tudi zato, da bi našim sovražnikom, previdnbn 
^mpatizerjem in mlačnežem pokazal, da naš parlament ni društvo naro- 
dih piitrjevalcev, ki naj bi imeli nalogo soglasno sprejemati odločitve, 

■^i so bile že davno poprej in na drugih mestih sprejete. K besedi sem se 
glasil kar na lastno pobudo iz preprostega razloga, da bi govoril v disku- 
siJi o proračunu prav o tistem problemu; ki ga dobro poznam. 

Letos bo 23. julija preteklo 30 let, odkar je bila v Ljubljani, v sklopu 
univerze ustanovljena medicinska fakulteta. Že pri njenem rojstvu pa ji je 
Pokojna Jugoslavija vtisnila pečat manjvrednosti z okrnjenimi štirimi se- 
jjiestri. Obsojena na hiranje in životarjenje je medicinska fakulteta vso 
dobo pred drugo svetovno vojno porabila zato, da dokaže upravičenost 
Mojega obstoja in je vse svoje življenjske sile porabila v borbi za obsta- 
Пек. Ne čudimo se torej, da je bil efekt dela in razvoj te ustanove tudi 
'^mu primeren. 

Ze v fevdalni Avstriji je imela Ljubljana zametke medicinske šole od 
Иа 1762. dalje. Napoleon jo na svojih pohodih v Iliriji ustanovil visoko 
S<>1o, ki pa je živela le 4 leta — avstrijski absolutizem jo je potem do konca 
""'••il. Medicinska fakulteta je imela torej po prvi svetovni vojni že neke 
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vrste medicinsko tradicijo. Na omenjeni visoki šoli so predavali tujci, pa 
tudi domačini so imeli vpliven delež na razvoj ustanove. Predavanja so 
bila seveda v tujem jeziku, nemščini in latinščini. 

Prva svetovna vojna je dala Jugoslavijo, v kateri narodi niso bili 
enakopravni. Zato taka država za slovensko medicinsko fakulteto ni imela 
razumevanja. Začetek medicinske fakultete v Ljubljani 1919. leta so bile 
4 sobe v prosekturi tedanje deželne bolnice. V vsej periodi med obema 
svetovnima vojnama je mogla medicinska fakulteta sezidati le anatomski 
institut na Zaloški cesti, za kar je dobila 625.000 din kredita. Ta edina 
zgradba je bila vse, kar je bilo storjenega v 20 letih za medicinsko fakul- 
teto. Približno enako razumevanje je bilo tudi za ljubljansko bolnico. V 
istem obdobju so bila v njej izvršena uekatera amelioracijska dela za 
modernizacijo posameznih objektov. 

Dejansko pa tudi bolnica v 20 letih ni mogla povečati kapacitete, ki 
jo je imela ob ustanovitvi 1895. leta; število prebivalstva pa je od tedaj 
močno naraslo. 

Razmere v ljubljanski bolnici v času od 1920 leta pa do druge svetovne 
vojne so dovolj znane: po 2 bolnika v eni postelji, ležišča po hodnikih in na 
tleh, tudi za težko bolne, zasteničeni oddelki, slaba hrana itd. Vsa bolniška 
oskrba, kuhinja in ekonomija na sploh je bila v rokah redovnic; to osebje 
je imelo le deloma pravo strbkovno izobrazbo, pridobljeno v tečajih in šolah- 

Tudi povečanje dveh semetrov na medicinski fakulteti 1939 životar- 
jenju ni napravilo konec. Saj so bili prostori, določeni za interno in ki- 
rurgično kliniko, dokončno urejeni šele med okupacijo. 

Definitivno je okupator leta 1943. zaprl ne samo univerzo, temveč 
tudi medicinsko fakulteto. S tem je prekinil ves pouk in dovolil samo 
bolniški obrat. 

Žalostna je bila torej dediščina, katero smo ob vrnitvi po drugi sve- 
tovni vojni prevzeli. Potrebna je bila temeljita revizija in hitra reorgani- 
zacija dela. Naša ljudska oblast je to nujnost razumela in smo s pomočj0 

ministrstva za ljudsko zdravstvo pričeli takoj graditi novo popolno medi- 
cinsko fakulteto. Po osvoboditvi je bila graditev medicinske fakultete zelo 
hitra in je bilo že v treh letih zgrajenega, preurejenega in popravljenega 
več kot poprej v 25 letih. Pogoji za izpopolnitev medicinsko fakultete niso 
bili leta 1945. nič povoljnejši kot leta 1919, in vendar je naš kolektiv iz- 
polnil tisto pričakovanje, ki ga je tolika leta in desetletja gojilo slovensko 
ljudstvo. Medicinsko fakulteto je ustanovila ljudska oblast, izgradil jo je 

pa kolektiv ljudi,, ki so prvič v zgodovini slovenskega zdravništva složno 
prijeli za delo z edinim ciljem: koristiti skupnosti. Ta kolektiv je bil preiz- 
kušen v narodnoosvobodilni borbi in je zaradi tega mogel iniciativno vodit'- 

V vsej dobi pred drugo svetovno vojno je bilo za gradnje medicinske 
fakultete in bolnice porabljeno okrog 7 milijonov din, med tem ko sm<> 
po osvoboditvi v (mak namen v treh letih porabili 28,506.095 din. Institut', 
ki v pokojni Jugoslaviji niso imeli niti svojih prostorov, so sedaj v prl' 
memih in adaptiranih zgradbah v popolni funkciji in v mogočnem razmahu- 
Zgrajenih, oziroma adaptiranih, je bilo 7 predavalnic tako, da je med'' 
cinska fakulteta danes v osnovnih materialnih in prostorninskih potrebaU 
v takem stanju, da obratuje v vseh 10 semestrih, kakor to zahteva zakon- 

Razmerje števila slušateljev med letom 1940. in 1941. je tako, da 
imamo sedaj 763 slušateljev, leta 1940. pa smo jih imeli 324. 
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V letu 1940. je bilo opravljenih 267, v letu 1948. pa 905 izpitov. 
Do sedaj je končalo študij na naši fakulteti 66 zdravnikov, do konca 

tega leta jih bo verjetno še 40. 
Samo od septembra 1948. do kraja februarja 1949. smo izplačali 

okroglo 4 milijone za štipendije medicincem. Ali se spominjate bednega 
življenja slovenskega visokošolca v predaprilski Jugoslaviji? Ali je še 
sploh komu potreben kak komentar? Leta 1940. je imela bolnica z medi- 
cinsko fakulteto 473 nameščencev, danes pa jih ima 1271. 

Kapaciteta bolnice je bila leta 1940: 1204 postelje, danes pa 1764. 
Bolnikov je bilo sprejetih leta 1940: 40.000, v letu 1948. pa 50.000 s 

543.175 oskrbnimi dnevi. 
Če k temu prištejemo še blizu 50.000 ambulantnih pregledov, potem 

je bilo število pregledanih bolnikov na medicinski fakulteti v letu 1948. 
skoro 100.000. Iz teh nekaj številk vidimo silen porast dela, istočasno pa 
|udi poboljšanje higienskih pogojev. Pa ne samo to; medicinska fakulteta 
i« dobila svojo strokovno knjižnico, ki ima danes 7.112 knjig, 24 jugoslo- 
vanskih in 203 inozemske revije. Mnogo so pomagali naši rojaki v Ameriki 
2 izdatno podporo v instrumentih, aparatih in knjigah. Izrabljam to priliko, 
^a se jim v imenu naše fakultete in v imenu vseh naših bolnikov zahvalim. 
Pomagali so nam v najtežjih časih po vojni, ko smo pričeli obnavljati našo 
Porušeno domovino. Od svojih ust so si odtrgali, da bi nam dali. Ne bomo 
Pozabili te bratske pomoči. 

Medicinska fakulteta je izdala v lotu 1948. 14 strokovnih knjig; člani 
kolektiva pa so razen tega napisali še 3 knjige. 

Razen tega je medicinska fakulteta dala 46 predavateljev za srednje in 
^ižje medicinske šole, katere je ustanovilo ministrstvo za ljudsko zdravstvo. 

V letu 1948. je bilo na medicinski fakulteti opravljenih 136.150 nadur, 
^a gradiliščih 27.000 prostovoljnih ur. 

Organizirano je bilo 11 delovnih izletov ob nedeljah, ki se jih je ude- 
ležilo 489 članov; na teh izletih je bilo pregledanih 7725 ljudi. Speciali- 
^ični delovni izleti, katerih se jo udeležilo 32 članov, so nudili pregled 
^ bolnikom. 

6e pregledamo napore in učinek dela od leta 1940. do 1948., tedaj 
Moramo priznati ogromno razliko ne samo v količini opravljenega dela, 
temveč tudi v kakovosti in v metodiki dela. 

Sprememba v delu je. nastala predvsem iz teh razlogov: 
1. S prevzemom zdravstvenih ustanov po državi je trgovski faktor kot 

^oin izkoriščanja bolnika izločen. Namesto merkantilne špekulacije je 
^Pil zdravstveni interee za bolnika, ta tvori danee hrbtenico celokupne 
^avstvene službe. Samostojnost in ekonomska neodvisnost medicinskega 
^bja je močan in karakterističen korak v gradnji socializma, 
v. 2. Medicinska fakulteta pa tudi bolnice so v predaprilski Jugoslaviji 
?!vole posebno, svojstveno in od stvarnega dogajanja na terenu osamljeno 
^ljenje. Znanstveno delo, kolikor ga je sploh bilo, je životarilo in se iz- 
/|v'ialo v institutih, večkrat tudi slučajnih problemih, popolnoma statično 
',n metafizično. 

Danes je medicinska fakulteta tesno povezana z vso medicinsko službo; 
^J^icinska fakulteta je strokovno in znanstveno središče vsega medicin- 
j^ORa dogajanja v republiki. Dinamika je značilnost današnjega dela; samo 
ако delo skladno rešuje probleme, ki se dnevno pojavljajo v življenju. 
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Znanstvena baza za zdravniško organizacijo je izdelana na podlagi analize 
v institutih in klinikah. Medicinska fakulteta v strokovnem smislu vodi 
in nadzira vse medicinsko delo v perifernih ustanovah. S tako idealnim 
nadzorstvom, ki je v bistvu instrukcija, so se nase bolnice v republiki 
v strokovnem pogledu naglo dvignile. Na ta način je medicinska fakulteta 
organsko povezana z vso našo zdravniško službo in je postala strokovni 
svetovalec ministrstva za ljudsko zdravstvo in sestavni del sanitetne službe. 
Naša triletna izkušnja je pokazala, da je taka organska povezanost tisti 
bitni člen, ki je medicinski fakulteti dal njeno pravo vsebino in jo pre- 
maknil iz statike v dinamiko. 

Kadar mlad zdravnik zapusti učilnico na fakulteti in začne boj s 
stvarnostjo, kdo mu more nuditi strokovno in moralno oporo, kdo more 
skrbeti za njegovo stalno izpopolnjevanje in kdo sme izvršiti selekcijo naj- 
sposobnejših v stroki, če ne zavod, ki jim je dal osnovno medicinsko vzgojo. 

Jasno je, da medicinska fakulteta študira in rešuje znanstvene pro- 
bleme. Nismo mnenja, naj bi bila znanost dovoljena samo v koncesioniranih 
zavodih in ustanovah. Znanost nikne lahko povsod, saj je vezana predvsem 
na sposobnost in potencial poedinca. Tako znanost je treba podpirati, go- 
jiti in presaditi na taka tla, kjer bo še bolje uspevala. Kako bi mogla medi- 
cinska fakulteta pospeševati znanost v tem smislu, če ne bi bila sestavni 
del vsega medicinskega aparata, na katerem se lahko registrirajo najmanjši 
pojavi samostojnega znanstvenega raziskovanja. 

Vključitev medicinske fakultete v splošni medicinski problem smatral* 
za ključ k vsem doseženim uspehom; v takem dinamičnem poletu skoraj 
ne opažamo kompotenčnih vprašanj in problemov, ker se morajo ti sami 
po sebi pravilno razvrstiti v teku razvoja. 

3. Tretji vzrok za tak razvoj so materialna in finančna sredstva, ka- 
tera nam je naša ljudska oblast delila v polni meri. Če primerjamo celoten 
enoletni proračun za medicinsko fakulteto in bolnice v letu 1940, s prora- 
čunom, ki ga imamo danes, tedaj vidimo, da je znašal oni iz leta 1940. 
18,270.586 din, medtem ko znaša naš za prihodnje leto 148.585.000 d i"- 

Pa še ena zanimivost označuje miselnost in ekspeditivnosl pred- 
aprilske Jugoslavije. Od 18 milijonskega kredita, kolikor sta ga imeli hol- 
nica in medicinska fakulteta skupaj, ni bilo izrabljenih v letu 1940- 
729.375 din. Preteklo leto papri 117 milijonih nismo izrabili le 12.557 din. 
kar dokazuje hkrati realnost proračuna in plansko delo z inaksimalnii11 

naporom vsega kolektiva. 
Uspehi so 7ieizpodbitni in to tem bolj, če upoštevamo še velike objek' 

tivno težave. Pomanjkanje' kadrov, zlasti pa srednjemediciiiskega kadra, j1' 
velika objektivna težava, V času, ko smo imeli največ dela, ko je nicd'; 
oinska fakulteta tako rekoč nastajala, je hkrati odpovedalo 7 redovnic, k' 
so delale na najbolj občutljivih mestih našega kliniriiei/a obrata. PožrtvO* 
valnost ostalega osobja je v tem momentu s povečanim delom izpolni'' 
vrzel, v katero so naši sovražniki škodoželjno upirali svoje oči. Teg* 
koraka v najtežjih časih razvoja naše fakultete ne bomo pozabili. Zato 8» 
no čudimo, da sta nujna potreba in korist naše zdravstvene službe — № 
ne govorim o političnem momentu — zahtevala odstranitev redovnic li, 
našega kolektiva. Danes že dela naš kolektiv s kadri, katere smo si saifl 
vzgojili ali pa izpopolnili. 
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Prav tako smatramo za veliko pridobitev in napredek unifikacijo 
zdravstvene službe. Kakor je medicina samo ena in kakor mora biti meto- 
dika enotna, prav tako je potrebna tudi enotna organizacija zdravstvene 
službe. Unifikacija zdravstvene službe mora olajšati in poenostaviti opera- 
tivnost naše sanitete, kar bo bližnja bodočnost tudi pokazala. 

Dvotirnost v medicinski problematiki z ločeno potjo in neskladnost 
pogledov v socialni na eni in v ostalih zdravstvenih ustanovah na dru^i 
strani je bila vedno v škodo zavarovanca in bolnika. 

Likvidacijo dvotimosti v medicini pozdravljamo kot izreden korak v 
socializem. 

Tovariši ljudski poslanci! 
Pregled in razvoj medicinske fakultete v Ljubljani sem omenil zaradi 

tega, ker mi služi kot merilo za napredek v izgradnji socializma. Prav na 
podlagi tega opazovanja in doživljanja sem mirno dvignil roko pri vseh 
glasovanjih v tej skupščini. Mogoče bi kdo ugovarjal, češ da je to eno- 
stranska podlaga, ki temelji le na enem sektorju našega življenja. Toda ali 
je mogoče, da se naše gospodarsko, ekonomsko in kulturno življenje razvija 
samo enostransko? Mislim, da ga ni, ki bi tako mislil. Da so težave in da 
še bodo, da so zapreke in da še bodo, o tem govoriti je odveč; vsakdo, ki 
danes aktivno pomaga v gradnji socializma, se tega dobro zaveda. Toda 
pogled v dosežene uspehe v preteklih treh letih nam je dokaz, da gremo po 
pravi poli v močno se vzpenjajoči spirali. Zato sem, tovariši ljudski po- 
slanci, pri glasovanju dvignil roko, tako pri sprejemanju naše ustave, 
kakor tudi pri sprejemanju raznih zakonov. In pri ponovnem pregledu in 
analizi tena dela v skupščini prihajam do zaključka, da bi pri ponavijanju 
istega postopal prav tako. 

Zaradi tega izjavljam, tovariši ljudski poslanci, da bom tudi danes gla- 
soval za proračun in sicer iz vsega svojega notranjega prepričanja, iz 
svojega patriotizma in v zavesti pravilne poti, katero hodi naše ljudstvo in 
naša država pod modrini vodstvom naše ljudske oblasti s tovarišem Titom 
^ čelu. 

Tovariši ljudski poslanci, pozivam vas, da tudi vi storite isto. (Plo- 
skanje.) 

Predsednik dr. Ferdo Kozak: Besedo ima ljudski poslanec 
Alojzij   Colarič. 

Alojzij Colarič: Tovariši ljudski poslanci! V diskusiji o pro- 
računu za leto 1949. se želim dotakniti nekaterih stvari, ki sta jih v svojih 
ekspozejih podala predsednik vlade Miha Marinko in minister Zoran Polič. 

Oba tovarišu sla v svojih izvajanjih naglašala, da je za povzdigo kmečke 
Proizvodnjo predvideno nad 1 milijardo din. Iz tega vidimo, kolikšno 
skii) posveča naša ljudska oblast povzdigi našega kmetijstva. V našem krš- 
kem okraju smo izdali od leta 1945. do vključno leta 1948. nad 80 milijonov 
^in za obnovo kmečkih gospodarstev, za nabavo živine, semen, orodja 
'H ostalih kmečkih potrebščin. - 

V našem okraju smo se morali zlasti hudo boriti proti raznim poljskim 
Škodljivcem, posebno proti koloradskemu hrošču iu kaparju Sant Jose, 
katerih pred vojno nismo poznali  in ki jih je k nam zanesel okupator. 
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Samo v akciji za uničevanje koloradskega hrošča je sodelovalo v letu 1948. 
nad 100.000 ljudi. Uspeh tega množičnega dela je bil ta, da smo zmanjšala 
okužene, s krompirjem zasejane parcele od 395 v letu 1947. na 125 v letu 
1948. K temu so brez dvoma zelo pripomogle množične organizacije Osvo- 
bodilne fronte, s pomočjo katerih se nam je posrečilo za to akcijo zainte- 
resirati prebivalstvo okraja, ki je pokazalo vse razumevanje ter uvidelo 
nevarnost tega zajedalca . 

S proračunom za leto 1949. v znesku 64,768.000 din se je povečal pro- 
račun za nas okraj za 21,841.000 din. To povečanje v primeri z letom 1948 
izhaja tudi iz tega, ker je kritje nekaterih personalnih kakor tudi materi- 
alnih izdatkov, ki so se preje financirali iz republiškega proračuna, sedaj 
prevzel okraj. Tako je za poverjeništvo za presveto povečan proračun za 
100?o, za poverjeništvo za socialno skrbstvo in zdravstvo za 26%, za dr- 
žavno upravo za 92%, proračun za krajevne ljudske odbore pa je povišan 
od leta 1948. od 11200.000 na 13 milijonov za leto 1949, to je za 16% ■ 
Proračun izdatkov za leto 1948. je bil izvršen z 99.6 %, proračun dohodkov 
OLO-ov za leto 1948. je bil izpolnjen s 135%, kar pomeni, da je bil proračun 
dohodkov presežen za 35 %. 

Davek II. skupine oziroma akontacija davka II. skupine za leto 1948 
sta bila plačana do 10. februarja 84% no, največ davka in med prvimi so ga 
plačali mali in srednji kmetje. V tem mesecu bomo na vaških sestankil1 

pretresli odmere davka II. skupine in bomo tako zagotovili pravično odmero 
davka, da bo tisti kmet, ki je trgoval po vezanih cenah, obdavčen po nižj' 
davčni lestvici, tisti pa, ki jo svoje viške prodajal na prostem trgu, obdnvčen 
po lestvici, ki je določena za prosto prodajo presežkov. 

Nadalje bi hotel še spregovoriti o zemljiški strukturi našega okraja v' 
zvezi z odkupom. V našem okraju je 13.208 kmečkih gospodarstev. Od teh 
je 9.625 malih, ki imajo izpod 3ha obdelovalne zemlje, kar predstavlja 74% 
vseh naših kmečkih gospodarstev. Srednjih kmečkih gospodarstev, ki imajo 
obdelovalne zemlje od 3 do 8ha, je 3.151, kar predstavlja 23% kmečkih 
gospodarstev, večjih kmetov, ki imajo nad 8 ha obdelovalne zemlje, 442, 
kar predstavlja 3% kmečkih gospodarstev. Od skupne obdelovalne povr* 
šine t. j. 36.172 ha, imajo mali kmetje 14.422 ha ali 41%, srednji kmetje 
17.330 ha ali 47%, veliki kmetje pa 4.420 ha ali 12%. Obremenitev kmetov' 
pri odkupih nam kaže4 slod(4v;o sliko: pri krompirju smo odkupili povpm-"" 
od velikega kmeta 902 kg, od srednjega 189 kg in od malega 43 kg. 

Pri malih in srednjih kmetih nismo imeli z odkupi skoraj nobciii'1 

težav, pač pa smo jih imeli pri večjih kmetih in to ne samo pri odkupil1; 
ampak tudi pri izpolnjevanju ostalih obveznosti, kakor pri davkih, l>rl 

posevkih itd. 
V lanskem letu smo v našem okraju odkupili skupno 58 vagonov /.'tfl' 

to se pravi, da nam domači odkup krije garantirano preskrbo le za dv* 
meseca, če računamo mesečno porabo 25 vagonov. Pri odkupu |)га«и:(Л 

smo dosegli skupno težo 65.704 kg, kar da 19.110 kg čiste maščobe. Mesečn*1 

poraba garantirane preskrbe pa znaša v meJSobi 24.000 kg, to se pra^1' 
da iz krajevnih virov ne krijemo potrebe po maščobah niti za 1 mee*4" 

^Iz teh podatkov se vidi, kako zaostajamo v kmečki proizvodnji, da se v* 
treba s hitrejšim tempom lotiti rekonstrukcije našega kmetijstva, oTm 
nizacije krajevnih in zadružnih ekonomij, organizacije kmečko-obde ^ 
valnih zadrug, ker nam bodo prav te zadruge zagotovile večjo kmec* 
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proizvodnjo. Da v našem okraju doslej še nimamo nobene kmečko-obde- 
lovalne zadruge, smo tega krivi sami, ker smo v letih 1947 in 1948 to delo 
zanemarjali, ker smo našim kmetom prednosti kmečko-obdelovalnih zadrug 
premalo pojasnjevali, kar pa smo v zadnjem času popravili. Zato je tudi 
danes teren precej razgiban in kažejo za vprašanje kmečko-obdelovalnih 
zadrug zlasti mali kmetje veliko zanimanje. Vendar imamo tudi pri reše- 
vanju teh vprašanj precej težav. Tako se je na primer na (Pokleku — Gor- 
nji Leskovec do sedaj 5 kmetov zanimalo za organizacijo kmečko-obdelo- 
valne zadruge. Težave pa so v tem, da so ti kmetje po 20 minut oddaljeni 
drug od drugega, zaradi česar seveda ne predstavljajo gospodarske celote. 
Tudi niso dovolj zainteresirali še ostalih kmetov, mi pa smo jim nudili 
premalo pomoči. 

Večje zanimanje za kmečko-obdelovalne zadruge je še v Stari vasi — 
Bizeljsko, Sv. Peter, Leskovec pri Krškem in še po nekaterih drugih 
krajih. Okrajni ljudski odbor je ukrenil vse potrebno, da organiziranje 
KOZ podpre, tako da pristorimo to, kar smo zamudili. Še posebno pozornost 
bomo posvečali razkrinkavanju protiljudskih elementov in vaških špeku- 
lantov, ki zavirajo zadružništvo s parolami, češ da je treba še počakati, da 
sedaj še ni čas itd. 

V letošnjem letu bomo posvetili še večjo pozornost temu, da bodo 
krajevne in zadružne ekonomije zares vzorno obdelane ter bodo za kmete 
privlačne. Lansko leto smo imeli n. pr. v Sevnici, v Sv. Petru in v Brežicah 
tipično slabe primere, ko so bile ekonomije skrajno slabo urejevane in 
niso bile za naše kmete niti malo privlačne. 

Zato je naloga OLO-ov kakor tudi naših frontnih organizacij, da se že 
sedaj z vso vnemo lotimo dela ter tako že v naprej preprečimo nepravil- 
nosti, kakršne smo delali v lanskem »letu. 

Postavke v proračunu nam bodo omogočile, da bomo rešili mnoge 
naloge, ki so potrebne za razvoj in povzdigo našega kmetijstva in za od- 
pravo dosedanje zaostalosti, zato izjavljam, da bom glasoval za proračun. 
(Ploskanje.) 

Predsednik dr. F e r d o Kozak: Besedo ima ljudski poslanec Jože 
i* <• t e j an. 

Jože Petejan: Tovariši ljudski poslanci! Kdor je zasledoval raz- 
pravo o zveznem proračunu, ki se je vršila zadnje dni lanskega leta v 
Beogradu, kdor je slišal ali bral govore tov. maršala Tita, Kardelja, Kidriča 
''i drugih tovarišev ministrov, je moral opaziti, kako jasno, brez olepšavanja 
so govorili o dobrih in slabih straneh naše notranje in zunanje politike, o 
ležavah in' uspehih v prvih dveh letih naše petletke. 

Prav tako jasna in odločna so bila poročila, ki so jih sedaj podali 
tov. Miha Marinko, Polič, Kraigher in drugi ministri k predlogu republi- 
škega proračuna. Vsi so nam notranji in zunanji politični položaj naše 
države prikazali tako nazorno, da mora vsak naš državljan priznati, da gre 
naša Jugoslavija pod vodstvom maršala Tita in Komunistične partije z 
Naglimi koraki v socializem. 

Iz poročil je razvidno, da smo v prvih dveh letih naše petletke navzlic 
»("pričakovanim oviram dosegli lepe in vsem vidne uspehe. Na doseženo 
Uspehe je naše delovno ljudstvo toliko bolj ponosno, ker smo prav s temi 
Uspehi pred vsem svetom dokazali, da je naš petletni plan popolnoma 

119 



realen, v soglasju z našo gospodarsko zmogljivostjo in sposobnostjo naših 
delavcev, tehnikov in inženirjev. Dokazali smo, da naš plan ni plan kakšne 
»Titove klike«, temveč plan vseh naših narodov in vsega našega ljudstva, 
ki se dobro zavedajo, da s planom grade socializem. 

Ker smo iz poročil naših tov. ministrov spoznali uspehe in težave, 
kakor tudi ugotovljene pomanjkljivosti v mestih, industrijskih centrih in 
na naši vasi, se ne bom spuščal v podrobnosti predloženega proračuna, ker 
sem prepričan, da je tudi proračun, katerega bomo sprejeli, realen kakor 
lanski, ker je sestavljen na podlagi izkušenj prvih dveh let petletnega 
plana. 

Na splošno bi pripomnil, da z doseženimi uspehi ne smemo biti za- 
dovoljni, ker vidimo iz razprave še ogromne naloge in tudi z njimi povezane 
težkoče, ki nas čakajo v tretjem letu naše petletke. Zaradi tega bomo 
morali na vseh popriščih naše dejavnosti pomagati te težkoče premagovati- 

Naša dolžnost je, da pomagamo pri izpolnjevanju plana v mestih in 
na vasi, da sodelujemo pri ideološkem dviganju delovnega ljudstva, zlasti 
na naši vasi, da sodelujemo pri utrjevanju delovne discipline v naših to- 
varnah in podjetjih. Tovariši, mislim, da je bilo včeraj poudarjeno, da 
imamo v naših tovarnah 11% odsotnosti od dela. Ta problem, tovariši, je 
resen in jaz bi na tem mestu samo v nekaj besedah podčrtal važnost teg« 
problema, ki je tudi izvor delovne sile, katero rabimo, kakor je včeraj 
minister Regent lepo povedal. Ta pomanjkljivost, ta odsotnost od 
dela ne ogroža samo finančnega ravnotežja socialnega zavarovanja, ne 
otežuje samo pravilnega razvoja naše zdravstvene službe, ampak ogroža 
tudi moralni razvoj naše produkcije. Zaradi tega mislim, tovariši, da je to 
vprašanje zadeva nas vseh, saj se po upravni liniji to ne da rešiti, 
hkrati pa prosim podpredsednika ministra Breclja, da naj vpliva n* 
uprave podjetij, da posvečajo temu vprašanju več pažnje kot doslej. Tudi 
bi priporočal, da bi pri upravah podjetij dosegli gradnjo že tako potrebnih 
in že davno sklenjenih bolniških sprejemnic, ki bodo pomagale reševati tO 
vprašanje. Že lansko leto so nekatere velike tovarne hotele ustanoviti bol- 
niške sprejemnice, toda so žal dobile odgovor, da zanje ni kredita in so 
zato stvar odložilo v veliko škodo tega problema. 

Druga važna naloga zdravstvene službe je, da se po vseh večjih pod- 
jetjih zgrade ambulance. Imeli smo značilne primere, kako se dopušr'i 
izguba časa samo zato, da se na drugi strani prihrani nekaj 100.000 din, 
ki bi bili potrebni za zgraditev ambulance in bolniške »prejemnice. Noka to- 
varna ima zgraditev take ambulance že davno v načrtu in bi jo tudi zgradila« 
toda dobila je od direkcije odgovor, da je ne more zgraditi,, ker ni zato 
kredita. Tovariši, ker je odstotek odsotnosti od dela zaradi bolezni tak<' 
velik in ker morajo ljudje hoditi k zdravniku izven tovarne, izgube z vsako 
preiskavo najmanj po nekaj ur ali pa tudi cel dan, medtem ko bi v doniaci 
ambulanci zamudili pol ure, je to dokaz nepravilne organizacije, ko 91 
z ene strani prihranimo nekaj tisoč din, pa na drugi strani zapravimo m' 
lijone z izgubo delovnega časa. Zaradi tega smatram, da je rešitev problema 
odsotnosti od dela stvar skupnosti in predvsem stvar ideološke vzgoje naši'1 

delovnih'kadrov, ki prihajajo z dežele v industrijo in ki nam delajo v teni 
pogledu največje težkoče. To vprašanje je zlasti važno za sindikate, saj h0 

socialno zavarovanje prej ali slej prešlo v roke sindikatov in bodo morali и 

že danes, zlasti pa v bližnji bodočnosti zavzeti bolj odločno stališče 0° 
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tistih, ki izkoriščajo socialno zavarovanje in ovirajo pravilen razvoj naše 
produkcije. 

Posebno pozornost moramo posvečati reakcionarni duhovščini, ki skuša 
po navodilih Vatikana razbiti enotnost našega delovnega ljudstva in slabiti 
polet pri izpolnjevanju petletke. Tej duhovščini je treba z vsemi sredstvi 
preprečiti, da bi pridobivala vpliv pri naši mladini. Mislim, tovariši, da 
v tem pogledu nismo bili dovolj odločni in da so bili naši aktivisti do re- 
akcionarne duhovščine preveč popustljivi. Bodimo si na jasnem, da bo 
duhovščina, dokler bo pod vplivom Vatikana, delovala javno ali tajno po 
navodilih, ki prihajajo iz Rima. Zato bodimo napram njenemu delovanju 
budni in odločni. 

Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! 
Vsi vemo iz poročil, ki smo jih slišali, da bi bili naši uspehi na vseh 

področjih naše dejavnosti še večji, če ne bi bilo prišlo do nepričakovanili 
ovir s strani držav ljudske demokracije, od katerih smo smeli pričakovati 
vsaj spoštovanje trgovskih pogodb in vsaj priznanje, da se v Jugoslaviji 
gradi socializem. Dočakali smo, da so nam te države namesto strojev in 
drugega materiala poslale resolucijo Informbiroja in istočasno po radiu 
in tisku organizirale zlobno kampanjo proti maršalu Titu in vsemu Cen- 
tralnemu komiteju Komunistične partije Jugoslavije. Takega načina borbe 
smo bili dosedaj vajeni le s strani raznih Goebbelsov, Mussolinijev iz kapita- 
lističnih držav, ki nas sovražijo zaradi tega, ker gradimo socializem in 
rušimo njihove kapitalistične privilegije. Nikdar pa nismo pričakovali take 
borbo od strani držav, v katerih vlada ljudska demokracija in s katerimi 
hnamo prijateljske in trgovske pogodbe, ki so do preklica obojestransko 
obvezne in veljavne. Tak način moram kot nepartijec kategorično obsoditi, 
posebej še zato, ker je resolucija Informbiroja imela namen razdvojiti naš 
Centralni Komitet in Partijo sploh, kar bi imelo hude posledice za enotnost 
naših narodov, ki je bila z velikimi -žrtvami pridobljena v narodnoosvobo- 
dilni borbi pod vodstvom maršala Tita. 

Tovariši ljudski poslanci! Cilj, ki si ga je postavila resolucija Inform- 
biroja, ni bil dosežen iz preprostega razloga, ker resolucija in vsi ogabni 
Napadi in klevete niso našli v Jugoslaviji neko /Titovo klikoc, temveč 
enotno in v dolgoletni borbi prekaljeno Komunistično partijo z maršalom 
Titom na čelu, za katerim stoji strnjeno vse naše delovno ljudstvo. Naše 
delovno ljudstvo zna ceniti veliko zasluge Partije in maršala Tita, ki sta 
naše narode vodila skozi najtežje borbe od zmage do zmage ter nas še 
danes vodita po pravi poti v socializem. Vse to dokazuje, da jo Partija de- 
lovala in se borila po naukih Магха, Lenina in etalina. 

Če se Informbiroju ni posrečilo razbiti enotnosti Komunistične partije 
Jugoslavije, ki je po objavi resolucije in po ogabnih napadih postala še bolj 
enotna, ne moremo tega trditi za partije in demokratsko gibanje izven 
Jugoslavije. V Trstu je po zaslugi nacionalistično nastrojenoga Vidalija 
in z moralno pomočjo Komunistične partije Italije, Slovensko-italijanska 
nnija, ki je imela izredne zasluge za razvoj osvobodilne borbe na 
Primorskem, danes 'razdvojena, kar ibo imelo Itežke posledice za de- 
niokratično gibanje v Trstu in drugod in bo samo v korist ameriškemu 
'bnperializmu in italijanskemu šovinizmu, katera si s podporo Vidalijevc 
^upe in ob pasivnosti Komunistične partije Italije utrjujeta postojanke 
Pfoli državam ljudske demokracije in predvsem proti naši državi. Ali je 
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tako postopanje mternacionalisticno ali se s takimi borbenimi metodami 
gradi socializem? Mislim, da ne. Posledice te resolucije že občuti naše 
ljudstvo v Trstu in Gorici, posebno pa na Koroškem. Ponavlja se to, kar 
smo doživeli za fašizma, ko so naše knjige na trgu zažigali. Danes smo 
doživeli, da je bila preprečena Prešernova proslava v Gorici, ki so jo 
priredili Slovenci. Takih primerov, tovariši, imamo mnogo in vsi so nam 
dokaz za veliko pogreško Informbiroja, ki je oslabil odpornost demokra- 
tičnih vrst in od česar bodo imeli koristi samo imperialisti ne pa demokra- 
tično gibanje. 

Avtorji resolucije Informbiroja bi radi prikazali, da sta maršal Tito 
in Partija izstopila iz fronte demokratičnih držav in zašla v nacionalistični, 
imperialistični tabor. Da je taka trditev lažna, nam ni treba dokazovati, 
ker dokazujejo to dejstva sama. Na to zlobno laž vprašam: Ali se v kateri 
koli drugi državi ljudske demokracije, razen v Sovjetski zvezi, načela 
Lenina in Stalina o narodnem vprašanju izvajajo tudi v praksi tako, kakor 
se izvajajo v Titovi Jugoslaviji? Ali imajo narodne manjšine v kateri koli 
izmed teh držav v ustavi in v praksi zagotovljene take pravice in dolžnosti, 
kakršne imajo in uživajo narodne manjšine v Jugoslaviji? Nimajo, kar nam 
potrjujejo razmere, v katerih žive naši rojaki v Trstu, Gorici, na Slo- 
venskem Koroškem in drugod, kjer nimajo nikakih narodnih pravic. Kadar 
vse to ugotovimo, nas te laži in obrekovanja še toliko bolj bole, ker niso 
resnične. 

Smelo trdim in minister Regent mi bo to potrdil, da načela 
internacionalizma med slovenskim in jugoslovanskim ljudstvom niso od 
danes in da naš internacionalizem ni bil samo na papirju ali pa v resolu- 
cijah, marveč da smo ga že skoro pred pol stoletjem v praksi izvajali 
v Trstu, Gorici, v Poli in v severnih krajih, kar priča, da nam je č}rt 
internacionalizma, smisel za sodelovanje med narodi ne glede na jezik 
in vero, že nekako prirojen, zato nas toliko bolj žalijo očitki, da je tov. Tito 
postal izdajalec teh načel, da je zapustil pota mednarodnega internacio- 
nalizma in demokratičnih držav ter zašel v nacionalistično-imperialistični 
tabor. Zaradi tega te klevete toliko bolj obsojam kot Primorec, kot ne- 
partijec in kot dolgoletni sodelavec v marksističnem gibanju. Verujem, 
tovariši, da bo čas dokazal, da je bila politika maršala Tita in Partije pr«' 
vilna in da bo prišlo tudi zadoščenje za vse prizadete krivice. Tudi verujeo1 

v sposobnost in razum naših delovnih ljudi in sem prepričan, da \yovao 
združeni pod vodstvom Komunistične partije in Tita premagali vse težave, 
ki nas čakajo v tretjem letu našega petletnega plana, da bomo z izpoi' 
nitvijo tega plana najdostojneje odgovorili na vse napade kapitalističnih 
držav, kakor tudi držav ljudske demokracije in bomo tako vsemu svetu 
/. delom dokazali, da se v Titovi Jugoslaviji gradi socializem, ki nas ho 
privedel v nerazdružljivo zvezo z vsemi socialističnimi državami pod vod- 
stvom Sovjetske zveze. 

Izjavljam, da bom glasoval za proračun, ki je predložen. (Ploskanje-) 

Predsednik dr. Ferdo Kozak: Besedo ima ljudski poslan^ 
Matija  Maležič. 

Matija Maležič: Tovariši ljudski poslanci! K proračun^1 

diskusiji bi prispeval nekaj misli o štirih stvareh: o družbenem standardu, 
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o aparatu ljudskih odborov, o proizvodnji za široko potrošnjo in o prosto- 
voljni delovni sili pri letošnjih investicijskih deldh. 

Kominformovska propaganda ves čas, posebno pa zadnje mesece, 
vztrajno dopoveduje, da pri nas družbeni, standard pada. 

Ker bi morda poudarjanje tega, da se letos po planu koncentriramo 
predvsem na neke osnovne naloge n. pr. na težko industrijo itd. — kogar 
koli motilo, da to pomeni zanemarjanje dviga standarda, bi opozoril na 
ekspoze predsednika vlade, ki je jasno nakazal smer našega prizadevanja 
v tem pogledu. 

Sam naš proračun govori o tem jasno dn 'konkretno s številkami. Kljub 
velikim naporom za zgraditev težke industrije se je razmerje med investi- 
cijami za kapitalno izgradnjo in družbeni standard letos odločno spremenilo 
v korist družbenemu standardu. V primeri z lanskim letom se letošnje 
investicije za standard dvignejo na 131%. Milijardne investicije v naše 
kmetijstvo so neposredno v zvezi z večanjem pridelka oziroma zboljšanja 
preskrbe prebivalstva v mestih. Skoraj celotna vsota investicij po letošnjem 
planu n. pr. Mestnega ljudskega odbora v Ljubljani je namenjena dvigu 
standarda. 

To, kar ne povedo investicije, povedo preseženi plani blagovnega 
prometa, povedo analize, ki jih je že nekajkrat podal tov. Kidrič — da se 
pri nas družbeni standard v celoti vzeto ni le zvišal,, marveč da se ne- 
prestano zvišuje, ker je to zviševanje pri nas neločljivo povezano z 
družbenimi spremembami, to se pravi z gradnjo socializma. In končno, ali 
so sijajne številke iz našega vitalnega indeksa, ki jih je včeraj navedel 
minister za zdravstvo, posledica padanja standarda ali obratno? 

Kljub vsemu temu je napisano in rečeno, da se pri nas standard niža, 
da se veča beda, in to točno od tistega dne dalje, ko je bila objavljena 
resolucija Informbiroja. Vse kominformovske radijske postaje se od tedaj 
dalje na vse načine trudijo, da bi se pri nas standard znižal. V tej kam- 
panji pa je toliko prozorne demagogije in laži, da jo naši ljudje sprejemajo 
bodisi z gnevom ali s smehom. 

Sredi prejšnjega tedna je bila n. pr. v Ljubljani konferenca sindikalnih 
hinkcionarjev. Med njimi se je nekdo pritoževal na nekatere mestne trgovine 
zaradi tega, ker delavcem, ki pridejo v trgovino kupovat, poleg zahtevanih 
stvari ponujajo in celo vsiljujejo čaj, ker ga imajo baje v preveliki količini. 

Isti večer je radio Moskva v srbohrvatski oddaji poročal o uspehih 
v državah ljudske demokracije, kjer je na dolgo in široko poveličeval 
uspehe v preskrbi povsod, razen seveda v Jugoslaviji. Pri vsaki državi je 
povedal mnogo lepih fraz, le za Češkoslovaško je te uspehe navedel kon- 
kretno, da so odpravili karte za kavo in čaj. 

To je sicer majhen, vendar zelo zgovoren primer, česa vsega se morajo 
danes naši kritiki posluževati v grdi hajki proti novi Jugoslaviji. Ker pa oni 
dobro vedo, kako je danes s standardom pri nas in kako je pri njih, je to 
skrajno cenena in grda demagogija, ki se jim bo prej ko slej maščevala, 
saj s klevetami o tem, da so pri nas standard niža, se pri njih gotovo ne 
bo zvišal. 

Leta 1947 so znašali proračuni ljudskih odborov 22% skupnega pro- 
računa LRS, leta 1948 so se dvignili na 28.2",; in letos po predloženem 
proračunu že na 39,2",; in to brezupošlrvanja dodatnih proračunov. Iz tega 
vidimo, da ljudski odbor] dobivajo vedno večje naloge v okviru našegji 
Bkupnega  gospodarskega  ta kulturnega  življenja.   Logično je, da  se  jr 
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moral vzporedno s tem neprestano razvijati m izpopolnjevati tudi aparat, 
predvsem pa gospodarski organi ljudskih odborov. Ni dvoma, da se je to 
tudi zgodilo, vendar je dejstvo, da še ne v dovoljni meri oziroma prepočasi. 

Številčni sestav aparata okrajnih odborov je na osnovi komisije za 
sistemizacijo mest povprečno za 23% premajhen — brez upoštevanja 
Ljubljane, Maribora in Celja. V Ljubljani je aparat po začasni sistemizaciji 
številčno premajhen za 27.5%, v okviru tega pri RLO celo za 41.5%. Na- 
pačno bi seveda bilo mišljenje, da je vprašanje samo v številu — važna 
je predvsem organizacija in strokovna usposobljenost aparata. Vendar je 
res, da tako očividno prenizko število ljudi vpliva tudi na to, da je aparat 
še premalo razčlenjen, kar vpliva na kvaliteto dela, kakor tudi na to, da 
neka dela sploh niso opravljena ali niso pravočasno in pravilno opravljena, 
da se naloge izvajajo kampanjsko in prakticistično, brez poglabljanja. 

Zaradi tega je nujno, da se ljudski odbori — ob upoštevanju skrajne 
štednje in v borbi proti birokraciji — okrepe z novimi močmi, predvsem 
iz vrst delavcev. 

Največjo postavko med dohodki predstavlja v predloženem proračunu 
del tržnega dobička lokalnega gospodarstva — in sicer 1.050,000.000 din. 
Ljudski odbori bodo letos nujno zelo zainteresirani na tem dobičku, sicer 
ne bodo mogli proračuna uspešno izvajati. V proračunu Ljubljane je n. pr. 
približno 3.5 vseh dohodkov predvidenih iz participacije tržnega dobička 
lokalnih podjetij. To bo z ene strani zahtevalo ostvaritev tržnih dobičkov, 
z druge strani pa istočasno omogočilo,, da bomo laže dosegli izboljšanje 
proizvodnje v pogledu kvalitete, okusa potrošnikov, raznovrstnosti artiklov 
— ter s tem tudi obogatitev široke potrošnje. 

Čeprav je tržni dobiček stvarno planiran, vendar njegova realizacija 
ne bo lahka. Treba bo temeljito izkoristiti vse lokalne vire surovin in 
sislematično začeti s proizvodnjo artiklov, ki jih doslej nismo izdelovali. 
Treba bo začeti na vsej črti izdelovati mnogo stvari, ki smo jih doslej 
uvažali iz inozemstva. Izraz tega namreč, da smo prisiljeni sami graditi 
socializem, naj bo tudi v tem, da bomo takoj sami začeli izdelovati vse tisto, 
(Vsar doslej nismo izdelovali. 

Praksa lanskega leta potrjuje, da je to tudi v lokalni proizvodnji mo- 
goče. V Ljubljani smo temu posvetili odločno premalo skrbi. Še najve« 
smo v tem pogledu naredili v kemični stroki, ker nam je bil uvoz iz 
držav ljudske demokracije sredi leta ustavljen. Tako smo pričeli že lani 
izdelovati: polirno paslo, črnilo, mazilo za parket, grafit, livarski prah za 
prašenje, predtiskarski in a\ togralski papir, steklo za avtomobilske reflek- 
torje in fosfatno moko, pri čemer so se zadnji štirje artikli doslej izključno 
uvažali. 

V tekstilni industriji je bil zlasti zanimiv primer v tovarni Pletenina, 
ki bi morala lani iz uvoza prejeti sušilno napravo za sušenje polizdelkov- 
Ker tovarna naprave i/, uvoza m prejela, so jo izdelali v podjetju zaposleni 
strojniki in mehaniki sami. 

V precizni mehaniki je bila izdelana vrsta specialnih nadomestnih 
delov za avtomobile, šivalne stroje, tiskarske stroje, merilne naprave, 
aparati za hidrocentrale, noži za rezkanje, sestavni deli za električne peči, 
likalniki in kuhalniki. 

V letu 1949 smo pričeli, oziroma bomo začeli s proizvodnjo številnih 
novih artiklov, kot n. pr.: 
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a) v živilski stroki: e proizvodnjo ovsenih kosmičev, specialnega kost- 
nega in parkljevega olja za precizno mehaniko, z izdelovanjem margarine 
in kvasa, s predelavo krvi v dragoceno barvilo albumin za barvno industrijo. 
in kot lepilo, česar doslej v naši državi nismo izdelovali; 

b) v kovinski industriji: s proizvodnjo avtomatičnih kladiv, črpalk za 
pnevmatike, novih podometnih ventilov, nove tipe peči, električne štedil- 
nike, električne pečnjake, avto dvigala, mlinčke za kavo, perilnike, sponke, 
zakovice, vžigalnike, nalivna peresa, tehnične svinčnike itd.; 

c) v kemični industriji: akvarelne barve v tubah in kosih, pastelne 
barve, črnilo za štampiIjke, krojaško kredo, navadne in litografske tuše 
vseh barv, čevljarski vosek, pečatni vosek, čistilo za semiš usnje, kopirni 
lak za pozitivne kopije, jedkovo lužilo in tempera plakatne barve ■— 
zadnji trije artikli so se doslej izključno uvažali. Pričeli bomo z izdelavo 
rebrastih reflektorjev za gledališča, ki so prav tako le uvozni artikel. 

Poleg navedenih predmetov, ki imajo predvsem značaj industrijske 
proizvodnje, pa smo na podlagi obstoječih možnosti v lokalnih podjetjih 
in v obratih predvideli še 132 novih, predvsem galanterijskih predmetov, 
ki so se v stari Jugoslaviji večidel uvažali, kot n. pr. glavniki, gumbi in 
bakelitni kozarci, lasne zaponke, škarje, noži, cedila, šestila, žepna ogledala, 
vrsta predmetov iz lesne industrije in kozmetike, trakovi za pisalne stroje, 
dvajset novih artiklov iz ščetarske stroke, kot zobne ščetke, čopiče, žimne 
metle itd. 

Našteti predmeti so sicer na prvi pogled nepomembni, vendar za 
vsakodnevno uporabo v gospodinjstvu in za delovne ljudi sploh ne- 
pogrešljivi. Taki novi predmeti, ki jih sedaj na trgu primanjkuje in ki jih 
bomo začeli izdelovati po vsej državi, ne bodo le bogatili široko potrošnjo 
in zadovoljevali potreb ljudi, temveč bodo tudi — in to v množičnem 
obsegu — dvigali zavest ljudi in utrjevali vero v naše lastne sposobnosti 
v graditvi socializma. 

Izredno važno vprašanje pri letošnjih investicijskih delih bo vprašanje 
delovne sile, čeprav se letos po liniji, ki jo je dal tov. Tito, ne bomo 
i'azgubljali na najširši fronti. Zlasti je nevarno, da zaradi pomanjkanja 
delovne sile ne bi gradili stanovanj, jasli in drugih objektov družbenega 
standarda. Na to je treba glede na izkušnje prejšnjih let še posebej opo- 
Zoriti. Zaradi zavesti in požrtvovalnosti prostovoljnih delavcev smo lahko 
krnsko leto dokazali, da za gradnjo stanovanj in poslovnih prostorov ne 
niore biti pomanjkanja delovne sile, vsaj v večjih mestih ne, in da jih je 
treba zato za vsako ceno izvršiti. 

O tem zgovorno pričajo prostovoljci vsepovsod, v Ljubljani n. pr. 
I>ii gradnji stanovanj v Šiški in na Ambroževem trgu, pri gradnji zbirnega 
kanala, Dolenjske ceste, dečjih jasli itd. Brez prostovoljnega dela bi na- 
vedena dela ne bila niti planirana, niti izvršena. 

Samo na področju lokalnega gospodarstva je bila s pomočjo prostovolj- 
ftega dela povečana vrednost lanskoletnih investicij v Ljubljani za 
32,305.148 din, t. j. 62",; več kot je bilo planirano ob sprejetju proračuna 
MLO za leto 1948." 

Vrednost vseh investicij na področju Ljubljane je bila s prostovoljnim 
delom povečana skupno za 50,302.14« din, in sicer: 
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a) na zveznih objektih za  ddn 7,149.000 
b) na republiških objektih za  „ 10,848.000 
c) na objektih MLO za  „ 5,720.000 
d) na samostojnih objektih OF za  „ 12,867.148 
e) na objektih RL0 in KLO za  „ 11,493.000 
0 na zadružnih objektih za  „ 2,225.000 

Sknpaj za   din 50,302.148 

Od navedenega zneska odpade na investicije za družbeni standard 
45,815.148 din, torej ogromna veoina. 

Gornje številke pa ne govore samo o vrednosti delovne sile, marveč 
pomenijo mnogo vec. Govore o življenjski sili naše OF, o neverjetnem 
delovnem poletu naših delovnih ljudi, ki se zavedajo, da gradijo za sebe. 

Ni slučajno, da se je lani po objavi kominformske resolucije prosto- 
voljno delo silno stopnjevalo. V dveh dneh: 22. in 23. julija, ob času 
V. kongresa, je nepretrgoma dan in noč delalo na gradiliščih v Ljubljani 
preko 4.000 prostovoljcev, ki so opravili 145.000 ur z nadpovprečnim de- 
lovnim učinkom, t. j. več kot vse leto 1946 skupaj. 

V Ljubljani je lansko leto 24.568 ljudi prejelo značke za prostovoljno 
delo. To se pravi, da je približno najmanj vsak četrti za delo zmožni 
človek nosilec značke. 

Nemogoče je, da bi nam ob taki situaciji kdor koli, na kakršen koli 
način, s klevetami ali z ekonomskimi sankcijami mogel preprečiti izvajanje 
našega plana in graditev socializma! Nemogoče je, da bi še taka demagogija 
radijskih postaj omajala naše ljudi, kajti čaj, ki se za nas kuha v radiu 
Moskvi, Budimpešti itd. je preveč mlačen, da bi nas ogrel. Ni nobenega 
razloga za dvom v to, da bomo letos s frontnimi brigadami dosegli še večje 
uspehe in s tem v precejšnji meri rešili problem delovne sile in izvršili 
po proračunu predvidena dela. 

Izjavljam, da bom glasoval za proračun. (Živahno odobravanje iH 
ploskanje.) 

Predsednik dr. Ferdo Kozak: Besedo ima ljudski poslanec 
Franc  Čeme. 

Franc Černe: Tovariši ljudski poslanci! Tovariš predsednik vlade 
in tovariši ministri so v svojih poročilih o proračunu LRS nakazali odstotno 
izpolnitev planskih nalog in uspehe naših delovnih kolektivov. Vsi pr^d- 
govorniki so že povedali, da je naše delovno ljudstvo z izpolnitvijo plana 
dobro razumelo pomen zgraditve socializma in so naši delavci zastavili 
mnogo naporov za izpolnitev plana. Pri tem bi hotel pokazati na nekatere 
dobre in slabe strani pri delu naših kolektivov pri izpolnjevanju plan« 
in povedati nekaj misli, kje mobilizirati nujno potrebno delovno silo, 
oziroma kako jo nadomestiti. 

V preteklem planskem letu je mnogo kolektivov predčasno izpolnilo 
svoj letni plan, mnogi med njimi pa so ga tudi presegli. Imamo pa tud1 

primere, ko podjetja zaradi slabe organizacije dela, zaradi slabe delovno 
discipline, predvsem zaradi upravičenih in neupravičenih izostankov, №' 
mujanja in drugih objektivnih težav niso mogli izpolniti planskih nalog- 
V zadnjem planskem letu imamo slabe izkušnje iz Zasavskega mdniškcg8 

bazena, kjer  niso posvečali  dovolj  pazljivosti   izpolnjevanju   mesečneg8 
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plana, to se pravi, v prvih dneh meseca niso delali dovolj marljivo, temveč 
so čakali na zadnje dni, zato niso dosegli mesečnega plana in seveda tudi 
ne letnega plana, čeprav so se ob koncu leta zelo trudili, da bi ga dosegli. 
Te slabosti so ugotovile uprave podjetij, partijske in sindikalne organiza 
cije. To pa ni bil edinstven primer, takih primerov smo imeli še več. Na 
podlagi izkušnje iz leta 1948 so zato sindikalne organizacije že takoj ob 
pričetku leta 1949, ob pripravah za občne zbore mobilizirale svoje članstvo, 
z namenom, da se izpolnjujejo dnevni plani. Z izpolnjevanjem dnevnega 
in s tem tudi mesečnega plana bo zagotovljena izpolnitev letnega plana in 
dana možnost,_da plan tudi presežemo. 

Brigadni sistem dela je v letu 1948 pokazal, da je zelo uspešen zlasti 
v naših tovarnah in rudnikih. Sindikalne organizacije so zato v letu 1949 
dolžne, da povsod, kjer še ni tega sistema dela in kjer je to le mogoče, 
brigadni sistem uvedejo. Osebne obveznosti posameznikov, nov brigadni 
način dela, prekoračenje obveznosti, ki jih sprejemajo posamezni delovni 
kolektivi, bodo pripomogli, da nadomestimo prepotrebno delovno silo. Na- 
vedel bom nekaj primerov. 

V mariborskih tovarnah so na svojih sestankih množično sprejemali 
obveznosti. Med ostalimi kraji naj navedem kot poseben primer Predilnico 
v Litiji, kjer so se prcdilke iz prve brigade obvezale, da bodo na čast tedna 
naših žena 8. marca prekoračile normo za 5% in primer udarnice Ljudmile 
fthl, ki se je obvezala, da bo prekoračila normo celo za 15%, kar tudi že 
izpolnjuje. Vše to priča o visoki razredni zavesti delavk, zlasti še, ker 
pomeni prekoračenje norm velike napore glede na realno postavljene teh- 
nične norme. 

Tovariši ljudski poslanci! Želel bi poudariti, kaj pomeni dvigniti normo 
2a 15% tam, kjer so tehnične norme že pravilno uvedene. To pomeni, da 
bo izdelanega toliko in toliko metrov več blaga za preskrbo našega delov- 
nega ljudstva. Hotel pa bi v zvezi s tem naglasiti še to, kar je povedal 
Predsednik kontrolne komisije v svojem včerajšnjem poročilu, da se 
nioramo namreč ne samo boriti za večjo storilnost dola, marveč tudi za 
boljšo kvaliteto izdelkov. 141 bo potrebna še težka borba, da odpravimo 
slabo kvaliteto ter da hkrati s storilnostjo dela dvignemo tudi kvaliteto 
blaga. 

Važen činitelj za zmanjšanje pomanjkanja delovne sile je poleg bri- 
Kadnega sistema dela tudi sprejemanje notranjih planov, t. j. planov od 
delovnega mesta navzgor. Glede sprejemanja notranjih planov morajo sin- 
dikalne podružnice vedeti, da se ne sprejemajo obveznosti in prekora- 
^njejo norme samo na podlagi fizičnih naporov delavcev, marveč da je treba 
sestaviti posebne komisije, ki naj prouče posamezna delovna mesta in 
Pravilno izkoriščanje zmogljivosti strojev ter hkrati odstranijo vse mo- 
rebitne pomanjkljivosti. 

Notranje plane so že sprejele naslednje tovarne: Tovarna avtomobilov 
Tezno,   delno   Tovarna   emajlirane   posode   v   Celju,   Tekstilna  tovarna 
Tekstilindusc, Tovarna svile Maribor, Tovarna volnenih in vigogna izdel- 

kov Maribor in še več drugih tovarn. 
Mnogim podjetjem je z brigadnim sistemom dela in s pravilno porazde- 

'i'tvijo na posamezna delovna mesta že uspelo občutno omiliti pomanjkanje 
klovne sile in to zlasti tam, kjer je pravilna organizacija dela in kjer vlada 
Pravilen odnos med upravo podjetja ter partijsko in sindikalno organizacijo. 
Tovarni pohištva v Duplici pri Kamniku je manjkalo 77 delavcev. Po- 
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manjkanje tako visokega števila delavcev je oviralo izpolnitev plana. S 
pravilno razmestitvijo na posamezna delovna mesta pa jim je uspelo zmanj- 
šati potrebo po delovni sili za 40 delavcev. 

Primer pravilnega odnosa med upravo podjetja in sindikalno podruž- 
nico daje gradilišče hidrocentrale Moste-Žirovnica, kjer delajo s samo 50% 
delovne sile, a so kljub temu izpolnili plan z 91%. S pravilno oakrbo 
delavcev s strani uprave in njihovim kulturnim dvigom, za katerega je 
skrbela predvsem sindikalna podružnica, so preprečili fluktuacijo delovne 
sile. Kljub napornemu delu je še danes na tem gradilišču vse od začetka 
175 delavcev. S takim načinom dela je upravi uspelo ne samo obdržati 
stari kader izkušenib delavcev, ampak so ti delavci pripeljali s seboj tuilj 
druge tovariše iz vseh krajev Slovenije, ker so bili dani dobri delovni 
pogoji. 

Dober primer pravilnega sodelovanja med vodstvom podjetja, partijsko 
in sindikalno organizacijo je tudi Tovarna dušika v Rušah. V tej tovarni 
imajo objektivne težave zaradi pomanjkanja električne energije. V le- 
tošnjem letu pa je že meseca januarja nastal popolnoma drugačen odnos 
do dela, tako da so prekoračili plan v mesecu januarju za 33%. To je 
ogromnega pomena, kajti novi kemični izdelki, ki jih sedaj izdeluje ta 
tovarna, pridejo v poštev tudi za izvoz. Predvsem pa je važna proizvodnja 
umetnih gnojil, ki jih tako nujno potrebujemo za dvig našega kmetijstva. 
Zasluga za to prelomnico in za tako vidno izboljšanje dela gre predvsem 
partijski in sindikalni organizaciji ter upravi podjetja. Uspelo jim je uvesti 
brigadni sistem dela in so dosegli tudi pravilne norme. Nedavna razstava 
v tej tovarni je nazorno pokazala uspehe dobre organizacije dola, zlasti 
pa to, koliko lahko pripomorejo k izpolnitvi plana in k znižanju polne 
lastne cene novatorji, raoionalizatorji in udarniki, ki so bili s strani uprave 
tudi primerno nagrajeni. Skupina pri remontu je celo nekaj dni pred p"; 
stavljeno obveznostjo izpolnila popravilo. Na znižanje delovne sile so tudi 
vplivale iznajdbe novih naprav novatorjev v tej tovarni. 

Naloge sindikalnih organizacij v letu 1949. so v glavnem izboljšanje 
delovne discipline, znižanje in odprava neupravičenih izostankov, znižanj1' 
polne lastne cene, odprava zamud, kajti nedisciplina zmanjšuje uspehe 
naporov discipliniranega in zavednega delovnega kolektiva, ki se bori Љ 
izvedbo plana. ' 

Naša dolžnost je, in to nalogo si je zastavil tudi Centralni odbor Zve/.1' 
sindikatov Jugoslavije, da poleg politiruo-ideološke in kulturno-prosveln'' 
vzgoje sindikalnih kadrov nudimo največ pomoči rudarskim, kovinarskin". 
gradbenim, gozdniiu in poljedelskim sindikatom, pri čemer seveda lud' 
drugih strok ne smemo zanemaijati. 

Vir delovne sile so naše žene in mladina. Mladinske organizacije s(' 
dolžne mobilizirali več tisoč mladincev v težko industrijo. Naše sindikaln'" 
organizacije pa se morajo trdovratno boriti z upravami podjetij, da zgrad6 

oziroma urede dečje jasli in l)ll)-e ter posvetijo večjo skrb zaščiti mi-41' 
žene. Podružnice so dolžne napraviti pregled, kje se dajo še zaposliti žeiU' 
in tako pomagati upravam pri pravilni razmestitvi delovne sile. Dolžno-4' 
podjetij, partijskih in sindikalnib organizacij je še večja skrb za delavce, 
predvsem pa je treba za gradnjo stanovanj mobilizirati rim več proslovolj"0 

delovne sile. . 
Z izvedbo nakazanih nalog bomo gotovo izpolnili plan tretjega И; 

petletke. Naši delovni kolektivi bodo s še večjo zavestjo izpolnjevali planske 
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naloge, gradili socializem in s tem sebi boljše in lepše življenje. Delavski 
razred Jugoslavije pod vodstvom Komunistične partije Jugoslavije smelo 
koraka po poti v socializem in z delom dokazuje svoje zaupanje našemu 
vodstvu in naši Partiji. (Ploskanje.) 

Predsednik dr. Ferdo Kozak: Odrejam 15 minut odmora. 
(Seja je bila prekinjena ob 11.40 in se je nadaljevala ob 12.10.) 

Predsednik dr. Ferdo Kozak: Nadaljujemo 3. sejo II. izred- 
nega zasedanja. Besedo ima ljudski poslanec dr.   Miha  K a m b i č . 

Dr. Miha  Kambič:  Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! 

V .proračunski razpravi zvezne skupščine smo slišali, da je denarni 
obtok po končani vojni do decembra 1948 porastel od 15 milijard din 
na 35 milijard. Spričo ogromnega porasta produkcije in blagovnega prometa, 
enakega porasta narodnega dohodka in narodnega premoženja je ta po- 
rast denarnega obtoka naravnost skromen. 

Ne bom ponavlja! številk, ki smo jih slišali kot dokaz stalnega 
napredovanja, opozoril bi samo na narodni dohodek, ki se je samo 
v !etu 1948 dvignil za 59 milijard in se bo po planu za leto 1949 
dvignil za nadaljnjih 50 milijard. 

Da pa bomo znali lo povečanje narodnega dohodka pravilno ocenje- 
vati, ne smemo pozabiti, da je iz predvojne Jugoslavije precej znaten del 
narodnega dohodka (ceni se na ono tretjino) po javnih in tajnih kanalih 
odtekal v žepe tujih imperialističnih zavojevalcev, nadaljnje znatne vsote 
pa so šle v žepe njihovih domačih hlapcev — režimovcev, črnoborzijan- 
cev, špekulantov in drugih izkoriščevalcev delovnih množic. Danes so ti 
tajni in javni kanali izkoriščanja odpravljeni, izkoriščanje delovega ljud- 
stva je onemogočeno. Ves narodni dohodek ostaja doma in se uporablja 
delno za nove investicije, s katerimi ustvarjamo nove gospodarske in 
splošno kulturne osnove, krepimo svoj gospodarski potencial, gospodarsko 
in politično neodvisnost, drugi del narodnega dohodka pa gre neposredno 
v roke delovnega ljudstva za njegovo potrošnjo in prihranke. 

Podlaga vrednosti naše valute, garancija za njeno solidnost in varnost 
so vse te načrtno ustvarjene vrednosti, ki rastejo od leta do leta, so tedaj 
predvsem ogromne množine blaga v rokah države, ki ga država daje v 
promet načrtno, mu tudi načrtno določa enotne cene po vidikih, kori- 
stili delovnemu ljudstvu in stalno dvigati njegovo življenjsko raven. Ra- 
stoča produkcija, rastoče zaloge blaga v rokah države, pa niso same sebi 
Uamen, temveč jih država načrtno usmerja v stalno dviganje potrošnje, 
V stalno dviganje življenjske ravni vsega delovnega ljudstva; potrebe 
delovnega ljudstva pa rastejo hitreje kol raste produkcija. V sociali- 
BtiČnem načrtnem gospodarstvu se tedaj ni bati hiperprodukcije in po 
Djej povzročene gospodarske krize in brezposelnosti, ki straši predvsem 
monopolistične magnate v vodilni državi neofašizma. Ti so med vojno in 
PO njej v špekulaciji za superprolili konjunklurnega oderuštva na račun 
Opustošenih držav in sesliadanili narodov nakopičili ogromne zaloge blaga, 
vendar pa v teh državah vkljub zlatemu kritju stalno pada kupna moč 
valute, /njo pada realna vrednost plač in mezd delovnega ljudstva, rasle 
brezposelnost, z njo beda in zločinstvo vkljub ogromnim blagovnim zalo- 
Uam. Ni mogoče izogniti se krize s tem, da si eni lastijo svetovno gospo- 
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stvo, drugi pa naj bodo njihovi hlapci, da naj bodo eni svetovni lastniki, 
drugi pa njihovi sluge, da se eni bogatijo, drugi pa propadajo v bedi in 
revščini. Tudi ni rešitve v tem, da naj eni gospodarsko in tehnično napre- 
dujejo v industrializaciji svoje zemlje, drugi pa jim naj po sramotno nizkih 
cenah dobavljajo svoje rudne zaklade in druge surovine, da bi ostali 
objekti ponovnega izkoriščanja pri naročanju in uvažanju iz lastnih rud in 
surovin izdelanih končnih izdelkov. To so protislovja kapitalističnega go- 
spodarstva, kapitalistične miselnosti. Pot, po kateri nas vodi naša Komu- 
nistična partija, je pravilna, to je pot gospodarske in politične osamosvo- 
jitve, pot izgrajevanja socialistične družbe z lastnimi silami. 

Nadaljnje jamstvo za vrednost in varnost naše valute je solidna orga- 
nizacija celotnega našega državnega ustroja na temeljih oblasti delovnega 
ljudstva, je solidnost naše državne finančne politike, je realnost in ravno- 
vesje naših državnih proračunov, ki ne poznajo proračunskih deficitov in 
izravnavanja teh z inflacijskimi merami tiskanja bankovcev, nego zaklju- 
čujejo z viški dohodkov nad izdatki, s suficitom v letu 1947 8 milijard, 
leta 1948 pa 15 milijard. Naša finančna politika se bistveno razlikuje od 
finančne politike nekdaj bogatih zapadnoevropskih kapitalističnih poso- 
jilodajalk, ki z zadolževanjem v inozemstvu, z zastavljanjem svoje gospo- 
darske samostojnosti, s tiskanjem vedno novih in novih bankovcev, z 
raznimi inflacijskimi in devalorizacijskimi merami krijejo svoj© prora- 
čunske ter trgovske in plačilnobilančne deficite na račun in v breme 
realne mezde delovnih množic ter v korist kapitalistične špekulacije. 

Naša socialistična akumulacija raste stalno in izviri tega porasta so 
predvsem: sistematično zniževanje proizvodnih stroškov z uvajanjem 
norm dela, izkoriščanja tehnične opreme, porabe surovin, materiala, po- 
gonske sile; viri za porast akumulacije so novo zgrajeni objekti, nova in 
popolnejša predelava surovin v končne produkte; viri so vsestranska de- 
narna in materialna štednja. Ta akumulacija gre v korist delovnih množic 
socialistične družbe. 

Tudi v kapitalističnih državah se vrši kopičenje, toda samo v bla- 
gajnah stalno zožujočega se števila monopolističnih vodilnih magnatov, 
ki jih v nekaterih državah že lahko na prste preštejemo. V teh državah 
tudi ni načrtnega zniževanja cen v korist potrošnikov, tu se vrši speku- 
lativno navijanje cen — celo z uničevanjem proizvedenih dobrin, samo 
da se ostalo blago prodaja po višjih cenah in da dosežejo vodilni mono- 
polisti višje profite. Kapitalistično monopolistična kopičenja so sredstva 
osvajanja novih trgovin, izrivanja gospodarsko šibkejših konkurentov, 
podjarmljenja in gospodarskega izkoriščanja celih narodov ter zaviranja 
njihovega napredovanja in demokratizacije. Pri nas so sicer možne večje ali 
manjše ovire, ni pa mogoče ustaviti mogočnega vala prebujenih in stalno 
na novo vzbujajočih se sil demokracije. 

Nadaljnje močno jamstvo varnosti naše valute je naš enotni finančm 
sistem. Denar, banke, zavarovalnice, kredit, sploh vse finančno gospo- 
darstvo so prenehale biti domena tujih in domačih izkoriščevalcev, niso 
več predmet načelnih mahinacij borznih špekulantov. Celoten naš finančn1 

sistem je v čvrstih rokah naših voditeljev, naših organov oblasti in ne 

more služiti nobenim drugim ciljem kot samo ciljem načrtnega izgraje- 
vanja socialistično države — socialistične družbe pod vodstvom KP. Ta 
cilj graditve socialistične družbe delovnega ljudstva nas je vodil pri pp* 
stavljanju naših petletnih planov, nas vodi pri sestavljanju operativrn'1 
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proizvodnih, prometnih, finančnih, kreditnih, igotovinskih planov, vodi 
Qaše delovne množice v vsestransko tekmovanje pri izvajanju planov, v 
izvrševanju plansko določenih nalog. Pri izvajanju vseh teh planskih 
^alog služi dinar našim voditeljem kot sredstvo načrtnega gospodarstva, 
kot sredstvo načrtnega razvida, evidence in kontrole v razvijanju celot- 
nega gospodarskega procesa v vseh njegovih fazah, služi kot pokazatelj 
ovir, trenj, nedostatkov in neredov, ki jih je treba nemudoma odstraniti. 
Naš dinar je v krepkih rokah preizkušenih graditeljev nove brezrazredne 
družbe delovnega ljudstva. Naša valutama politika dosledno in načrtno 
izvaja ukrepe, ki pomenijo krepitev realnih dohodkov delovnega ljudstva 
fca eni strani ter izrivanje ostankov kapitalističnih špekulantov in izkori- 
ščevalcev na drugi strani. To dejstvo daje najsolidnejšo hrbtenico realni 
dednosti dinarja. 

Naše delovno ljudstvo je s svojimi delovnimi uspehi dokazalo, da se 
^veda ogromne važnosti revolucionarnega preokreta v načrtnem gospo- 
darstvu. To zavest pa moramo stalno razvijati in poglabljati tako, 
^a bomo s polno vsebino in jasno perspektivo zajeli in doumeli prav vse 
zakone, uredbe, pravilnike, določila in navodila svojih oblasti in vodi- 
teljev, t. j. tudi taka, ki se na prvi pogled zdijo manj važna, oziroma 
važna samo za določeno panogo, vejo ali stroko udejstvovanja. Navajam 
nPkaj primerov. 

Uredba o medsebojnem plačevanju obveznosti državnih gospodarskih 
Podjetij, uradov in ustanov določa, da je treba medsebojne obveznosti iz 
dobav blaga ali opravljenih storitev takoj ob nabavi oziroma po oprav- 
'jeni storitvi poravnati z brezgotovinskim obračunom preko državnega 
kreditnega podjetja. Kdor zavlačuje plačilo, ta odvzame svojemu dobavi- 
'^lju njegova planirana finančna sredstva in ga ovira pri izvrševanju 
Njegovega operativnega plana. Ce pa poleg tega plačuje tudi še z goto- 
vo, mesto v brezobrestnem: obračunu, tedaj veča obtok gotovine in s 
^eni namerno ali nenamerno slabi valuto. 

Slično je stanje z blagajniškim maksimom. Prekoračenje določenega 
blagajniškega maksima je po svojem učinku enako tezavriranju denarja 
v skrinjah in nogavicah, zahteva tedaj za nemoteno delovanje v blagovnem 
I)rometu nova denarna sredstva, torej povečanje denarnega obtoka in 
zbijen je valutne stabilnosti. 

Mnoga i)odjetja hudo kršijo plansko disciplino s tem, da še vedno 
hočejo strogo ločiti po važnosti, pomenu in namenu proračunskih sred- 
^tev za finansiranje investicij od dolgoročnih investicijskih kreditov in 
t(;'' poslednjih zopet nočejo razločevati od kratkoročnih obratnih kre- 
ditov. Med samimi obratnimi krediti se zopet mešajo redna finančna 
sodstva z izrednimi in sezonskimi krediti. 

Vsa ta finančna sredstva je treba strogo ločiti po njihovem pomenu, 
^ njihovih virih in namenih. Finansiranje investicij za kapitalno izgradnjo 
l'1 ostalih družbeno koristnih investicij se vrši pretežno iz proračunskih 
1'г iz lastnih sredstev državnih gospodarskih podjetij, ki jih ni treba 

Vračati. Novi objekti bodo šele s svojo proizvodnjo prispevali v proračun 
v obUki davka na promet proizvodov in v obliki dobičkov. 

Kredite pa je treba vrniti, zato se morejo dolgoročni krediti dajati 
'^o iz dolgoročnih naložb v državnih kreditnih podjetjih, kot so n. pr. 
,el amortizacijskih skladov, zavarovalnih fondov, pupilnih vlog in »ličnih 
^Pozitov. 
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Obratni, in sicer redni, izredni kakor tudi sezonski krediti se smejo 
dajati samo iz kratkoročnih naložb pri kreditnem podjetju, kot so n. pr. 
dotekajoča proračunska sredstva, ki se sproti ne uporabljajo, vloge na 
pokaz ali kratkoročno odpoved, dobroimetja na tekočih računih itd. Ta 
sredstva morajo biti upravičencem vsak čas na razpolago in se no smjjo 
uporabljati za iinansiranje dolgoročnih investicij. 

Mnogo je primerov, da se obratni krediti uporabljajo za investicijo, 
da se izredni in sezonski krediti uporabljajo kot redna obratna sredstva. 
Na ta način se vršijo grobe falzil'ikacije postavljenih kreditnih planov, si" 
zavira poslovanje kreditnih podjetij, se otežuje kontrola, evidenca, se 
dajejo napačni podatki našim gospodarskim voditeljem za njihove ukrepe, 
se ovira proces načrtnega gospodarstva, se ovira graditev socialistično 
družbe. 

Mnogo je bilo naporov in tudi ugovorov, ko smo zahtevali predložitev 
gotovinskih planov, kar dokazuje nerazumevanje važnosti in pomena go* 
tovinskega planiranja. Namen tega planiranja je, kolikor je mogoče pO" 
spešiti cirkulacijo denarne mase, obvladati potrebe trga s čim manjš" 
gotovinsko količino, dirigirati gotovino načrtno tja, kjer je potrebna, da 
ne nastanejo motnje v gospodarstvu. 

Vsi ti plani so rezultat ogromnega /naush enega dela, študija in prak- 
tičnih preizkušenj ter vodijo načrtno k jasno postavljenim ciljem. Ne 
predstavljajo nepremagljivih nalog, ako se zavedamo njihovega ogromnega 
pomena in važnosti, ako se sprijaznimo z neizogibno dolžnostjo, da uve- 
demo prav povsod z zakonom predpisano enotno knjigovodstvo, ki mora 
biti ažurno in mora dajati vse pokazatelje tako pri sestavljanju kot prl 

izvrševanju planov, mora dajali vse pokazatelje kontrole in evidence. 
Graditev socialistične družbe ni majhna in tudi ne lahka naloga, tod11 

za delovno ljudstvo, ki je izkusilo in spoznalo pomanjkanje«, glad in brez- 
pravnost delavskega razreda v kapihulističnem gospodarskem sistem^, 
pomenijo naloge in dolžnosti pri graditvi socialistične družbe strnit'4 

ustvarjalnih sil in nove pobude socialističnega tekmovanja, da se dosežej0 

postavljeni cilji. 
Predloženi proračun dohodkov in izdatkov pomeni nadaljuje inK'"' 

zivnejše in pospešeno izvajanje nalog petletnega plana, pomeni nadaljnj0 

krepitev socialističnega gospodarstva in s tem socialistirne družbe. 
izjavljam, da bom glasoval za proračun. (Ploskanje.) 

Predsednik dr. Ferdo Kozak: Besedo ima ljudska poslank8 

Milica   (! a b rove c. 

Mi lica (i a h rovec : Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! 
V okviru prorarmiskr diskusije bom obravnavala mobilizacijo žd11 

za izvršitev petletnega plana. 
V obdobju, ko si delovno ljudstvo narodov Jugoslavije s sociali/i11^. 

gradi boljše življenje, stopa naša žena po borbenih in delovnih tradicij.^ 
z  aktivno  udeležbo  v  izgradnjo   socializma,  da   ustvari   sebi   in  svo.l1 

otrokom nemoten razvoj v delovnega kulturnega človeka. 
Naše žene so razumele, da zahteva izpolnitev plana maksimalno i"0" , 

lizacijo vseh rezerv delovne sile. Samo v letu  1i)48. so prispevale že 
2,646.;i28 ur prostovoljnega dela. (V pa pogledamo vključitev žena v ^1' 
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strijo, vidimo, da je bilo leta 1939. vključenih v industrijo 19.145 delavk, 
leta 1948.pa smo dosegli vključitev nad 60.000 žena. V proizvodnji so žene 
udeležene kot kvalificirana in nekvalificirana delovna moč. In žene ne 
zaostajajo za svojimi delovnimi tovariši, saj je bilo v preteklem letu 
^.750 udarnic, od tega 20% tudi večkratnih, 46 racionalizatork in 5 novatork. 

Mi vemo, da brez istočasnega dviga naše kmetijske proizvodnje v 
okviru raznih oblik zadružništva ne bomo kos industrializaciji in elektri- 
fikaciji naše dežele. 

Naša mala in srednja kmetica se danes vključujeta v plan kmetijstva. 
Ce pogledamo samo žene, organizirane v AFŽ brez ostalih frontnih 
organizacij in sindikatov, so te v preteklem letu dale 342.580 delovnih ur 
pri gradnji zadružnih domov. 

Velika možnost dviga proizvodnih sil v okviru kmečko-obdelovaluih 
zadrug omogoča nujen dvig dohodkov posameznih zadružnikov v nasprotju 
z dohodki male individualne kmečke proizvodnje. To dejstvo in politična 
zavest žena je privedla v Sloveniji že približno 3.500 žena v kmeeko- 
obdolovalne zadruge. 

Ves nadaljnji razvoj vključevanja žena v katero koli obliko zadruž- 
ništva je odvisen od nenehnega prepričevanja naših frontnih organizacij, 
kakor tudi od tega, da seznanjamo žene s koristmi, ki jih daje zadruga 
malemu in srednjemu kmetu. S sezonskimi jasli in dečjimi domovi po 
zadrugah bomo zagotovili vključitev kmečke žene — zadružuicc v pro- 
duktivno delo. 

Kakor sem že omenila,, dela v industriji že preko 60.000 žena, a 
•imer pa še daleč niso izčrpane rezerve ženske delovne sile. Ob nizkem 
odstotku žena, ki se ne marajo vključiti v proizvodnjo, je velika večina 
tekih, ki so pripravljene stopiti v proizvodnjo, ki pa se trenotno iz raznili 
objektivnih razlogov ne morejo vključiti vanjo. Vprašanje konkretne po- 
roci materi in otroku v obliki ustanavljanja jasli, DID-ov, dnevnih /;i- 
vetišč, krpalnic, šivalnic in raznih servisov za čiščenje« se ne rešuje v 
zadostni meri in ne ustreza dejanskim potrebam. Skrb za ustanavljanje 
lovih menz in restavracij, njihovo zadostno oskrbovanje, skrb za usta- 
navljanje lokalnih podjetij za otroško konfekcijo, za ustanavljanje trgovin 
2a zaposleno delovno moč v okviru sindikatov, podjetij in ustanov, za 
'^tanavljanjo novih trgovin v glavnih potrošnih in industrijskih centrih, 
namenjenih oskrbi zaposlenih mater in otrok in povečana skrb za tiste, 
ki že obstajajo, mora biti stalna naloga organizacije AFŽ, predvsem pn 
*udi tovarišic, zaposlenih v naši preskrbi. Stalno morajo dajati iniciativo 
■a pomagati, da se to izvrši, ker je tudi to potrebno za izpolnitev našega 
Plana. Tu ni mesta za moledovanje in prosjačenje, da bi se te ustanove 
'П podjetja organizirale, temveč morajo odgovorni činitelji pobudo organi- 
zacij AFZ sprejeti in organizirati vse potrebno; organizacija AFŽ je pa 
'"ed prvimi dolžna pomagati naši ljudski oblasti, organizirati in skrbeti 
2a ustanove in podjetja, katerih naloga je razbremeniti zaposlene matere. 

Da pokažem, kako je nujna stvarna pomoč delovni ženi — materi, ki je 
'■^ v proizvodnji, in ženi, ki bi šla v proizvodnjo v primeru, ako bi bili njeni 
()ftroci preskrbljeni, hočem navesti nekaj primerov nezadostnega razumeva- 
la tega vprašanja s strani raznih oblastnih forumov, podjetij in organizacij. 

V Mariboru, kjer že obstoja 10 DID-ov s kapaciteto 790 mest in 
Г) jasli s ИИ) mesti, je potrebno, da zadostimo potrebam še za 450 mest 
v DlD-ih  (od  lega je HO nujnih slučajev)  in 1.006 mest v dečjih jaslih 
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(od tega 245 лијшћ slučajev). Te potrebe se nanašajo na že zaposlene 
žene matere. Ce pa pogledamo, da je potrebna v Mariboru mobilizacija 
novih 2685 delavk v proizvodnjo, se to vprašanje postavlja pred nas v 
še resnejši obliki. 

V Kranju je samo v štirih tovarnah zapustilo delo вЗ žena, 36 jih 
je pa pred istim problemom, med njimi večina kvalificiranih ali polkva- 
lificiranih delavk. Istočasno pa potrebujemo v Kranju samo v štirih tovarnah 
800 novih delavk. V Celju imajo jasli, ki jih oskrbuje MLO in nekatere 
sindikalne podružnice z raznimi obveznostmi. Vodstvo jasli je imelo velike 
težave, ker se nekatere obveznosti v okviru preskrbe ne izpolnjujejo 
kljub večkratnim intervencijam s strani uprave jasli. Zgodilo se je, da so 
si morali mimo za to odgovornih činiteljev preskrbeti kurjavo po osebni 
iniciativi v jaslih zaposlene tovarišice, ki je našla za to razumevanje рП 
direktorju rudnika Pečovnik. 

V Ljubljani bi se vključilo v proizvodnjo 2.261 žena, če bi bili ure- 
jeni pogoji za oskrbo njihovih otrok. V rajonskem ljudskem odboru Center 
so žene pristopile k organiziranju Servis podjetja za čiščenje stanovanj 
zaposlenih mater. RLO Center je to iniciativo odklonil, češ kaj se bo še 
s tem ukvarjal. 

Važnost sodelovanja ljudske oblasti, AFŽ organizacij in podjetij pri 
organiziranju ustanov za pomoč zaposleni ženi in materi v vseh vpra- 
šanjih tudi glede kraja in kapacitete nam kaže primer tovarne Remec V 
Kamniku, kjer so postavili vzorno urejene jasli, izbrali pa so zanje nepri- 
merno mesto in tako so v jaslih sedaj samo trije otroci, ostala mesta pa so 
nezasedena. Ta primer nam kaže, kako važno je, dogovoriti se s priza- 
detimi činitelji, predvsem pa z materami, kje naj bodo jasli, ali tam, kje' 
mati dela, ali v kraju, kjer stanuje večina zaposlenih mater v podjetju- 

Poleg teh nedostatkov pa moram poudariti, da so se številna pod' 
jetja, sindikati, ljudski odbori in politične organizacije z vso resnostjo 
lotili vprašanja, kako stvarno pomoči zaposleni materi in da so to vpra* 
sanje tudi bolj ali manj uspešno rešili. Tako je predsednik OLO-a Mariber 

odločno posegel vmes, da se niso vsi napori za ustanovitev jasli razbili 0^ 
vprašanju stavbe, ki je zaradi ovir nekaterih činiteljev niso mogli dobit'- 
Danes so te jasli v Mariboru pred otvoritvijo. 

Počasen tempo pri uslanavijanju podjetij in ustanov, ki naj bi p0' 
magale vključevati žensko delovno silo v proizvodnjo, ima svoje vzrok0 

tudi v tem, da nekateri činitelji preozko gledajo na potrebe zaposlciiil' 
mater, da pozabljajo, da je za])oslena delavka tudi mati, ki je odgovorni' 
za nego in razvoj svojih otrok, to pa ni stvar nje samo, marveč stvar "^ 
vseh. Zaradi napačnega odnosa do ženske delovne sile smo v letu 19^ 
lahko opazili, da so odšle iz proizvodnje celo tiste žene, ki eo bile že 

dalj časa zaposlene, kljub temu da sredstva, namenjena zaposleni mateni 
niso bila popolnoma izkoriščena. Z večjo voljo in večjim razumevanj*'"1 

potreb, ki jih imajo zaposlene matere, bi lahko rešili marsikatero vpr!l' 
sanje, ki se nam je zdelo nerešljivo. 

iz vseli teh primerov lahko vidimo, da je mobilizacija ženske delovn^ 
silo /.(v politično vprašanje; je vprašanje stvarne pomoči ženi — niatefj 
in otroku. Da rešimo to vprašanje, je potrebno, da se poleg organizacij1 

AFŽ zainteresirajo za rešitev tega vprašanja vsi politični in oblastni čin1' 
telji, predvsem pa i)odjetja sama. 
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Z ostvaritvijo vseh možnosti, ki nam jih daje proračun za leto 1949. 
v okviru pomoči delovni ženi — materi, bomo na razne načine oskrbeli 
ženam, ki so že zaposlene, kakor tudi onim, ki jih moramo zaradi izpol- 
nitve plana še mobilizirati, ustrezne pogoje za delo v proizvodnji. 

Te pogoje bomo ustvarili s tem, da bomo pokazali večjo iniciativnost, 
da bomo odstranjevali vsakršne strokovnjaške tendence in zlasti, da bomo 
korenito spremenili svoj odnos do zaposlene matere. 

Glede na to, da so potrebe v tem pogledu izredno velike, moramo 
izkoristiti vsako, pa še tako majhno možnost, da povečamo število teh 
ustanov. Pri tem se lahko poslužimo raznih načinov: 

1. Povsod, kjer je mogoče, začnimo z adaptacijo obstoječih zgradb, 
da tako omenjene potrebe zadovoljimo; 

2. Gradimo v čim večjem številu lesene provizorije za jasli in dečje 
domove. Izgine naj vsak pomislek proti provizorijem, ker samo ti nam bodo 
v. največji meri fin v najkrajšem času omogočili reševanje uavedenih 
problemov; 

3. Ustanavljajmo dojilišča pri podjetjih in ustanovah; 
4. V okviru AFŽ in pod njenim strokovnim vodstvom organizirajmo 

individualno čuvanje otrok pri posameznih družinah. 
Nikakor pa se ne sme več primeriti, da bi se pri gradnji novih sta- 

novanjskih blokov pozabilo na kredite za ureditev DID-ov in jasli, kot se 
je to zgodilo pri gradnji stanovanjskih stavb v Šiški. 

Z vsem tem bomo v veliki meri pomagali delovni ženi materi. De- 
lavka mati pa bo z večjo vnemo delala, rešila se bo drobnega gospodinj- 
skega dela in bo v okviru možnosti, ki jih daje ljudska oblast, dvigala 
svojo kvalifikacijo. S tem nam bo dana tudi večja možnost politične akti- 
vizacije ter dviga politične zavesti delavske matere. V njej se bo zbudil 
in razvijal interes za nenehno kulturno napredovanje. Njeni otroci bodo 
preskrbljeni, njih vzgoja bo stvar nas vseh in njihov napredek bomo 
videli tudi v učnih uspehih. 

Misliti moramo tudi na naše sezonske delavke. V okrajih, kakor n. pr. 
Murska Sobota, ki ima okoli 2.000 žena sezonskih delavk, moramo poskrbeti, 
da se izkoristi ta delovna sila v lokalnih podjetjih, zadružnih ekono- 
mijah in kmečkih posestvih; one pa, ki niso matere, moramo s prepriče^ 
vanjem in z zagotovitvijo stanovanj pri industriji usmerjati v stalno za- 
poslitev. 

Glede na dejstvo, da predlog proračuna LRS za leto 1949 omogoča 
izvršitev nalog, ki so v zvezi z razbremenitvijo zaposlene žene in matere 
'» ker je v skladu z linijo KP Jugoslavije, kakor jo je začrtal tov. Tito, 
bom glasovala za njega. (Ploskanje.) 

Picilsidnik   <lr.    Ferdo   Kozak:   Besedo  ima  ljudski   poslanec 
'''rane Ho jn i k. 

J 

Franc Hojnik: V zvezi z ekspozejem tov. predsednika vlade bi 
Se dotaknil tistih značilnosti proračuna, ki se bodo vidno odražale pri dvigu 
življenjskega standarda in gospodarskega dviga okraja Poljčane. 

Iz predloga proračuna je razvidno, da v našem okraju ne krijemo vseh 
izdatkov z lastnimi dohodki in da nam daje republiški proračun za kritje 
teh preseženih izdatkov znesek okoli 10 milijonov din. Da je prišlo do pre- 
seŽnih. izdatkov v našem proračunu, je vzrok v tem, da se je naž okraj na 
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novo formiral iz bivših treh okrajev in se tako ustvarja novo središče okraja, 
ki bo hkrati tudi novo gospodarsko središče. 

V letošnjem letu se bo zgradilo okrajno upravno poslopje, za katerega 
bo treba investirati 17 milijonov din. To je že tak izreden izdatek okraja, 
poleg tega pa so še drugi kot n. pr. regulacija Dravinje, brez katere bi 
zaradi zamočvirjenega in poplavljenega ozemlja ne bilo mogoče izvršiti 
ostalih gradenj. Z regulacijo Dravinje bo pa istočasno izboljšana zemlja za 
kmetijstvo in omogočena regulacija pritokov Dravinje. 

Tovariši ministri so v svojih ekpozejih poudarjali važnost ustvarjanja 
tržnih dobičkov pri lokalnem gospodarstvu, toda prav s to akumulacijo v 
našem okraju ni najbolje. Prvič imamo slabo razvito gospodarstvo, drugič 
se je temu gospodarstvu posvečalo premalo pažnje, tretjič pa so upravna 
vodstva breznačrtno izrabljala razpoložljiva finančna sredstva. Vsi navedeni 
nedostatki se morajo v letošnjem letu odpraviti in doseči je treba, da se bodo 
naši proračunski izdatki krili z dohodki in to predvsem s tržnim dobičkom. 
Predlog proračuna predvideva velike investicijo v kmetijstvu, kar bo blago- 
dejno vplivalo tudi v našem okraju, ki je eden izmed kulturno in gospo- 
darsko zaostalih. Vzroki za to zaostalost so v zvezi z gospodarsko strukturo 
našega okraja: kmetijska posest je hudo razdrobljena, saj je od 10 tisoč 
kmetijskih gospodarstev 7.845 gospodarstev do 5 ha zemljišča in le 2.256 
gospodarstev nad 5 ha, t. j. okoli 75% malih gospodarstev. V našem okraju 
je razvito predvsem sadjarstvo, vinarstvo in živinoreja, vse te gospodarske 
panoge pa so še na zelo zaostali stopnji. V vinarstvu je razširjena samo- 
rastnica, ki ima porazne posledice na duševni in kulturni razvoj predvsem 
podeželske mladine. 

Strokovnjaki so ugotovili, da so tudi pri nas pogoji za pridelovanji 
kvalitetnih vin, ovira je samo razdrobljeno vinogradništvo in zaostal« 
kletarstvo. 

Da odpravimo zaostalost v gospodarstvu in ga dvignemo na zaželeno 
raven, moramo pričeti z ustanavljanjem kmetijsko-obdelovalnili zadrug- 
Za te se ljudje že precej zanimajo, vendar bo potrebno še veliko političnega 
dela, da jih še bolj pridobimo zanje iin bo to stvar ne samo finančnih inve- 
sticij, marveč predvsem moralnib naporov v tem proračunskem letu. 

V našem okraju bo jemati v postov živinorejske, vinogradniške i" 
sadjarske in le v manjši meri kmetijske zadrugo. Z organiziranjem ome- 
njenih zadrug se bo sprostilo mnogo delovne sile, ki se še danes zadržiij« 
na malih gospodarstvih, in bo njihova delovna kapaciteta v celoti izko- 
riščena. Spričo ugodnih pogojev v sadjarstvu in vinogradništvu moram0 

nujno pričeti z graditvijo večjih kleti za vskladiščenje vina in sadja, le'' 
pulpnih postaj za predelovanje sadja in sadnih sušilnic. 

S pravilno socialistično rekonstrukcijo naše vasi in /. izvajanjem raz- 
redne diferenciacije v njej se bo življenje naše vasi temeljito spremenilo, 
kar je nujna in neodložljiva potreba zlasti v našem okraju, ki ima, kako1 

sem že omenil, kulturno in gospodarsko zaostale predele. Ta zaostalost J* 
posledica bivše kapitalislirne družbene ureditve in pa oddaljenosti ОП 
kulturnih in industrijskih središč kot n. pr. Celja in Maribora. 

Naš mali kmet, doslej gospodarsko popolnoma odvisen od vidiki') 
kmetov, dobiva s pravično uredbo o oddaji kmečkih pridelkov in odim"'-1 

davkov vsak dan večje zaupanje do naše ljudski" oblasti, o kateri ve, <1ј1 

mu hoče nuditi lepše« življenje in ga ubraniti pred vaškimi izkoriščeval«'1 

Poleg vaških  izkoriščevalcev  ima nanj še precejšen vpliv reakcionarne 
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duhovščina, tako v Slov. Bistrici župnik Soline, ki je sam prikrival krompir 
in mast ter navajal k prikrivanju tudi ostale okoliške kmete. Razdiralno je 
tudi vplival na vinogradniško zadrugo Kovača vas. Z razkrinkavanjem 
takih elementov in pa z dobrim političnim delom na vasi bomo onemogočili 
izkoriščanje malega človeka ter mu nudili človeka vredno življenje. 

Izjavljam, da bom glasoval za predloženi proračun. (Ploskanje.) 

Predsednik dr. Ferdo Kozak: Besedo ima ljudski poelanee 
dr. Anton Melik. 

Dr. Anton Melik: Tovariši ljudski poslanci! Ko pregledujemo 
Uspehe našega načrtnega gospodarjenja v zaključenem proračunskem letu 
1948. in razmotrivamo načrte in perspektive dela v letu 1949., srednjem, 
najodločilnejšem letu naše prve petletke, je nemara umestno, da se z 
nekaj podatki in pripombami ustavimo tudi ob univerzi. Saj je univerza 
naša najvišja znanstveno-vzgojna ustanova, ki nikakor ni sama sebi namen, 
marveč je tesno povezana z vsem življenjem naroda, posredno in nepo- 
sredno, in ki ji pripada temeljno važna naloga, da dovaja vedno nove kadr^ 
v naše gospodarstvo, v upravo, v prosvetno delo, v ljudsko zdravstveno 
službo itd. In sicer čim več, čim brže ter čim boljših kadrov. 

Zato naj ob kratkem ilustriram stanje, kakor se nam zrcali v zaključ- 
nem proračunskem lotu, ter perspektive, ki nam jih razodeva tudi nas 
proračunski osnutek. 

Število in porast slušateljev od osvoboditve: 
V zimskem semestru 1948/49, po stanju na dan 15. decembra 1948. 

je bilo vseh slušateljev univerze in medicinske fakultete skupno 4743. To 
pomeni zelo velik porast v primerjavi s prejšnjimi leti. Eno leto poprej, v 
rimskem semestru 1947/48, je bilo vseh slušateljev na univerzi ter medi- 
cinski fakulteti skupno 4122. Še eno leto poprej, v zimskem semestru 
1946/47, torej v začetku petletke, jo znašalo skupno število slušateljev 3393. 
A brž po osvoboditvi, v zimskem semestru 1945/46., je bilo vseh slušateljev 
2565. 

Ako to primerjamo s predvojnim stanjem, moramo ugotoviti, da je 
doseglo število vseh slušateljev na univerzi v Ljubljani svoje najvišje stanje 
v zimskem semestru 1940/41, s številom 2474. 

Potemtakem smo že s prvim letom po osvoboditvi presegli najvišje 
Predvojno število, a v tem Studijskem letu, ob zakljiieku lanskega proračun- 
skega leta, smo se že močno približali podvojitvi takratnega številčnega 
stanja. 

V proračunskem letu 1947. smo že prišli na plansko vpisovanje, a v 
'•'tu 1948., jeseni, smo že v polni meri izvršili vpis po postavljenem načrtu, 
И smo ga mogli v glavnem prav dobro izvišiti. Po veliki večini smo dosegli 
Postavljene zahtevke vpisa, le malok je smo zaostali pod načrtom, tako malo, 
^a moremo to imenovati samo izjemo. Kes, da smo vpisali nekaj malega če/, 
lačrt, a znatneje le malokje. Treba pa je pri tem upoštevali dejstvo, da 
Marsikdo od vpisanih med študijem omaga, da ga vzame ali vsaj zadrži 
bolezen, da ne zmore študija pa da preide v druge posle, v službo itd. 
^kratka: vsota diplomi rance v je vedno za določeni koeficient manjša, nego 
№ vsota vpisanih v ustrezajočem letniku. 

Nemara bo zanimalo poročilo, da imamo nu osnovi toga plansko izvrše- 
"»'Ra vpisa (stanje 15. decembra 1948) na tehniški fakulteti 1.927 slušn- 
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teljev, na filozofski 801, medicinski 756, gospodarski 734, juridicni 248, 
agronomski 169, teološki 108, skupaj 4.743 slušateljev (rednih in izrednih). 

Medicinska fakulteta je samostojna; potemtakem odpade na vso uni- 
verzo brez medicine 3.987 slušateljev. Pri tem pripominjam, da se gospo- 
darska in agronomska fakulteta šele izgrajata; prvi manjkata se dva 
semestra, a druga ima sede tri semestre. 

Na univerzi je bilo v zimskem semestru 3.129 rednih ter 844 izrednih 
slušateljev, od tega nad polovico t. j. 427 na gospodarski fakulteti. 

Razmerje med moškimi ter ženskimi slušatelji je 2.936 mo§kih in 
1.037 žensk. 

Na vprašanje, koliko dajemo na leto diplomiranih kadrov našemu 
celotnemu gospodarjenju, moramo naglasiti, da razmerje še ni normalno. 
Prvič že zaradi tega ne, ker dve fakulteti še nista popolni, drugič, ker naš 
študij, ki traja 4—5 let, še ni dospel čez vrzeli, ki jih je povzročila doba 
nacifašistične okupacije ter trajanje narodnoosvobodilne borbe. Ko nune 
ta 4—5 letna doba, odkar morejo prihajati do diplome študentje, vpisani od 
lota 1945. dalje, se bo število diplomirancev na leto naglo povečalo. In to 
se bo zgodilo od jeseni 1949. ter 1950. dalje. 

Da bi se to čim uspešnejše izvršilo, smo prilagodili učne načrte velikim 
potrebam našega sodobnega in bodočega gospodarstva in celotnega narod- 
nega razvoja. V ogromni meri nam uspešno delo pospešuje naša ljudska 
oblast. Število učečega kolegija se je na univerzi od začetka petletke do 
danes povečalo za preko 30%. Študentje so deležni štipendij v veliki meri- 
Na vsej univerzi je sedaj preko 44% vseh slušateljev s štipendijami, štipen- 
dije znašajo po večini med 2.000 in 2.500 din. Na tehniški fakulteti je celo 
57% vseh slušateljev štipendistov. Vrhu tega je celo 3.5% slušateljev vklju- 
čenih v kategorijo pomožnih in provizornih asistentov. 

Da si nekoliko osvetlimo, koliko bi znašal letno prirast kadrov, naj 
navedem, da smo v zimskem semestru 1948/49. vpisali na posameznih 
fakultetah v prvi semester: 

rednih izrednih     skupno 
na tehniški 590 109 699 slušateljev 
na filozofski 201 71 272 
na gospodarski 42 235 277 „ 
na juridični 39 61 100 „ 
na agronomski 78 10 88 „ 
na teološki 12 2 14 „   _ 

na univerzi skupaj: 962 488 1.450 slušateljev 

Ob tem naj ne ostanejo neomenjena prizadevanja naših prosvetnih 
in drugih oblasti, da storimo vse potrebno, da se naš mladi univerzitetom 
naraščaj uvaja tudi v samostojno znanstveno delo. V ta namen so bile a" 
jubilej Pivšcrnove stoletnico prvikrat razpisane in na stoto obletnico Pr^' 
šernove smrti prvikrat podoljone nagrade Ministrstva presvete LRS za naj- 
boljša študentovska seminarska in laboratorijska znanstvena dela. Razp1' 
sane so seveda tudi za tekoče leto. Istočasno imajo naši študentje priložnosti 
da tekmujejo tudi za nagrado v območju velikega števila razpisanih zna"*1' 
venih tem, ki so jih za tekoče leto — prvikrat — razpisala tako zvezi1^ 
kakor republiška ministrstva, z določitvijo, da se bodo ocenile in nagrad1' 
podelile na dan našega narodnega in državnega praznika republike - 
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29. novembra. Brez najmanjšega pretiravanja moremo reči, da tolikšne 
vzpodbude za uvajanje v samostojno znanstveno delo naši študentje niso 
še nikdar imeli, tako mnogovrstno in bogato, kakor jim omogoča letošnji 
proračun. 

Ob tem naj omenim, da je naš univerzitetni znanstveni tisk žal nekoliko 
zaostal v primerjavi z zagrebškim in ibeograjskim. Z naše univerzitetne 
strani je ravno sedaj pripravljena reorganizacija sistematičnega objavljanja 
znanstvenih rezultatov; prepričani smo, da jo bomo mogli uspešno izvesti s 
sodelovanjem Državne založbe Slovenije, ministrstva za presveto in Direk- 
cije grafične industrije. 

Velike možnosti daje naš proračun tudi Slovenski akademiji znanosti 
in umetnosti, da razvija veliko raziskovalno delavnost, ki se je začela z 
novim značajem. V predloženem proračunskem osnutku je odmerjena naši 

, univerzi ustrezajoča vsota za administrativne in vse ostale funkcionalne 
izdatke. Vrh tega so kljub omejitvi izdatkov za investicije na nekaterih 
področjih, kakor so nam jih raztolmačili tovariši ministri, postavljene v 
proračun vsote za dograditev institutov tehniške fakultete, dalje gradnjo 
študentovskih domov, in sicer letos tri zgradbe od šestih projektiranih za 
1100 študentov in poleg tega so v projektu še nadaljnje zgradbe za 900 
študentov. Prav tako so v načrtu tudi pripadajoče menze ter končno gradnja 
univerzitetnega stanovanjskega bloka, da drugih manjših investicijskih 
postavk ne omenjam. 

V zvezi s študentovskimi domovi sem omenil tudi gradnjo študentovskih 
menz. Naj naglasim, da je celotna potreba za okrog 2.500 mest. 

Smo šele v začetku naše velike gradnje, v tistem temeljnem stadiju, 
ko nam stvari od vseh strani kričijo po stvariteljskem delu. Toda že v tem 
prv^m stadiju smo se lotili programa tudi v izgradnji znanosti in znanstve- 
nih ustanov. Tudi letošnji proračun nam izpričuje to dejstvo. 

Naša univcT/a jo bila v stari Jugoslaviji ustanovljena šel^ v osnutku, 
ostala je nedograjena in jo dejansko gradimo šele sedaj, ko se letos priprav- 
ljamo, da proslavimo 30 letnico njenega obstoja. Zato ni čudno, da so naše 
potrebe zelo velike in da pomeni izvajanje našega gradbenega načrta šele 
pravo reaniono gradnjo univerze. Tudi letošnji gradbeni program pomeni 
Člen v izvrševanju tega načrta, ki ga ibomo postopno v celoti realizirali. 

Tovariši poslanci! Naš proračunski predlog je izpolnjevanje našima 
velikega skupnega programa socialistične graditve. Zato bomo z veseljem 
in prepričanostjo glasovali za predloženi proračun. (Ploskanje.) 

.Predsednik dr. Ferdo Kozak: Besedo ima ljudski poslanec 
Tone U 1 r i h. 

Tone Ulrih : Tovariši poslanci! Prijavljam se k diskusiji v vpra- 
šan ju zadružništva, o katerem je poročal tovariš minister za kmetijstvo. 

Pmlložcni finančni proračun za leto 1949 jasno in nedvoumno nakazuje 
nadaljnjo krepitev državnega socialističnega sektorja gospodarstva. Ni pa 
in ne more biti iz proračuna razvidna pomoč ljudske oblasti in ljudske 
države zadrugam kakor tudi to, v čem in kolikšen je vpliv državnega socia- 
lističnega sektorja jrospodarstva na razvoj in usmeritev zadrug. In vendar 
je dejstvo, da vsako nadaljnjo krepitev državnega socialističnega sektorja 
Pospešuje razvoj zadružništva, enako kakor v obratni smeri naše zadruge 
služijo utrjevanju državnega socialističnega sektorja in izgradnji socia- 
lizma sploh. 
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Zadružništvo se v naši stvarnosti ne razvija stihijsko, ampak zakonito 
Zakonitost razvoja je pogojena z Obstojem državnega sektorja gospodarstva 
ter predstavlja nenehen proces razvoja od nižjih enostavnejših, rahlejših 
oblik, kakršne so bile nabavno-prodajne zadruge, do najvišjih oblik kme- 
tijsko-obdelovalnih zadrug. Zadruge v naši stvarnosti dejansko predstav- 
ljajo transmisije med privatnim in socialističnim sektorjem gospodarstva. 

Enotna kmetijska zadruga, kakršno pozna danes že skoro slednja slo- 
venska vas, je višji tip kmetijske zadruge, ki predstavlja in povezuje 
med seboj celotna individualna kmečka posestva. Njena glavna naloga jo, 
usmerjati kmetijsko proizvodnjo, dočim je vprašanje izmenjave sicer mi 
manj važno vprašanje, vendar drugotnega pomena. Praksa nam kaže, da se 
kmetijske zadruge še niso v dovoljni meri razvile in izpopolnile in da tudi 
nalog, katere so jim določene, ne izvajajo v zadovoljivi meri. Samo spom- 
nimo se, koliko je bilo treba prepričevanja, preden so upravni odbori pri- 
stopili k ustvarjanja ekonomij. Dejstvo je tudi, da kljub vsem posvetova-' 
njem, razlagam v časopisju, krožkih in tečajih danes še nad polovica kme- 
lijskili zadrug nima svojih ekonomij, čeprav obstojajo skoro povsod možnosti 
za njih ustanavljanje, tudi v pogledu upravljanja ni dovolj iniciative. Zdaj 
vzvalovi razpoloženje, pa kmalu zopet pojenja, prav kakor pri ustanavljanju 
kmetijsko-obdelovalnih zadrug. V kmetijskih zadrugah se vse premalo kaže 
iniciativa za ustanavljanje raznih delavnic in popravljalnic orodja, tudi 
razvid nad stroji je Se slab, enako se sploh premalo vodi razvid o čimbolj 
racionalnem izkoriščanju razpoložljivih proizvodnih sredstev. Prav tako bo 
treba razviti več iniciative pri izvajanju splošnih pospeševalnih nalog V 
kmetijstvu preko posameznih gospodarskih svetov v kmetijski zadrugi. 

Da bo kmetijska zadruga na vasi zares opravljala naloge, ki so ji 
določene, da bo zares predstavljala široko pot v višje oblike proizvodnega 
zadružništva, bo potrebno predvsem, da bodo ostale množične organizacijo 
na vasi odločneje pristopile k reševanju zadružnih vprašanj. V upravne 
odbore kmetijskih zadrug naj pridejo ljudje, ki so pripravljeni zastaviti vse 
svoje sile za preobrazbo in napredek vasi. Kjer 80 V vodstvu kmetijskili 
zadrug veliki in bogati kmetje, tam se zadružna svojina kaj slabo razvija, 
tam nočejo vkljub vsemu razumeti pomena ekonomij. 

Nadaljnja razvojna Stopnja socialističnega zadružništva so kmelijsko- 
obdelovalne zadruge. Te zadruge sicer predstavljajo nadaljnjo stopnjo ^ 
razvoju, vendar pri nas to niso nove oblike zadrugi Pri nas BO86 ustanovil«' 
prve obdelovalne zadruge prav za prav v času izvajanja agrarne reforme. 
Takrat so se za tak način gospodarjenja odločili v večini le agrarni intere- 
senti, viničarji, kolonisti itd. Te zadruge so nastale večidel kot rezultat 
visoke- zavesti delovnih kmetov in kmečkih delavcev, delno pa so ji'1 

narekovali tudi drugi momenti; pornanjkauje orodja, kleti v vinogradn&kilj 
zadrugah, sodov itd. Takih zadrug pa še v letu 1946. ni zahteval razvoj 
gospodarstva, jih ni zahtevalo plansko gospodarstvo. Danes, Se bolj pa v 

booOČe, bodo postale te zadruge vsekakor najprimernejše organizacijska 
oblike za dvig kmetijske proizvodnje in njeno plansko usmerjanje. 

Značilno za dosedanji razvoj teh zadrug je, da so se ustanavljale ne d* 
bi se poprej proučila njih gospodarska osnova, da hi se skladno s tako a'1 

drugačno ugotovitvijo izbral višji ali nižji tip zadrug6« ^11 bi se na ta nači" 
olajšal pristop okoliških kmetov v zadrugi' in s tem zagotovil posainezni"1 

zadrugam uspešnejši razvoj. Še pred nedavnim smo imeli od skupnega šli'' 
vila obdelovalnih zadrug 28 takih, ki  so  imele manj  ko  K) družinski'1 
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članov. V zadnjih mesecih se je s priključitvijo posameznih kmetov to sfanjc 
nekoliko popravilo, toda samo v nekaterih zadrugah. 

Samo dejstvo, da so obdelovalne zadruge vzdržale vse napore, da so 
uspešno odklanjale vse ovire, ki so jih nujno'srečavale na poti, bodisi v 
organizaciji proizvodnje, v urejevanju medsebojnih odnosov ali v nerazume- 
vanju nekalerih podjetij in ustanov, že samo to dejstvo v veliki meri preganja 
predsodke posameznih kmetov in vpliva nanje, da se prijavljajo za vstop 
v zadruge. Gotovo pa je, da imajo zdravo mobilizacijsko moc le tiste 
-/.adruge, pri katerih se gospodarska moč iz leta v leto dviga, v katerih se 
vzporedno dviga tudi vrednost delovnega dneva in s tem življenjska raven 
zadružnikov. Take so predvsem večje zadruge. Imamo pa tudi dve ali tri 
zadruge, ki so zaradi teh ali onih vzrokov zašle v težaven položaj, ker jim 
je vrednost delovnega dneva upadla in se nahajajo v prehodnih težavah. 

Ena od osnovnih nalog okrajnih ljudskih odborov in množičnih organi- 
zacij bo, da bodo odslej budno čuvale nad že obstoječimi zadrugami, jim 
kazale razne pomanjkljivosti in pomagale pri izboljševanju organizacije 
dela in jim tudi sicer nudile vso možno pomoč. Če bi zastavili vprašanje 
lako: ali ustanavljati nove zadruge ali nuditi vso pomoč že obstoječim, bi 
morali pritegniti drugemu. 

Kmetijsko-obdelovalne zadruge so leta 1947. postavile prve proizvodne 
finančne plane, l'rvo leto je vsa stvar potekla bolj kot poizkus, kajti plani 
so bili precej nerodno postavljeni. Težave pa so bile tudi v nadaljni/h 
letih predvsem zaradi pomanjkanja instruktorskega kadra v oblastve- 
nem aparatu, dočim ga V zadružaem sploh ni bilo. Popolnoma nezadostna 
je bila kontrola oziroma evidenca izpolnjevanja plana. Planska disciplina 
v zadrugah je še vedno zelo majhna. V največji meri je tega kriva neza- 
dostna pomoč zadrugam, pa naj bo to politična, organizacijska ali strokovna. 
Skozi razne tečaje je šlo razmeroma veliko število zadružnikov: planerjev, 
brigadirjev, knjigovodij itd. Take strokovne tečaje je prirejalo ministrstvo 
za kmetijstvo. Poleg teh specialnih tečajev so se skoraj v vseh starejših 
zadrugah izvedli tudi nekajdnevni strokovni tečaji, ki pa so imeli bolj 
množirni značaj. Pomanjkljivo pa je v vseh zadrugah kullurno-proivotno 
delo. V nekaterih zadrugah ga sploh ni. Če prideš na zadružno skupščino, 
dobiš sprva vtis, da se zadružniki ne zanimajo za razvoj svoje zadruge. 
Ne oglašajo se k poročilom upravnega odbora, niti jih odobravajo, niti 
jim ne ugovarjajo. Vendar se je v mnogih zadrugah zavest nekdanjega 
najemnika zelo dvignila. To lahko ugotoviš šele pozneje, po skupščini, kajti 
lele takrat se ljudje navadno sprostijo. TrOba bo tem pionirskim zadrugam 
kar najbolj pomagali, da se kullurno-prosvetno dvignejo in zažive. 

Nekatere zadruge so dosegle sijajne uspehe v hektarskem donosu 
posameznih kultur, vina, pšenice, krompirja, zelenjave itd., da se lahko 
merijo ne samo s privatniki, ampak tudi z državnimi posestvi. Ti uspehi 
BO večidel posledica globokega oranja in dobre obdelave zemlje-, dobre 
organizacije dela, dela po brigadno-deselinskem sistemu itd. Imamo pa tudi 
primere, ko posamezne zadruge niso pokazale dovolj iniciative pri dviganju 
proizvodnje, Uiti po kakovosti, niti po količini ter so pridelke pustile ne- 
normalno dolgo v zemlji in jih tako izpostavljali" vremenskim neprilikam. 
Kes je, da nekalerim pridelovalnim zadrugam primanjkuje delovne sile in 
lo predvsem tistim, ki so v bližini mest in industrijskih centrov. V takih 
primerili bodo morale čimprej pričeti ustanavljati domove igre in dela, da 
Be bo na ta način sprostila tudi ženska delovna sila. V obdelovalnih zadrugah 
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bi pomanjkanje delovne sile ne smelo biti razlog slabih uspehov v proiz- 
vodnji. Kjer pa bi se to vendarle primerilo, jim bodo marale priskočiti 
na pomoč množične organizacije. 

Ljudska oblast je nudila vsem vrstam zadrug izdatno pomoč predvsem 
s cenenimi krediti — investicijskimi in obratovnimi. Za kmetijsko-obdelo- 
valne zadruge pa še posebej velja, da so kot najnaprednejše oblike zadrug 
deležne velike pozornosti s strani države. Le tako so si mogle nabaviti 
orodje, stroje, živino, gradbeni material itd. Le ob stalni pomoči ljudske 
oblasti so se mogle uspešno razvijati in si ustvariti trdne gospodarske 
temelje. Izkušnje pa, ki so jih pokazale te zadruge, bodo dragocen prispevek 
k uspešnemu razvoju novih zadrug te vrste, od najnižjih do najvišjih tipov. 

Prav zadnje čase moramo ugotoviti, da po naših vaseh živahno razprav- 
ljajo o ustanavljanju kmetijskih obdelovalnih zadrug. Resolucija II. zase- 
danja CK KFJ je razprave še poživila. V nekaterih vaseh so prišli od besed 
tudi že k dejanjem ter pričeli resno pripravljati vse potrebno za ustanovitev 
zadruge. Razpoloženje niha, borba se zaostruje, pa zopet popusti. Ta borba 
je pomembna prav zaradi tega, ker gre za ustanavljanje takih zadrug, ki 
nujno zahtevajo plansko gospodarstvo, ki v neki meri posegajo v posest- 
niške odnose, ki uvajajo socialistično načelo nagrajevanja po opravljenem 
delu, ki torej najgloblje posegajo v področje same proizvodnje. 

Utrjevanje kmetijskih zadrug z ekonomijami, strojnimi postajami itd., 
razvoj in utrjevanje obdelovalnih zadrug raznih vrst, pomeni zmago nad 
stihijo na obsežnem področju kmetijskega gospodarjenja, pomeni krepitev 
socializma sploh. 

Izjavljam, da bom glasoval za predloženi proračun. (Ploskanje.) 

Predsednik dr. FerdoKozak: Prekinjam sejo, ki se bo nadaljevala 
popoldne ob 16. uri. 

(Soja je bila prekinjena ob 13.26 uri ter se je nadaljevala popoldne ob 
16.15 uri.) 

Predsednik dr. Ferdo Kozak: Nadaljujemo 3. sejo II. izrednega 
zasedanja. Besedo ima ljudski poslanec  Franc Simonič. 

Franc Simonič: Iz predloženega proračuna za leto 1949., iz 
ekspozeja lov. predsednika in resornih ministrov je razvidno, da bodo 
okrajni in mostni ljudski odbori na osnovi svojih proračunov morali se bolj 
kot doslej razviti temeljito organizirano delo na vseh področjih, predvsem 
pa šo v lokalnom gospodarstvu. 

Proračun za loto 1949. za Maribor pa posebej predvideva neposmlno 
skrb za delovnega človeka, predvideva pospešeno dviganje življenjsko 
ravni, k čemur bodo letos v veliki meri pripomogle tudi družbeno koristno 
investicijo /.voznih in republiških podjetij, ki so tudi za Maribor precej 
visoke. 

Kakor so na tem mestu že nekateri poudarili, se na prvi pogled zdi. 
da je letošnji proračun nižji od lanskega, vendar imajo prav z letošnjimi 
proračuni in z načinom budžetiranja okrajni ljudski odbori in mestni ljudski 
odbori ogromne možnosti za razvijanje; iniciative in ustvarjanja proračun- 
skih možnosti. Ljudski odbori bodo morali uvosti lomeljitejšo štednjo, kot je 
bilo to doslej, na drn^i strani pa so bodo morali boriti za ostvarjenje pro- 
računskih postavk. Vsekakor pa so vso možnosti, da se te postavke reali- 
zirajo in celo prekoračijo,  kar dokazujejo dosedanji  uspehi,  prodv-*1!!1 
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pa še lanskoletni proračun. Mestni ljudski odbor Maribor je lansko leto 
planiral 166 milijonov 742 tisoč din proračunskih dohodkov, doseženih 
pa je bilo 176,481.392 din, torej skoraj 10 milijonov več, kot je bilo plani- 
rano. V lokalnih podjetjih je bilo za lanskoletni proračun mestnega ljud- 
skega odbora doseženo iz lastnih sredstev 32 milijonov din, dočim je 
га^ proračun za leto 1949. planirano 43,824.000 din in to kot prispevek iz 
tržnih viškov, amortizacije in dobička lokalnih podjetij, 

V lokalnih podjetjih mesta Maribora so bili torej doseženi lepi uspehi. 
Omenil bi samo še izdelavo treh strojev v zadnjem času, s katerimi se bodo 
lahko serijsko izdelovale industrijske ščetke, ki jih sedaj uvažamo. V teh 
"uspehih se kaže zlasti delo in iniciativnost naših delovnih ljudi, iniciativa 
Oaših strokovnjakov ter trdna pripravljenost in odločnost naših ljudi, da 
bomo kljub vsem napadom in oviram, iz lastnih sil in iz lastnih sredstev 
gradili socializem. Vsekakor pa bi bili pri še večji aktivizaciji in širši mobili- 
zaciji ljudi, pri močnejšem utrjevanju njih patriotične zavesti, pri vztrajnejši 
in odločnejši borbi za izpolnjevanje planskih nalog, pri še večji finančni in 
delovni disciplini in pravilni politični vzgoji lahko dosegli še večje uspehe. 
Spričo večjih nalog in povečane postavk© v proračunu za prispevek iz 
lastnih sredstev je nujno potrebno, da bomo še mnogo bolj kot doslej na 
znotraj — do posameznih delovnih mest utrdili tudi lokalna podjetja, kot 
Je to v glavnem že uvedeno v zveznih in republiških podjetjih, uvedli v njih 
Ootranjo plane, sprostili vso iniciativo naših delovnih ljudi ter še mnogo 
oolj kot doslej z lokalno, v svojem bistvu dopolnilno preskrbo krili vsako- 
dnevne potrebo ljudi. To bo še posebej potrebno zaradi tega, ker se bo 
Precejšen del izdelkov lokalne industrije v Mariboru razdeljeval plansko 
Po planu 1 ter se bo samo od dela izdelkov po planu II ustvarjal tržni višek. 

Še uspešneje pa bomo morali reševati vprašanje lastnih surovinskih 
baz in možnosti za proizvodnjo. Izkoristiti bomo morali še razne odpadke 
'z naših tovarn in se učiti na primerih Tovarne nožev, ki je iz odpadkov, 
^i jih je dobivala iz kovinske industrije, v glavnem izpolnila svoj proizvodni 
Plan za leto 1948. Kljub temu, da so bili pri iskanju novih surovin in novih 
Oiožnosti proizvodnje doseženi lepi uspehi, je za lokalno industrijo in obrt 
Se vodno značilno, da se ta vprašanja s strani poodincev še vedno rešujejo 
ге1о ozko in prakticistično. Za lokalne vire se še vedno v veliki meri 
^atrajo samo opeka, apno, granit in kvečjemu še les ter se tako prezrejo 
Ogromno možnosti, ki jih imamo na tem področju. 

Preskrba mesta je še vedno pereča zadeva. Mestna ekonomija in vrt- 
narstvo, za katerih izboljšanje — predvsem za izboljšanje živinoreje — so 
v proračunu predvideni precejšnji krediti, bo morala postati važen činitelj 
Pri preskrbi mesta z zelenjavo, sočivjem in mlekom. Problem zase so pa 
tovarniške ekonomije, ki pa se bodo kmalu izboljšale, ker se sedaj za njih 
^posredno brigajo partijske in sindikalne organizacije. Odločujoči činitelji 
P8 postajajo pri preskrbi mesta tudi kmetijsko-obdelovalne zadruge, 
katerih je že celo na področju mestnega ljudskega odbora pet. Tu se tesno 
Povezuje socialistični sektor mesta s socialističnim sektorjem vasi, delovni 
•Jttdje se v delu in medsebojni pomoči zgrinjajo v še trdnejšo fronto. 

Znižanje polne lastne cene v naših lokalnih podjetjih smo po pt-otiplanu 
Jjcer presegli in znaša skupno 11,352.000 din, vendar ne smemo 
Požreti dejstva, da je ta vsota dosežena marsikje na račun kvalitete izdcl- 
.0v, prav tako pa na račun skritih, neevidentiranih materialnih rezerv, kot 
le bil to primer pri mestnom gradbenem podjetju, kar dokazuje, da mnogi 
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naši ljudje še niso doumeli ali pa niso hoteli doumeti bistva in smisla 
znižanja polne lastne cene. 

V zvezi z našim letošnjim proračunom je razen povečanja proizvodnje 
za široko potrošnjo skrb za delovne ljudi naša najvažnejša naloga. V tem po- 
gledu pa je stanovanjski problem najtežji. S porastom industrije, z novimi 
potrebami po delovni sili se veča tudi stanovanjska kriza. 

Proračunske investicije mestnega ljudskega odbora so v te nameiu; 
sorazmerno visoke, prav tako pa so proračuni in predvidene investicije 
nekaterih zveznih in republiških podjetij jamstvo, da se je začel problem 
stanovanj v Mariboru resno reševati. Osnovna dolžnost vseh činiteljev pa 
Lo pravilna mobilizacija delovne sile za vsa ta dela. Nujno potrebno bo 
predvsem v industriji pravilno porazdeliti vsa delovna mesta in izvesti 
temeljito mobilizacijo članov OF, predvsem za prostovoljno delo pi'i 
gradnjah. 

Poleg povečanih planov v tovarnah bo nujno potrebno s prostovoljnim 
in'nadurnim delom izpolnjevati naloge, ki so v zvezi s proračunskimi inve- 
sticijami za dvig družbene ravni. Prav dejstvo, da se nabijamo v situaciji) 
da v glavnem iz lastnih sil in iz lastnih sredstev gradimo socializem, čeprav 
smo na drugi strani tesno vključeni v demokratični tabor v borbi proli 
imperializmu, mora med našimi množicami vzbuditi še večji elan, da bodo 
le z večjim patriotizmom, še z večjo ljubeznijo do socialistične domovin^ 
do socializma sploh, izpolnjevali vse naloge. Z utrjevanjem politične zavesti, 
s poglabljanjem patriotizma ob sočasni nenehni skrbi za delovne ljudi 
bomo še lahko razširili in v celoti izpolnili proračunske planske naloge za 
leto 1949. Da bo to mogoče, so nam jamstvo naši udarniki, ki jih je 

samo v Mariboru okoli 1000, enkratnih in večkratnih udarnikov, med 
katerimi je celo nekaj petkratnih, šestkratnih, sedemkratnih in celo osem- 
kratnih udarnikov, da bo to mogoče, so nam jamstvo racionalizatorji i® 
novatorji, ki jih je samo v Mariboru preko 200. Kljub zaviranju graditve 
socializma pri nas iz vzhoda in zahoda bomo tudi v proračunskem letu 1949. 
opravili vse1 naloge. V tem delu se bo se bolj kovalo bratstvo narodov, prav 
tako pa enotnost in sodelovanje delavcev, kmetov in delovne inteligence, 
enotnost delovnih ljudi mesta in vasi, za kar nam le dokaz pospešena gra- 
ditev socializma na vasi, kjer se dnevno ustanavljajo nove kmetijsko- 
obdelovalne zadruge, nove zadružne ekonomije1. 

Ker se v celotnem našem kakor tudi zveznem proračunu kaže ogroniu*1 

skrb za človeka, za izpolnjevanje nalog, ki nam jih v korist ljudstva daje 

naš Centralni komite1 s tov. Titom na čelu, izjavljam, da bom glasoval Z* 
predloženi načrt. (Ploskanje.) 

Predsednik dr.   Perdo   Ko/.ак:   Besedo  ima  ljudski   poslane1' 
V i n k o Š u m r a d a. 

Vinko Šum r a d a : Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! V raz- 
pravi o zakonskem predlogu proračuna Ljudske Republike Slovenije *:1 

leto 1949. si1 hočem omejiti na vprašanji1 finančnega poslovanja in obnove 
porušenega podeželja v Slovenskem 1'rimorju. 

Ako primerjamo skupno vsoto okrajnih proračunov Slovenskega I*1''' 
morja od leta 1946 do leta №49. vidimo i/, leta v leto naraščanje1 okraj"] ' 
proračunov v milijonskih zneskih. Tako je znašala skupna vsota okrajim'. 
proračunov Slovenskega Primorja v letu 1945 35 milijonov, leta 194| 
48 milijonov, leta  1947 108 milijonov, leta  L948 22« milijonov in leta \')l 
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272 milijonov, in to brez zveznih in republiških investicij, proračunov biv- 
šega PNOO-a in letošnjega proračuna Oblastnega ljudskega odbora za Slo- 
vensko Primorje. V primeri z letom 1945 rastejo proračuni v letu 1946 za 
120%, v letu 1947 za 250%, leta 1948 za 600% in v letu 1949 za 800%. 

Tako govore suhe številke. Dtuga stvar je usposobljenost našega 
finančnega in gospodarskega aparata pri okrajnih in krajevnih ljudskih od- 
borih ter krajevnih podjetjih. Če pogledamo finančno poslovanje na okraj- 
nih poverjeništvih za finance, KLO-ih, krajevnih podjetjih in zadrugah, 
potem vidimo, da se pomanjkanje strokovnega znanja v finančnem poslo- 
vanju prične že na okrajih samih. Posebno pa je to občutno v KLO-ih, kra- 
jevnih in zadružnih podjetjih. Mnogo KLO-ov je bilo v preteklem letu brez 
potrebe v težkem finančnem položaju zaradi nesposobnosti, kako urediti 
osnovne formalnosti v zvezi s tekočimi računi pri Narodni banki, in nespo- 
sobnosti izterjati zaostanke davščin, na katerih participirajo itd. Še mnogo 
slabše pa je stanje v okrajnih, zlasti pa v krajevnih podjetjih, ki so se v pre-. 
teklem letu številčno sicer precej povečala. Na splošno pa lahko trdimo, da 
krajevna podjetja ne vodijo predpisanih knjig, da KLO-i ne kontrolirajo 
svojih podjetij, tako da ni pravega pregleda nad doseženimi dohodki. Enake 
težave in nedostatke nahajamo tudi v zadrugah. 

Kreditni sistem se je v letu 1948 precej razmahnil; podprl je lokalna 
in zadružna podjetja z osnovnimi in obratnimi sredstvi, pa tudi uprave za 
zidavo zadružnih domov. Vendar ti krediti niso bili v zadostni meri izko- 
rišrani zaradi pozne objave kreditnega plana, pomanjkanja materiala, 
delovne sile, pa tudi neznanja dobršnega dela krajevnih podjetij in kmetij- 
skih zadrug, da so jim krediti na razpolago. 

Kratkoročne kredite so izčrpali: 

državni sektor 70%, zadružni sektor 77,7%, privatni sektor 41,6%. 
Krediti za privatni sektor se nanašajo na potrošniške kredite. 

Dolgoročne kredite so izčrpali: 
državni sektor 50%, zadružni sektor 31,5%, kredit za zadružne domove 

41%, privatni sektor 11,6 V 
Ti odstotki jasno izpričujejo, da bo treba posvetiti kreditni politiki več 

pažnje, zlasti v zadružnem sektorju. V letu 1948 so večji del zadružnih kre- 
ditov uporabile okrajne zveze kmetijskih zadrug, medtem ko od razpolož- 
ljivih zadružnih kreditov niso izkoristile kmetijske zadruge niti 10%. 
Imamo primere, ko kmetijski; zadruge niso mogle dobiti potrebni kredit 
za razne investicije, nakup živine itd. l'ako je H. pi". kmetijsko-obdelovalna 
zadruga v Trcgarjih, okraj Ilirska Bistrica, iskala kredit za nakup plemen- 
ske živine v okrajnem proračunu, kjer ga jasno ni mogla dobiti, nihče pa ji 
ni na okraju povedal, kje ga lahko dobi. 

Da odpravimo te nedostatke, bo treba v letošnjem letu sistematično 
poskrbeti, da se naš gospodarsko-iinaiiriii kader na OLO-ih in KLO-ih stro- 
kovno izpopolni. Poleg že organiziranih desetdnevnih tečajev za finančne 
poročevalce KLO-ov bo treba organizirali večerne strokovne tečaje, instruk- 
torske ekipe, po oblastveni in zadružni liniji okrepiti finančno revizijo itd. 

V Slovenskem Primorju je bilo v vojni uničenih vsega 13.758 objektov, 
Id so priče junaške borbe primorskega ljudstva za osvoboditev. Pri tem 
niso šteli objekti, ki jih je že obnavljala ZVU. Od tega je bilo do konca 
leta 1948. obnovljenih 8002 objektov ali okoli 60%. Ce pa upoštevamo napol 
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dovršene stavbe in preko 500 objektov, ki se iz raznih vzrokov ne bodo 
obnavljali, lahko z gotovostjo računamo, da je obnova dovršena najmanj 
75%-no. Tempo obnove, ki je bil v prvih letih po osvoboditvi zlasti v Pri- 
morju izreden, je v lanskem letu iz objektivnih, deloma pa iz subjektivnih 
vzrokov precej popustil, tako da je bilo v letu 1948 doseženih okoli 70% 
plana. Pri tem je največ dosegel okraj Ilirska Bistrica s 87%, najmanj pa 
okraj Sežana s 33%. Od skupne vsote za lokalne gradnje v letih 1945 do 
1948 v znesku 466 milijonov je šlo za obnovo 325 milijonov ali 70%, kar 
jasno kaže, kolikšna ovira je obnova za normalni razvoj, za sprostitev de- 
lovne sile, ki je potrebna za plansko gradbeno dejavnost. 

Poleg objektivnih razlogov, ki so ovirali obnovo v lanskem letu, kot 
so neredno prihajanje raznega materiala, opeke, zlasti pa korcev za strehe, 
kasna odobritev obnovitvenih kreditov, terensko zelo oddaljeni kompleksi 
lesa za obnovo, je treba omeniti celo vrsto subjektivnih činiteljev, ki so 
močno zadrževali gradbeno storilnost pri obnovi, poleg tega pa so se zaradi 
administrativnega reševanja obnove zagrešilo tudi večje politične napake. 
Glavni subjektivni vzrok je v tem, da nekateri okrajni politični in oblastveni 
forumi lansko leto niso posvečali obnovi toliko pažnje kot prejšnja leta, 
zaradi česar je popustilo prostovoljno delo, zlasti, ker se je tudi v opusto- 
šenih krajih forsirala gradnja zadružnih domov. Omenjeni okrajni oblast- 
veni činitelji so gledali predvsem na to, da se obnavlja, o tem, komu se 
obnavlja, pa niso vodili razvida. Imamo primere, kjer je obnovitvena po- 
litika potekala nepolitično, preko uradnikov, pisarne in je bilo tako mo- 
goče, da so v vodstvo večine obnovitvenih zadrug prišli premožnejši pogo- 
relci, ki so pri dodeljevanju obnovitvenih kontingentov in delovne sile 
poznali predvsem sebe, svojo sorodnike in znance, pustili pa so v nemar 
socialno šibkejše pogorelce, ki niso imeli lastnih finančnih sredstev, živine 
za prevoz materiala, niti ne potrebne hrane za gradbeno delovno silo. Do- 
pustili smo, da so si bogatejši kmetje, izkoriščajoč svoj gospodujoči položaj 
V obnovitvenih zadrugah, gradili velike enonadstropne hiše, ki so spričo 
majhnega števila družinskih članov ostale do polovice neizkoriščeno, in si 
gradili hleve za 10 pa tudi več glav živine, v katerih imajo danes zaradi 
sabotiranja živinoreje po 2 do 3 mršave repe. To se pravi, da smo tako po 
nepotrebnem trošili dragoceni material in delovno silo v škodo revnejših 
pogorelcev. Imamo primer, da je zaradi zamujenega roka gradbeni material 
za obnovo v opekarnah zapadel kljub temu, da opeke v obnovi primanjkuje. 
V okraju Postojna je bil kontingent stekla i/, obnove dodeljen gostinskim 
podjetjem, vagon opeke v opekarni na Vrhniki pa je bil zaradi nesposob- 
nosti referenta za obnovo, ki naj bi organiziral prevoz, prepuščen našemu 
izrazitemu političnemu nasprotniku, ki si je prevoz znal organizirati. V 
okraju Ilirska Bistrica, ki je sicer dosegel plan obnove s 87%, bi lahko letni 
plan obnove dosegli ali ga celo pi-ekoračili, če ne bi del tega materiala za 
obnovo dali na razpolago upravi za gradnjo zadružnih domov. V Sežani 
ležita na postaji že nekaj mesecev zidna opeka in stavbeni les, ker ni bil 
pravočasno organiziran prevoz na gradilišča. Kljub temu, da je bil ves 
januar cement v prosti prodaji, si medzadružni odbori obnovitvenih zadrug 
v Sežani in Postojni niso nabavili cementa, čeprav so bili na to pimovim 
opozorjeni in bodo morali sedaj čakati planske kontingente. 

Ов primerjamo število obnovljenih slavi) / doslej potrošenimi krediti 
za obnovo, vidimo, da je stal povprečen obnovljen objekt okoli 40.000 d'"' 
kar je sora/.merno malo. Po okrajih pa je stal posamezen obnovljen objekt 
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Ilirska Bistrica     . * 17.000 din 
Postojna      29.000  „ 
Gorica 31.000  „ 
Idrija 78.000  „ 
Sežana  121.000  „ 
Tolmin  137.000  „ 

Pri tem je seveda treba upoštevati, da je povprečna kubatura v posa- 
meznih okrajih različna, vendar nam je tabela jasen dokaz, kje in koliko je 
bila dobro organizirana prostovoljna delovna sila, medsebojna pomoč ne- 
prizadetih vasi prizadetim, pomoč v prevozih itd. Treba pa je dati polno 
Priznanje okraju Ilirska Bistrica, ki je pokazal mnogo zanimanja in kljub 
hudemu opusitošenju dosegel najvišji odstotek obnove in poleg tega spravil 
pod streho 12 zadružnih domov. 

Z izvolitvijo novih odborov obnovitvenih zadrug se je njihov socialni 
sestav precej spremenil. Vendar pa je potrebno, da okrajni politični in 
oblastveni forumi v letošnjem letu nudijo mnogo večjo pomoč obnovi, da 
omogočijo za vsako ceno streho nad glavo pogorelcem — vdovam z mlado- 
letnimi otroki — da oskrbe obnovo domov bajtarjev in malih kmetov, upo- 
števajoč pri tem želje onih pogorelcev, ki so odšli na delo v industrijo, in jim 
tam zgrade stanovanjske hišice, namesto da bi jim obnavljali porušene 
domove po vaseh. (Bo drugi strani pa naj omenjeni forumi politično pravilno 
Ukrepajo pri obnavljanju gospodarskih objektov ter upoštevajo pri tem 
Perspektivo socializacije na vasi. 

Za zaključek še nekaj podatkov o gradnji zadružnih domov. Plan za 
l^-to 1948 je predvideval 107 gradilišč. Na osnovi sprejetih obveznosti po- 
Rameznih okrajev se je to število zvišalo na 125. Od tega je 5 popolnoma 
dograjenih domov, 40 dograjenih v surovem stanju, 75 v gradnji in 5 mrtvih 
gradilišč. Na gradiliščih je bilo opravljenih 923.999 delovnih ur, od tega 
618.047 prostovoljnih in 305.952 plačanih delovnih ur. 

Ker imamo zagotovilo Ministrstva za novoosvobojene kraje FLRJ, da so 
mim poleg republiških kreditov in materialnih planov za obnovo zasigurani 
^0 dopolnilni krediti in material do maksimalne zmogljivosti lokalne 
delovne sile, upoštevajoč pri tem seveda planski odtok delovne sile v zvezna 
•n republiška podjetja, smo prepričani, da bomo v letošnjem letu obnovo v 
Klavnem dovršili. Zato gre polno priznanje naši ljudski oblasti, ki nam pri 
^m nudi potrebno pomoč. Izjavljam, da bom glasoval za predloženi pro- 
učim. (Ploskanje.) 

Predsednik dr. Ferdo Kozak: Besedo ima ljudski poslanec 
^ r a n c  B e 1 š a k. 

K rane Belšak: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Na pod- 
^gi diskusije o proničumi za leto 1949 in v /vezi z nalogami, ki se zaradi 
'"'■ialistične rekonstrukcije vasi zastavljajo v ptujskem, večidel kme- 
''^ein in politihio zaostalem okraju, kakor ludi zaradi dejstva, da so 
'''li vsi komandni in gospodarski položaji na vasi v stari Jugoslaviji, za 
Narodnoosvobodilne borbe In nekaj časa Se po osvoboditvi v rokah vaških 
bogatašev— kulakov, hočem spregovoriti nekaj besed. 

2e za narodnoosvobodilne horhe so nekateri veliki kmetje v našem 
Paraju ijr,ali dvolično vlogo tako, da so služili Nemcem in obenem podpirali 
'j'iilsko vstajo. Tako so se ti elementi že takrat vrinili v nastajajoče odbore 
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Osvobodilne fronte, a po osvoboditvi tudi v ljudske odbore z namenom, da 
bi od znotraj izpodkopavali mlado ljudsko oblast. Jasno je, da pod takimi 
pogoji, ko so organe krajevnih oblasti v mnogih primerih vodili vaški vrhovi 
ali njihovi zagovorniki, ptujski okraj kot eden kmetijsko najmočnejših v 
Sloveniji ni mogel nuditi skupnosti tega, kot bi po svoji zmogljivosti mogel. 
Večina velikih kmetov se je odločno postavila proti ljudski oblasti, sabo- 
tirala razne odkupe in druge gospodarske ukrepe, zavirala plačevanje 
davkov itd. Ti kulaški elementi so šli celo tako daleč, da so moralno in 
materialno podpirali razne bande, ki so se pojavile v našem okraju. Dokaz 
za njihovo podlo delovanje je zadnji primer prod kratkim na Dravskein 
polju uničene bande, ki se je lahko držala od osvoboditve pa do danes in ki 
je propagirala sabotiranje raznih odkupov, na drugi strani pa napadala naše 
aktiviste in jih nekaj tudi zahrbtno umorila. Značilno je dejstvo, tla je v 
ta proces zapleten tudi del ptujske protiljudske duhovščine, ki je nudila 
bandi in njihovim pomagačem močno moralno podporo. 

Zaradi tako sovražnega odnosa vaških mogotcev do ljudske oblasti 
smo pričeli razkrinkavati posamezne protiljudske elemente in tako očistili 
krajevno oblast. V letu 1948 se je začela izvajati močnejša razredna dife- 
renciacija na vasi in se je z okrepitvijo politične aktivnosti začel položaj 
hitreje popravljati. 

Naj povem nekaj besed o strukturi kmetijstva v našem okraju. Nas 
okraj ima 13.754 kmetijskih gospodarstev, od tega 8.795 malih in 3.570 
srednjih gospodarstev. Nad 15 ha zemlje ima 964 gospodarstev. T z same 
strukture našega kmetijskega gospodarstva in zaradi nujnosti izpolnjevanja 
plana za gradnjo socializma je razumljivo, da so je borba zaostrila posebn1' 
pri jesenskih odkupih, ker smo ob tisti priliki z vso jasnostjo razkrili malii- 
nacije zastopnikov velikokmečkega sloja v KLO-ih, kieoe premišljeno sabo- 
tažo nalagali večji del odkupov na ramena malih in srednjih kmetov. 
Odločni poseg okrajnega ljudskega odbora v nepravilno ravnanje1 krajevnih 
oblasti je v prvem trenutku močno zmedel vaške vrhove, vendar jim бв 
ni vzel vsega upanja, da bodo št1 nadalje prikrivali rezerve za špekulacijo 
In črno borzo. Ti elementi so nas skušali prepričali o svoji gospodarski 
slabosti, o padanju živinoreje itd. Ker smo vsa njihova dokazovanja osli" 
zavračali, so poskrili zefloge, ki so prišle na dan Sele tedaj, ko smo najvišje 
vrhove kaznovali z visokimi denarnimi in zapornimi kaznimi, najbolj za- 
krknjenim pa zaplenili posestva. Tako smo dosegli, da so danes v glavnesD 
zaključeni vsi odkupi in da so doseženi v odkupili naslednji rezultati! 
krompirja je doslej odkupljenega skupno 1.040 vagonov, od tega 185 zgod* 
njega, belili -žitaric 108 vagonov t. j. 102%, koruze 65 vagonov, vina 18' 
vagonov t. j. 106/,;, živine 1,571.448 kg in svinj 3.204 repov ali 264.;).)! № 
Na drugi strani pa smo, in to Je Se važnejše, že v precejšnji meri loč'1' 
delovnega kmeta od vaške gospode. To nam je najbolje jamstvo, da bom" 
tudi v našem okraju odločneje krenili na pot rekonstrukcije kmelijslva- 
Dokaz za to je pet že preje ustanovljenih obdelovalnih zadrug in Iri, ^ 
smo jih ustanovili v zadnjem času, in 11 zadružnih ekonomij, ki sinu j''l 
ustanovili tudi v zadnjih mesecih, kar nas samo krepi v borbi z ostankj 
izkoriščevalcev. Zadružni sektor, ki ga grade mali in zavedni sreda.11 

kmetje, to je tisti, ki jim je že jasna pol našega kmelijslva v socialisliča" 
rekonstrukcijo, zajema vedno širše plasti delovnih kmetov, ki se P1'1' 
pravljajo za vstop v zadruge ra/uili vrsl. To nam dokazuje ludi revolti' 
cionarna gesta malih kmetov in viničarjev v krajevnem ljudskem odborU 
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Desternik, kjer je delovno ljudstvo na zboru volilcev sklenilo, da se raz- 
lastijo štirje večji kmetje ne zato, ker so bogati kmetje, marveč zato, ker 
so sabotirali naše uredbe pri oddaji prijave živine ter na veliko izkoriščali 
viničarje. Izkoriščevano ljudstvo čuti, da je ljudska oblast zanj, da hoče za 
vselej odpravili izkoriščanje človeka po človeku. Da se politični in gospo- 
darski položaj na naši vasi z naglim tempom zboljšuje, nam dokazujejo 
tudi nove kmečko-obdelovalne zadruge v Grajeni, Desterniku, Tmičah, Sre- 
dišču, v katere vstopajo večina mali in zavedni srednji kmetje. Navedena 
dejstva dokazujejo, da uaš srednji kmet zaupa v našo Partijo, v ljudsko 
fronto in ljudsko oblast. Srednji kmet jo tudi doslej pokazal, da s svojim 
požrtvovalnim delom, skupno z industrijskimi delavci, ustvarja narodni 
dohodek, ki mu ga z druge strani za dvig kmetijske proizvodnje vračajo 
naše proračunske postavke. 

Naš kmet se dobro zaveda, da je v našem proračunu postavka v kme- 
tijske namene tista, ki bo iz doslej zaostalega kmetijstva izgradila oblike 
kmetijske dejavnosti, to je socialistično kmetijstvo. To bo dvignilo našega 
kmeta kulturno, politično in strokovno ter ga obranilo pred izkoriščanjem 
vaških mogotcev. 

Poleg rodovitnih predelov leže v območju našega okraja tudi pasivno 
Haloze. Na tem področju obstajajo dve vinogradniški zadrugi, dve zadružni 
ekonomiji in dvoje državnih vinogradniških posestev. S pritegnitvijo kmeč- 
kega prebivalstva tega predela v zadruge, z izboljšanjem primitivnega 
obdelovanja vinogradov bomo prav na tem predelu zajeli odvečno delovno 
silo in jo vključili v našo naglo rastočo industrijo, tamkajšnjemu prebi- 
valstvu pa zboljšali življenjske pogoje. 

Da bomo dosegli življenjsko raven, ki bo ustrezala vedno večjim po- 
trelKim prebivalstva, nam je za to najboljše jamstvo na današnjem zasedanju 
predloženi proračun. ČO s lega vidika presojamo proračun za leto 1949, 
moramo priznati, da ta proračun ustreza naši današnji gospodarski in 
politični stvarnosti, zato bom glasoval zanj. (Ploskanje.) 

Predsednik dr. Ferdo Kozak: Besedo ima ljudski poslanec 
Gabrijel Pcternel. 

Gabrijel Peternel: Tovariši ljudski poslanci! Da je graditev 
socializma oziroma socialističnega gospodarstva v naši državi že pokazala 
svoje življenjske sile in sposobnosti, nam dokazujejo tudi uspehi, doseženi 
od osvoboditve do danes, uspehi, ki so vidni na vsakem koraku in v vseh 
panogah našega javnegd življenja. Socializem, ki so ga do nedavnega razni 
ljudje imeli za utopijo, ki ga niso mogli ali niso hoteli razumeti, postaja 
danes tudi pri nas živa slvaruosl v vsej svoji zmagoviti perspektivi in je 
zasluga prizadevanja delovnih množic, ki jih vodi revolucionarna, odločna 
Komunistična partija, 

Predlog državnega proračuna LRS za leto 1949., še bolj pa raz- 
prava in poročilo o predlogu proračuna, ki je istočasno obračun o delu in 
Uapehih, nam potrjujejo gornja dejstva. Hkrati je ta proračun prepričljiv 
dokaz, da našemu delovnemu ljudstvu samo socializem jamči napredek in 
blagostanje. 

Naš prehod iz bivše zaostale agrarne dežele v induslrijsko-agrarno 
državo se vrši v hitrem tempu, vendar ne moremo reči, da napredujemo 
v vseh panogah enakomerno. Vzroki te neonakomernosli so znani in v tej 
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zvezi je plenum CK KiPJ na svojem zasedanju napovedal boj zaostalosti V 
kmetijstvu, boj za socialistično rekonstrukcijo vasi, ki se naj v svoji prvi fazi 
izvrši z ustanavljanjem kmetijskih zadrug, oziroma z izpreminjanjem že 
obstoječih zadrug v kmečko-obdelovalne zadruge. Dejstvo je, da obstaja v 
Sloveniji že lepo število takih zadrug in da se te še dnevno ustanavljajo, 
in sicer večidel v predelih, kjer so za poljedelstvo dani ustrezni obdelovalni 
pogoji. Nekoliko težje gre z uključevanjem v zadruge v goratih predelih. 
V tej zvezi bi govoril konkretno o okraju Idrija, kjer prevladuje pred- 
vsem privatna, drobnolastniška posest z izredno težkimi obdelovalnimi po^ 
goji. Zaradi lege se zemlja obdeluje ročno in ne bo mogoče kmetu nuditi 
pomoč s tehničnimi ali mehaničnimi obdelovalnimi sredstvi, ki so pred- 
pogoj za uspešen dvig donosnosti racionalne obdelave zemlje. 

V goratih predelih naše severne Primorske se na drobni lastniški 
kmečki posesti goji navadno po več kmetijskih panog in sicer živinoreja, 
sadjarstvo in poljedelstvo z vsemi različnimi kulturami. Ta način obdelo- 
vanja oziroma ta način gospodarstva izhaja iz nujne borbe za obstanek posa- 
meznih malih gospodarstev v pretekli kapitalistični dobi. Čeprav je ta način 
gospodarstva neracionalen, je danes malim gospodarstvom še potreben, v 
zadružnem merilu pa je popolnoma nemogoč. Zalo se bomo morali v goratih 
predelih že ob iistanavljanju kmetijskih zadrug nujno odločiti za preobrazbo 
kmetijstva, to se pravi, odločiti se bomo morali za najdonosnejše kmetijske 
panoge, primerne kraju in obdelovalnim pogojem, in bomo morali obdelavo 
poenostaviti, kar pa se bo dalo izvesti samo z združitvijo drobnih posestev. 

To bi bi'.a socialistična preobrazba kmetijstva, ki ui samo pogoj za 
hitrejši razvoj industrije in gospodarstva sploh, temveč tudi edini pogoj za 
nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj vasi, za njen materialni in kullurni 
napredek ter za odpravo kapitalističnega izkoriščanja na vasi. Razvoj kme- 
tijske proizvodnje bo ustvaril pogoje za nemoten razvoj industrije, z druge 
strani pa bo razvoj industrije dal tehnično osnovo za socialistično pre- 
obrazbo in napredek kmetijstva. 

V okraju Idrija je doslej 12 kmetijskih ekonomij na zadružni podlag') 
snujejo pa se še tri kmetijsko-obdelovalne zadruge. K temu bi še pripomnik 
da naše kmetijske zadruge zanemarjajo svoje naloge v tom, da se premalo 
brigajo za pridobivanje zemlje po lastni iniciativi. Pričeti moramo s propa- 
gando, da bodo zadruge same čutile potrebo po povečanju svoje zemljiške 
površine. 

Priznati moram, da smo v našem okraju v teh stvareh še vse premalo 
pokrenili tako v propagandnih kot v praktičnih prijemih in si sedaj to zfl" 
stavljamo za dnevno nalogo. Da bomo mogli zadružni sektor uspešno raz- 
širiti, nam bodo za to potrebna tehnična, moralna in materialna sredstva, /:l 

slednja pa nam jamči predloženi proračun. 
Glede na to, da je okraj Idrija kot celota pasiven, da še niso začelje"1' 

globoke rane, ki jih je našemu prebivalstvu s požigi in ropi zadal okupalo1'; 
in glede na to, da je med narodnoosvobodilno borbo naš okraj z žrlvai4[ 
ogromno prispeval k osvoluHlilnemn pokretu, moramo vendarle ugotoviti 
stalen dvig življenjske ravni delovnih ljudi, ki dajejo vse svoje sile za 
obdelovanje in izkoriščanje skope zemlje. Pasivnost okraja pa je že v pr0' 
računu razvidna v presežku izdatkov 20 milijonov din. 

Za živinorejo, ki je v okraju najvažnejša panoga kmetijstva, moram" 
ugotoviti, da se je popravila v sorazmero hitrem tempu, zlasti če pomislimo, 
da je okupacija to panogo popolnoma uničila. Vendar pa živinoreja v našem 
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okraju ni dosegla normalne višine in je še sedaj občutno pomanjkanje 
plemenske govedi. Nujno bi bilo, da se poostri omejitev zakola mlade živine, 
ki ne dosega števila odrasle živine v našem okraju, kar ne daje ugodne 
perspektive za bližnjo bodočnost. Neugodno vpliva na živinorejo našega 
okraja tudi slab pridelek krme v prejšnjih letih, kakor tudi premajhna 
možnost, da bi si za vzrejo mladih govedi nabavili industrijska krmila. 

Obvezno oddajo živine oziroma mesa smo v letu 1948. izpolnili s 93 %, 
čeprav v mnogih primerih na račun letnega prirastka ali pa tudi na račun 
živinskega fonda posameznih gospodarstev. V tem pogledu je marsikateri 
KLO pogrešno ravnal, ker pri izvajanju plana za oddajo živine ni postopal 
po liniji diferenciacije, v kolikor že doslej okraj sam pri razrezu okrajnega 
plana za oddajo živine ni upošteval povprečne gospodarske strukture živino- 
rejcev v posameznih KLO-ih. 

Ker plemenske govedi primanjkuje, so pogosti primeri, da si kmet, ki 
po vezanih cenah proda klavno živino, ne more kupiti druge. 

.To so dnevni problemi našega malega kmeta, problemi, ki pa jih ta 
prenaša z zavestjo, da so le prehodnega značaja. Najenostavnejše pa se bodo 
ti problemi tako za posameznika kakor za skupnost rešili s tem, da se bodo 
ustvarile močne in gospodarsko sposobne organizacije, to so kmetijske 
zadruge na vasi. 

Vse ostale plane obveznih odkupov so posamezni KLO-i v celoti 
100%-no izvedli. Pri vsem tem delu, pri premagovanju težav ter odprav- 
ljanju napak in pomanjkljivosti bomo vztrajali z revolucionarno zavestjo in 
s prepričanjem, da smo na pravi poli graditve socializma. Naše delo, delo 
naših delovnih množic in njihova ustvarjalnost bo najboljši odgovor doma- 
čim in tujim klevetnikom, ki jim bomo z /dejstvi dokazali, da so v popolni 
zmoti. 

Izjavljam, da bom glasoval za proračun. (Ploskanje.) 

Predsednik dr. Ferdo Kozak: Ker je spisek govornikov izčrpan, 
zaključujem razpravo o predlogu zakona o državnem proračunu in preidriiio 
na glasovanje. Glasovanje se bo vršilo poimensko in prosim tajnika, da 
izvrši poimensko klicanje ljudskih poslancev. 

Tajnik Miloš Ledinek poziva poimensko ljudske poslance, 
ki glasujejo. 

Predsednik dr. Ferdo Kozak: Od prisotnih 122 ljudskih poslan- 
cev je glasovalo 122 poslancev za proračun. (Vsi poslanci vstanejo in s 
ploskanjem pozdravijo izid glasovanja.) Ugotavljam, da je za predlog 
državnega proračuna Ljudske Hcpublike Slovenije za proračunsko leto 
1940. in za predlog finančnega zakona za državni proračun Ljudske Repu- 
blike Slovenije za proračunsko leto 1949. glasovalo 122 poslancev , vsi >za«, 
s čimer sta navedena zakonska predloga soglasno sprejela in ju bo Ljudska 
skupščina LRS v smislu ustave in poslovnika dostavila Prezidiju Ljudske 
skupščine LRS, da ju razglasi. — Odrejam 15 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.05 ter se je nadaljevala ob 17.30.) 
Predsednik dr. Ferdo Kozak: Nadaljujemo 3. sejo II. izrednega 

Usedanja. Nadaljnja točka dnevnega reda je razprava in sklepanje o pred- 
logu zakona o zaključnem računu Ljudske liepublike Slovenije za proračun- 
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sko leto 1947. Pričenjam razpravo in prosim poročevalca odbora za gospo- 
darski načrt in finance, da poda poročilo. 

Dr. Miha Kambič: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Poro- 
čilo odbora za gospodarski načrt in finance k predlogu zakona o zaključnem 
računu Ljudske Republike Slovenije za leto 1947. se glasi: 

Odbor za gospodarski načrt in finance je na svoji 4. seji dne 11. febru- 
arja 1949. razpravljal o predlogu zakona o zaključnem računu LRS za leto 
1947., ki ga je na podlagi 61. člena Ustave predložila vlada LRS Ljudski 
skupščini LRS. 

Odbor za gospodarski načrt in finance je v razpravi o predlogu zakona 
o zaključnem računu Ljudske Republike Slovenije za leto 1947. ugotovil: 

1. da so bili v proračunu planirani dohodki ne samo v celoti realizirani, 
temveč preseženi za več kot 40% ; 

2. da so naši organi ljudske oblasti izvršili naloge, za katere so bili v 
proračunu predvideni izdatki; 

3. da zaključuje proračun za leto 1947. z viškom dohodkov nad izdalki 
v znesku 789,620.881 din, kar je dokaz boljšega izrabljanja obstoječih 
gospodarskih zmogljivosti in velikega ustvarjalnega poleta delovnih množic, 
ki so naš petletni gospodarski plan osvojile kot svojo pridobitev, kot svojo 
operativno nalogo; 

4. da smo naloge prvega leta svojega petletnega gospodarskega plana 
v celoti izpolnili. 

Po taki proučitvi in razpravljanju v načelu ter v podrobnostih je odbor 
r, glasovanjem soglasno sprejel predlog zakona o zaključnem računu Ljud- 
ske Hi publike Slovenije za leto 1947. v celoti. 

Na seji je bilo to poročilo prečitano in soglasno odobreno ter je bil 
t,a odborovega poročevalca določen tov. dr. Miha Kambič. 

Poročilo dostavlja odbor za gospodarski načrt in finance Ljudski skup- 
ščini LRS s predlogom, da ga v celoti sprejme in predloženi zakonski pml- 
log uzakoni. 

Ljubljana dne 11. februarja 1949. 

Tajnik: Predsednik: 
dr.  M i h a K a m b i č 1. г. Л 1 b e r t  J a k o p i č I. r- 

Člani: 
Mak s Krmel j 1. r. A 1 o j z  L e šn i k 1. r. 
dr.  Miha Potočnik l.r. Franc Furlanl.r. 

Ivan O c v i r k 1. r. 

Predsednik dr. Ferdo Kozak : Ali se kdo od ljudskih poeJanceV 
priglasi k besedi? — Ker nihče, zaključil jem razpravo in prehajam na glaso- 
vanje. Kdor je za predlog zakona o zakljiunein računu Ljudske Republike 
Slovenije /a prorarunsko leto 1947., naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roke.) Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog zakona o zakljuČ- 
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nem računu Ljudske Republike Slovenije za proračunsko leto 1947. so- 
glasno sprejet in bo prav tako dostavljen Prezidiju Ljudske skupščine LRS 
zaradi proglasitve. 

Nadaljnja točka dnevnega reda je potrditev ukaza Prezidija Ljudske 
skupščine LRS U. štev. 115 z dne 2. II. 1949. o spremembi Ministrstva za 
industrijo in rudarstvo LRS (Predsednik prečita ukaz): 

Na podlagi 9. točke 72. člena Ustave Ljudske Republike Slovenije in po 
predlogu predsednika Vlade LRS Prezidij Ljudske skupščine Ljudske 
Republike Slovenije izdaja 

Ukaz 

o spremembi Ministrstva za industrijo in rudarstvo Ljudske Republike 
Slovenije. 

1. Ministrstvo za industrijo in rudarstvo Ljudske Republike Slovenije 
se preimenuje v Ministrstvo za industrijo Ljudske Republike Slovenije. 

2. Vlada Ljudske Republike Slovenije naj izvrši ta ukaz. 
3. Ta ukaz velja od dneva objave v Uradnem listu Ljudske Republike 

Slovenije. 

U. št. 115 — Ljubljana dne 2. februarja 1949. 

Prezidij Ljudske skupščine Ljudske Republike Slovenije. 

Sekretar: Predsednik: 
Fr a n ce L u b e j 1. r. Jos i p V id m a r 1. r. 

Kdor je za potrditev lega ukaza, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je ukaz Prezidija Ljud- 
ske skupščine LRS o spremembi Ministrstva za industrijo in rudarstvo LRS 
soglasno sprejet. 

Četrta točka dnevnega reda je potrditev uredb, ki jih je izdala vlada 
LRS na podlagi zakona o poblastilu vlade LRS za izdajanje uredb na pod- 
ročju narodnega gospodarstva (Predsednik prečita vladni akt): 

»Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS za izdajanje uredb 
Qa področju narodnega gospodarstva je izdala vlada tele uredbe: 

1. uredbo z dne 18. decembra 1948. o ustanovitvi, ureditvi in poslo- 
Viinjn Državne banke za kreditiranje kmetijskih zadrug (Ur. 1. LRS štev. 
54-289/48); 

2. uredbo z dne 18. decembra 1948. o organizaciji odkupa živine in 
Шева in o ustanovitvi Glavne direkcije za odkup in promet z živino in 
mesom (Ur. 1. LRS štev. 54-290/48); 

3. uredbo z dne 18. decembra 1948. o organizaciji odkupa alkoholnih 
Pijač, sadja in zelenjave in o ustanovitvi Glavne direkcije za odkup in pro- 
Diet z alkoholnimi pijačami, sadjem in zelenjavo (Ur. I. LRS št. 54-291/48); 

4. uredbo Z dne 18 decembra 1948. o organizaciji odkupa kmetijskih 
Pridelkov in krme in o ustanovitvi Glavne direkcije za odkup in promet s 
kmetijskimi pridelki in krmo (Ur. 1. LRS št. 54-292/48); 

5. uredbo z dne 18. decembra 1948. o organizaciji odkupa mleka, mleč- 
kih izdelkov, jajc, perutnine in divjačine in o ustanovitvi Glavne direkcije 
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za odkup in promet z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, perutnino in divjačino 
(Ur. 1. LRS št. 54-293/48); 

6. uredbo z dne 6. januarja 1949. o trsnicah in sadnih drevesnicah (Ur. 
I. LRS št. 2-9/49). 

Glede na 2. člen navedenega zakona predlaga vlada LRS Ljudski skup- 
ščini LRS, da naštete uredbe potrdi. 

Kdor je za potrditev uredb, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da so uredbe soglasno po- 
trjene in bo skupščina izdala odgovarjajoči odlok. 

Naslednja točka je razpravljanje in sklepanje o predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi LRS. 

Pričenjam razpravo in prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da 
poda poročilo. 

Dr. Stanko Štor: Poročilo zakonodajnega odbora k predlogu 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi Ljudske 
Republike Slovenije. 

Zakonodajni odbor je o tem zakonskem predlogu razpravljal na seji 
dne 10. februarja 1949. 

Uvaževal je izvajanje tov. predsednika vlade LRS v obrazložitvi zakon- 
skega predloga, uvaževal je tudi potrebo ustanovitve Primorske oblasti 
in zato predlog zakona v načelu soglasno sprejel. 

Glasujoč od člena do člena je soglasno sprejel vse predlagane člene, 
s temi tudi soglasno sprejetimi popravki bolj formalnega značaja: 

1. V 3. členu se v 18. vrstici navedb mej II. rajona in v 5. vrstici od 
spodaj navedb mej IV. rajona spremenita besedi >Bleiweisova cesta« v 
>Prešernova cesta«; ta sprememba je zaradi tega potrebna, ker je ?■ LO 
Glavnega mesta Ljubljane potem, ko je bil predmetni zakonski predlog 
stavljen, Bleivveisovo cesto preimenoval v Prešernovo cesto. 

2. V 3. členu se naslov :KL0 Polje spremeni v Kraj Polje«; 
ta sprememba je utemeljena s tem, da obravnava zakon teritorialno razde* 
litev naše republike in ne oblastnili organov na posameznih ozemljih. 

3. V naštevanju h kraju Polje spadajočih naselij se besede Dev. 
Marija v Polju« spremene v besedo 2 Polje«. 

4. Ker peti člen zakonskega predloga ne govori nikjer o kraju Maribor 
okolica (o njem je govora šele v 6. Slenu), temveč le o sestavi okraja Mari- 
bor mesto, se uvod 5. člena popravi tako: >V 5. členu zakona se spremenijo 
določbe o sestavi okraja Maribor mesto (str. 71. in 72. Ur. 1. LRS iz leto 
1948) tako, da se glasijo:«. 

5. V 5. členu se za besedama >Kraj Kamnicac črtajo nepotrebni' 
besede »Obsega tele katastrske občine in naselja:«; besede so že vsebo- 
vane v 5. odstavku 5. člena. 

6. V 5. členu se obseg okraja Kamnica popravi tako, da se glasi: 
Hošpoh 1: Roepoh (del) 

Kamnica (del): Kamnica (del) 
Bresternica (del): Bresternica (del)' . 

7. V 5. členu se pri navedbi mej kraja Kamnica v prvi vrstici poprav« 
k. o. Hošpoh« v >k. o. Rošpoh I«. 
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Vzroki za popravka pod 6 in 7 so sledeči: Kakor izhaja iz 6. člena 
zakonskega predloga in tudi opisa mej kraja Kamnica v 5. členu, ima zakon- 
ski predlog namen, izločiti iz okraja Maribor okolica in priključiti kot kraj 
okraju Maribor mesto cel kraj Kamnica, a nič več. Kraj Kamnica pa obsega 
glasom 19. točke na 73. strani Ur. 1. LRS iz leta 1948. le to, kar je navedeno 
v popravku zgoraj pod 6., in ne morda celo k. o. Rospoh, celo naselje Kospoh 
in celo naselje Kamnica, kakor bi se v splošnem dalo sklepati iz besedila 
zakonskega predloga. K. o. Rošpoh ima tri dele in spada le prvi del pod 
kraj Kamnica, med tem ko spadata II. in III. del pod kraj Sp. Kungota 
oziroma Križ (50. in 57. točka na 74. strani Ur. 1. LRS iz leta 1948) in tja 
spadajo tudi deli naselja Rošpoh, ki se nahajajo na II. in III. delu k. o. 
Rošpoh in nikakor no gravitirajo na Kamnico, od katere so precej oddaljeni; 
dol naselja Kamnica pa spada k I. rajonu okraja Maribor mesto, kakor je 
iz zakonskega predloga samega razvidno* Da bo zakon točen, sta oba po- 
pravka potrebna. 

Nato je zakonodajni odbor soglasno sprejel zakonski predlog v celoti z 
navedenimi popravki. 

Končno jo bilo pročitano in odobreno to poročilo ter za odborovega 
poročevalca določen lov. odborovtajnik. 

Poročilo se dostavlja Ljudski skupščini LRS s predlogom,^a ga v celoti 
Bprejme in predlog zakona z navedenimi popravki uzakoni. 

Ljubljana dne 10. februarja 1949. 

Tajnik: Predsednik: 
dr. б t o r S t a n k o 1. r. K a v č i č S t a n e I. r. 

člani: 
P e t e j a n J o ž e 1. r. K a 1 i n B o r i s 1. r. 
dr. M e 1 i k A n t o n 1. r. C o 1 a r i č A I o j z 1. r. 
Vrhovec Alojz I. r. JakofčičNiko 1. r. 
Popit Franc 1. r. Šumrada Vinko l.r. 

Ferligoj Davorin l.r. 

Predsednik dr. F e r d o Kozak : Ali se kdo od ljudskih poslancev 
priglasi k besedi? — Besedo ima ljudski poslanec  Matija   Maležič. 

Matija Maležič: Tovariši ljudski puslanci! Predlog zakona o 
spromoinhi upravne razdelitve Slovenijo predvideva poleg ustanovitve 
Primorske oblasti tudi razdelitev Maribora na rajone in spromombe 
dosedanje razdelitve Ljubljane v pogledu rajonov in krajev. Število pre- 
bivalstva v Ljubljani in Mariboru se je po osvoboditvi izredno povečalo. 
To povečanje slovila preblvaletva je rezultat toga, da so je izredno 
veliko število delavcev in upravnih namoščonoev koncentriralo v Ljubljani 
in Mariboru kot socialističnih contiih. Upravljanje iz onega centra v teh 
'iioslili je tehnično zelo otežkorono. V Ljubljani jo bilo to že doslej nemo- 
goče, v Mariboru pa so jo taka potreba nujno pokazala sedaj. Ce upoštovamo 
Pri 1{чп še perspektivo razvoja prav v obeh mestih, posebno še v Mariboru 
»n to že po našom potlotnom planu, potoni jo jasno, da je ta razdelitev ne 
samo nujna, marveč da bo verjetno v kratkem času vsaj v Ljubljani po- 
sebna nova razdelitev oziroma postavitev novih rajonov. To razdelitev na 
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rajone v Mariboru in Ljubljani narekuje potreba dosedanjega razvoja mest, 
ki ga omogoča naš socialistični razvoj, na drugi strani pa pomeni razdelitev 
na rajone približanje osnovnih organov ljudske oblasti samemu ljudstvu, 
kar je v primeri s prejšnjim upravljanjem bolj demokratično. 

Kar se tiče same razmestitve oziroma spremembe dosedanje razdelitve 
Ljubljane je smisel sedanjih sprememb v Ljubljani v tem, da se sedanji 
rajon Center razdeli na tri bodoče rajone, in sicer v L, III. in IV. rajon 
in se priključita kraja Št. Vid in Jezica II. rajonu. Zakaj je potrebna ta 
sprememba? Vsa naša mesta imajo tako imenovani mestni center in mestno 
periferijo. To je posledica kapitalističnega razvoja mest, ker se v kapita- 
lizmu, kot vemo, koncentrira vse bogastvo, vse kulturno in politično živ- 
ljenje v mestih v centru, dočim se je revni sloj naseljeval okrog mestne 
>temne« periferije. Razvoj socialističnih mest oziroma razvoj mest v socia- 
lizmu pa mora iti popolnoma v^drugo smer. Izginiti mora razlika med 
mestnim centrom in periferijo v tem smislu, da bo tudi mestna periferija 
deležna prav tako komunalnih naprav kot središče mesta, da ho na peri- 
feriji omogočeno kulturno življenje preko kulturnih ustanov, trgovine 
itd. Sedanja razdelitev Ljubljane je značilna po tem, da bo v upravnih 
mejah nekako zaključen mestni center in ločen od periferije. S tem se pri 
dosedanji razdelitvi Ljubljane ohranja tako imenovani tradicionalni center 
z vsemi značilnostmi kot je socialni sestav prebivalstva, kjer prevladuje 
meščanski sloj, na drugi strani pa ве mestna periferija upravno loči od 
mestnega središča. Razumljivo je, da taka upravna razdelitev ovira razvoj 
mesta v tem smislu, kot sem preje rekel. Na drugi strani nova razdelitev, 
kot jo predlaga osnutek zakona, tak razvoj mesta pospešuje. 

Kar se tiče priključitve krajev Št. Vid in Jožice, ki imata vsaj deloma 
še kmečki značaj, k II. rajonu, je to logična posledica razvoja mesta proti 
severu z Litostrojem, naseljem okrog Litostroja itd. Da lahko danes bre» 
političnih težkoč ukinemo ta dva kraja, ki sta bila vedno samostojni občini, 
je znak zmage naše politike, krepitve zveze med delavci in kmeti oziroma 
med mestom in vasjo. 

Še1 nekaj o rajonskih ljudskih odborih. Dopoldne sem govoril o aparatu 
ljudskih odborov, kjer smo videli, da je na pr. v Ljubljani v aparatu rajon- 
skih Ijiulskih (idhorov 42% uslužbencev premalo. V Mariboru bo breJ 
dvoma vsaj v začetku silnacija v tem pogledu še težja. Poudariti je treba. 
da imajo rajonski ljudski odbori prav ob današnji situaciji pri nas izredno 
važno nalogo pri urejanju vsakdanjega življenja, pri sla-novanjih, pri pre- 
Bkrbi, gradnji jasli, urejanju DID-ov, kopalnic, pralnic, uslužnostnih obrti, 
servisov itd. Navadno se pri nas gleda na rajon kot na nekak nehodigalreba- 
Zaradi tega moramo rajonske ljudske odbore za vsako ceno postaviti tako, 
kakor je treba, ker je bolje, da rajonov sploh ni, kakor pa da so rajonek1* 
ljudski odbori slabi in da slabo funkcionirajo. Kajti marsikatera težav« 
mestnega prebivalstva izvira prav iz slabega poslovanja osnovnih organov 
oblasti. Ker mislim, da jo ta sprememba zakona v skladu z uspešnim raz- 
vojem, oziroma omogoča uspešni razvoj Ljubljane in Maribora, bom glasoval 
za ta zakon. (Ploskanje) 

Predsednik dr. Ferdo Kozak : Ali se še kdo od tovarišev ljudskih 
poslancev javi k besedi? (Nihče) Ker nihče, zaključujem razpravo in preha- 
jam na glasovanje. Kdor je za predloženi zakonski predlog, naj dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roke.) Je kdo proti? (Nihče.) Hvala. Ugotavljam, da 
je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravni ra/Klf' 
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litvi Ljudske Republike Slovenije soglasno sprejet in ga bo skupščina do- 
stavila Prezidiju Ljudske skupščine LRS zaradi proglasitve. 

Zadnja točka dnevnega reda je razprava in sklepanje o predlogu 
гакопа o spremembi zakona o imenih naselij in o označbi trgov, ulic in hiš. 
Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da poda poročilo. 

Poročevalec dr. Stanko Štor: Tovariši ljudski poslanci! Poročilo 
zakonodajnega odbora k predlogu zakona o spremembi zakona o imenih 
naselij in o označbi trgov, ulic in hiš se glasi: 

O tem predlogu je razpravljal zakonodajni odbor na seji dne 10. febru- 
arja 1949. 

Iz razlogov obrazložitve zakonskega predloga po predsedniku vlade 
LRS je bil odbor soglasno mnenja, da je treba predlagani zakon izdali. Nato 
je soglasno sprejel oba člena zakonskega predloga in končno zakonski pred- 
log v celoti brez vsake spremembe. 

Prečitano in odobreno je bilo to poročilo, za odborovega poročevalca 
pa določen odborov tajnik. 

To poročilo se dostavlja Ljudski skupščini LRS s predlogom, da ga v 
celoti sprejme in zakonski predlog v predlagani obliki uzakoni. 

Ljubljana dne 10. februarja 1949. 

Tajnik: Predsednik: 
dr.  Štor Stanko l.r. Kavčič Stane  1. r. 

Člani: 
Pet e j an Jože 1. r. K a 1 in B or i s 1. r. 
dr. M e 1 i k  Anton  l.r. C o 1 a r i č A 1 o j z 1. r. 
Vrhovec Alojz l.r. Jakofčič Niko l.r. 
Popit Franc l.r. Šumrada Vinko 1. r. 

F e r 1 i g o j Davorin 1. r. 

Predsednik dr. Ferdo Kozak : Ali se kdo od ljudskih poslancev 
priglasi k besedi? (Nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in dajem 
predlog na glasovanje. Kdor je za predloženi zakonski predlog, naj dvigne 
reko. (Vsi poslanci dvignejo roke.) Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da 
je predloženi zakonski predlog soglasno sprejet in ga bo skupščina dosta- 
vila Prezidiju Ljudske skupščine LRS zaradi proglasitve. 

S tem je dnevni red 11. izrednega zasedanja Ljudske skupščine LRS 
Izčrpan in prosim skupščino, da pooblasti predsednika in tajnika, da pod- 
pišeta zapisnik današnje seje. — Sprejme skupščina moj predlog? (Predlog 
je bil soglasno sprejet.) 

S tem zaključujem 3. sejo 11. izrednega zasedanja in tudi 11. izredno 
zasedanje Ljudske skupščine LRS. 

Zasedanje je bilo zaključeno ob 18. uri. 
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ZAKONI 

ki jih je sprejela Ljudska skupščina LRS na svojem II. izrednem zasedanju 
in ki so bili razglašeni. 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke 72. člena Ustave LRS razglaša predsedstvo Prezidija 

Ljudsko skupščine LRS finančni zakon za državni proračun LRS za pro- 
računsko leto 1949, ki ga je sprejela Ljudska skupščina LRS na II. izred- 
nem zasedanju dne 16. februarja 1949, in ki se glasi: 

Finančni zakon 

za državni proračun LRS za proračunsko leto 1949 

1. člen 
Državni proračun za leto 1949 znaš;i: 

dohodkov din   4.793,300.000 
izdatkov din   4.793,300.000 

2. člen 
Državni proračun za leto 1949 obsega: 
a) republiški proračun: 

z dohodki v znesku ,     . din 3.013,602.000 
z izdalki v znesku  din 2.910,752.000 
in s presežkom dohodkov v znesku  din 102,850.000 

b) proračune okrajnih ljudskih odborov in sicer: 

Glavnega mesta Ljubljana: 
s z dohodki v znesku din     268,208.000 

in /, i/datki v znesku din      253,208.000 

Okrajnega ljudskega odbora Celje mesto: 
Z dohodki v znesku din 80,547.000 
in z, izdatki v znesku      din        80,547.000 

Okrdjnetta ljudskega odbora Celje okolica: 
z dohodki v mesku   .... ....     din       69,458.000 
in z izdatki v znesku {lin 69,453.000 

Okrajnega ljudskega odbora Črnomelj; 
z dohodki v znesku  din 17,885.000 
Z izdatki v znesku       . din 86,066.000 
in s presežkom izdatkov V znesku     .... din 18,171.000 
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Okrajnega ljudskega odbora Dravograd: 
z dohodki v znesku   ........ din 57,944.000 
in z izdatki v znesku  din 57,944.000 

Okrajnega ljudskega odbora Gorica: 
z dohodki v znesku  din 93,389.000 
in z izdatki v znesku ......... din 93,389.000 

Okrajnega ljudskega odbora Grosuplje: 
z dohodki v znesku  din 28,567.000 
z izdatki v znesku     ........ din 32,294.000 
in s.presežkom izdatkov v znesku    .... din 3,727.000 

Okrajnega ljudskega odbora Idrija: 
z dohodki v znesku  din 17,238.000 
z izdatki v metka  din 37,980.000 
in s presežkom izdatkov v znesku .... din 20,742.000 

Skrajnega ljudskega odbora Ilirska Bistrica: 
z dohodki v znesku  din 18,831.000 
z izdatki v znesku  din 28,417.000 
in s presežkom izdatkov v znesku   .... din 9,586.000 

Okrajnega ljudskega odbora Jesenice: 
z dohodki v znesku  din 46,925.000 
in z izdatki v znesku  din 46,925.000 

Oknijnega ljudskega odbora Kamnik: 
l dohodki v znesku   .  din 44,945.000 
in z izdatki v znesku  din 44,945.000 

Окшјпгца ljudskega odbora Kočevje; 
Z dohodki v znesku  din 37,397.000 
in z. izdatki v z.nesku  din 37,397.000 

Okrajnega ljudskega odbora Kranj: 
z dohodki v znesku  din 80,445.000 
i u z. izdatki v znesku  din 80,445.000 

Okrajnega ljudskega odbora Krško: 
z dohodki v znesku  din 64,768.000 
iu z i/.dalki v znesku  din 64,768.000 

Okrajnega ljudskega odbora Lendava: 
z dohodki  v znesku  din 30,069.000 
in z izdatki v znesku  din 30,069.000 

Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana okolica: 
z dohodki v znesku  .din 57,734.000 
in z. Izdatki V znesku  din 57,734.000 

Okrajnega ljudskega odbora Ljutomer: 
z, dohodki V znesku  din 30,768.000 
iu z izdatki v znesku  din 30,768.000 

Okrajnega ljudskega odbora Maribor mesto: 
z dohodki  v /nesku  din 165,225.000 
iu z izdatki v znesku  din 165,225.000 
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Okrajnega ljudskega odbora Maribor okolica: 
z dohodki v znesku  din 63,658.000 

, in z izdatki v znesku  din 63,658.000 
Okrajnega ljudskega odbora Mozirje: 

z dohodki v znesku  din 32,103.000 
in z izdatki v znesku  din 32,103.000 

Okrajnega ljudskega odbora Murska Sobota: 
z dohodki v znesku .  din 60,892.000 
in z izdatki v znesku  idin 60,892.000 

Okrajnega ljudskega odbora Novo mesto: 
z dohodki v znesku  din 65,642.000 
in z izdatki v znesku ,     . din 65,642.000 

Okrajnega ljudskega odbora Poljčane: 
z dohodki v znesku  din 66,549.000 
z izdatki v znesku  din 76,521.000 
in s presežkom izdatkov v znesku   .... din 9,972.000 

Okrajnega ljudskega odbora Postojna: 
z dohodki v znesku  din 50,288.000 
z izdatki v znesku      . din 65,242.000 
in s presežkom izdatkov v znesku   .... din 14,954.000 

Okrajnega ljudskega odbora Ptuj: 
z dohodki v znesku  din 76,449.000 
in z izdatki v znesku  din 76,449.000 

Okrajnega ljudskega odbora Radgona: 
z dohodki v znesku  din 31,662.000 
in z izdatki v znesku  din 31,662.000 

Okrajnega ljudskega odbora Sežana: 
z dohodki v znesku  din 28,007.000 
z izdatki v znesku,  din 37,229.000 
in s presežkom izdatkov v znesku   .... din 9,222.000 

Okrajnega ljudskega odbora Tolmin: 
z dohodki v znesku  din 20,635.000 
z izdatki v znesku  din 37,111.000 
in s presežkom izdatkov v znesku   .      .      .      . din 16,476.000 

Okrajnega ljudskega odbora Trbovlje: 
z dohodki v znesku  din ^6^-^ 
in/, izdatki v znesku  din 59,644.000 

Okrajnega ljudskega odbora Trebnje: 
z dohodki v znesku  din 28,831.0^ 
in z izdatki v znesku (      .      . din 28,831.00«' 

Skupaj proračune okrajnih ljudskih odborov: 
. z dohodki v znesku  din   1.779,698.00^ 

z izdatki v znesku  din    1.882,548.00" 
in s presežkom izdatkov v znesku .... din 102,850.0^ 
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3. olen 

Ljudska  Republika  Slovenija  odvaja  v  zvezni   proračun  naslednje 
zneske svojih dohodkov: 0 

1. od doseženega presežka dohodkov po državnem proračunu LRS za 
leto 1948      .   50% 

2. od iržnega dobička lokalnega gospodarstva     .     .     .50% 
3. od davka na dohodek: 

a) delavcev, nameščencev in uslužbencev .     .     .     .20% 
b) kmečkih gospodarstev 30% 
c) zadrug in zadružnikov 25% 
č) olfrtniških gospodarstev 15% 
d) drugih poklicev in premoženja 10% 
e) od zaostalega davka na dohodek 5 % 

4. člen 

Ljudski odbori odvajajo od doseženega tržnega dobička v korist repu- 
bliškega proračuna: 

Glavno mesto Ljubljana  15% 
Okrajni ljudski odbor Celje mesto ....... 40% 
Okrajni ljudski odbor Celje okolica .25% 
Okrajni ljudski odbor Črnomelj  1% 
Okrajni ljudski odbor Dravograd  30% 
Okrajni ljudski odbor Gorica  1% 
Okrajni ljudski odbor Grosuplje  1% 
Okrajni ljudski odbor Idrija  1% 
Okrajni ljudski odbor Ilirska Bistrica  1% 
Okrajni ljudski odbor Jesenice  35% 
Okrajni ljudski odbor Kamnik  10% 
Okrajni ljudski odbor Kočevje  5% 
Okrajni ljudski odbor Kranj  5% 
Okrajni ljudski odbor Krško  5% 
Okrajni ljudski odbor Lendava  20% 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica  15% 
Okrajni ljudski odbor Ljutomer  5% 
Okrajni ljudski odbor Maribor mesto  1% 
Okrajni ljudski odbor Maribor okolica  15% 
Okrajni ljudski odbor Mozirje  2% 
Okrajni ljudski odbor Murska Sobota  5% 
Okrajni ljudski odbor Novo mesto ........ 5% 
Okrajni ljudski odbor Poljčane  1% 
Okrajni ljudski odbor Postojna  1% 
Okrajni ljudski odbor Ptuj       ........ 16% 
Okrajni ljudski odbor Radgona       ....... 8% 
Okrajni ijadteki odbor Sežana  1% 
Okrajni ljudski odbor Tolmin  1% 
Okrajni ljudski odbor Trbovlje      .     .     .     .   • .     .     . 1% 
Okrajni ljudski odbor Trebnje           .   ■ . 1 % 
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5. člen 

Zaradi uravnoteženja proračunov okrajnih ljudskih odborov se okraj- 
nim ljudskim odborom odstopajo naslednji zneski republiških dohodkov, 
ki se zberejo v njih območju in so že izkazani v skupnih zneskih dohodkov 
v 2. členu tega zakona: 
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Glavnemu mestu Ljubljana 
0.5% 0.5%   40% 25% 30% .30% 40% 

Okrajnemu ljudskemu odboru: 

Celje mesto    . — — — 1% 5% 10% 10% 1% 
Celje okolica . — — — 9% 5% 8% 856 25% 
Črnomelj    .    . Г)",; 79- G9% 74% 84% 84% 94% 
Dravograd .    . — — — 17% 30% 20% 20% 50% 
Gorica   .    .    . 5% 5% 79% m% 73% 84% 84% 94% 
Grosuplje   .    . i% 5 % n% 89% 745g 84% 84% 94% 
Idrija     .    .    . 5% 5% 79% (И)% 74% 84% 84% 94% 
Ilirska Bistrica 5",, 5% 79% 89% 74% 84 56 84% 94% 
Jesenice     .    . — — — 10% 10% 856 856 11% 
Kamnik .   .   . — — — 10% 1756 1656 15% 80% 
Kočevje .    .    . 5% Ђ% 79",; ().-) % 81 % 84% 84% 94% 
Kranj     .   .    . 0.635 0.6 JB — 36% 35% 8056 8056 m% 
Krško    .    .   . O (2/ 

^ /0 6/0 i 86 Ж 56 g 8056 80% 90% 
Lendava     .    .   6056 25% 20% 2056 48% 
Ljubljana okolic: 1           — — 30% 47% 1658 4(i",; Ж!о 
Ljutomer    .    . •>  D K* 15% 69% 4256 S4 "„ 81 % 94% 
Maribor mesto \.% IJB — 50% •iS". 8056 so- !)()% 
Maribor okolica — — ■15 "„ 8856 8056 8056 45% 
Mozirje .    .    . БЖ Б« 3% 65% 50% 8056 80% 90% 
Murska Sobota — — — 60% 50 56 47';, 47",; 75% 
Novo mesto    .    . •> i, •>  D 88 JB (ir,% 67% 80% 80% 90% 
Poljčane     .    .    . 5% 5% 7!»",, 69% 71 % 84% S 1 % 94« 
Postojna Kar 

• > u 5% 79% 8956 74% si-,; 84% !)!"" 
Ptuj   .    . — — — 40% 57% 6056 50% 50% 
Radgona — — — 69% 7056 80% 8056 m% 
Sežana   . .) ,, Ko- 

• ) 'J 79% 69% 7-1 % S4% s I % 94% 
Tolmin  . •V 0/61 79% 69",; 7-1 % 84% 84% 94 % 
Trbovlje • i  6 O/O 66« 8956 31% 84% 84% 94% 
Trebnje r.",i KO' 

•> II 57",; 69% 5S% 84% 84% ;)l". ' 

6. člen 
• 

Pooblašča se vlada, da po i/.kazani potr(4)i lahko menja odstotke ude- 
ležbe ljudskih odborov na dohodkih, navedenih v 5. členu. 
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Prav tako se pooblašča vlada, da lahko menja odstotke odvajanja 
doseženega tržnega dobička ljudskih odborov v korist republiškega pro- 
računa. 

7. člen 

Presežki izdatkov nad dohodki v proračunih: 

okrajnega ljudskega odbora Črnomelj v znesku . . din 18,171.000 
okrajnega ljudskega odbora Grosuplje v znesku . . din   3,727.000 
okrajnega ljudskega odbora Idrija v znesku   . . . din 20,742.000 
okrfajnega ljudskega odbora Ilirska Bistrica v znesku . din   9,586.000 
okrajnega ljudskega odbora Poljčane v znesku . . din   9,972.000 
okrajnega ljudskega odbora Postojna v znesku . . din 14,954.000 
okrajnega ljudskega odbora Sežana v znesku . . . din   9,222.000 
okrajnega ljudskega odbora Tolmin v znesku . . . din 16,476.000 

se bodo pokrili z dotacijo iz republiškega proračuna. 

8. člen 

Planirani presežek dohodkov v proračunih okrajnih ljudskih odborov 
gre v republiški proračun in je namenjen za uravnoteženje proračunov tistih 
okrajnih ljudskih odborov, ki svojega proračuna ne morejo uravnotežiti z 
lastnimi dohodki. 

9. člen 

Državna gospodarska podjetja republiškega in lokalnega pomena 
znižajo v letu 1949 planirano polno lastno ceno za znesek din 1.619,000.000. 

Republiška planska komisija določi naloge znižanja polne lastne cene 
v določenem odstotku in absolutnem znesku po gospodarskih panogah, ope- 
rativni upravni voditelji pa po podjetjih. 

10. člen 

Celotni plan investicij v znesku din 2.126,500.000.— se finansira iz pro- 
računskih sredstev in iz lastnih sredstev podjetij. Razlika med celotno pla- 
nirano vrednostjo investicij ter planiranimi proračunskimi sredstvi in last- 
nimi sredstvi državnih gospodarskih podjetij v znesku din 389,200.000.— 
pomeni znižanje investicijskih stroškov v letu 1948 in planirano znižanje 
investicijskih stroškov v letu 1949. 

RepllbliSka planska komisija določi plan za znižanje investicijskih 
stroškov po tehnični strukturi za republiške investitorje in ljudske odbore. 

11. člen 

Vladi LRS in izvršilnim odborom okrajnih ljudskih odborov se obvezno 
nalaga da znižajo v 1. 1949 s proračunom odobrene izdatke državne uprave 
po platni Id ga določi predsednik Komiteja za zakonodajo in izgradnjo 
ljudske oblasti FLRJ in minister za finance FLRJ. Predsednik Komisije za 
zakonodajo in organizacijo državne uprave pri vladi LRS in minister za 
linance LRS razporedita'plan znižanja na republiške resore in ljudske 
odbori. 
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12. člen 
Izvršena investicijsika dela se med letom izplačujejo iz proračunskih 

in lastnih sredstev (dela dobička in amortizacije) v sorazmerju z zneski, 
ki so odobreni za finansiranje investicij iz proračuna oziroma iz lastnih 
sredstev. 

13. člen 
Prenose kreditov (virmane) med partijami in pozicijami raznih poglavij 

v okviru istega dela proračuna odrejajo ali potrjujejo višji odredbodajalci. 
Z virmanom zmanjšane partije in pozicije se ne smejo na novo povečati. 

14. člen 

Število uslužbenskih mest se lahko poveča po predlogu višjega odredbo- 
dajalca v soglasju s predsednikom Komisije za zakonodajo in organizacijo 
državne uprave pri vladi LRS in ministrom za finance LRS v okviru odo- 
brene sistemizacije, če so za taka mesta vnaprej zagotovljena finančna 
ereds-tva. 

15. člen 

Novi uradi in ustanove se smejo med letom ustanavljati, če so v teko- 
čem tromesečnem planu za izvajanje proračuna zagotovljena finančna 
sredstva. 

16. člen 
Minister za finance LRS ima pravico ustaviti izplačilo osebnih izdatkov, 

ki niso v skladu z zakonskimi predpisi. Če se pristojni minister ne strinja 
z ustavitvijo, odloči o tem predsednik vlade LRS. 

17. člen 
Šefi računovodstev pri odredbodajalcih so za svoje delo odgovorni tako 

odredbodajalcu, kakor tudi ministru za finance. 
Odločbe o uslužbenskih razmerjih šefov računovodstev izdajajo pri- 

stojni organi v soglasju z ministrom za finance. 

18. člen 
Obveznosti na račun proračuna se smejo ustvarjati v mejah kreditov, 

ki so s proračunom odobreni za ustrezni namen. 
Vse mod letom nastale obveznosti se morajo Likvidirati in izplačati do 

31. decembra 1949. Angažirane kredite za dela, nabave in storitve, ki se 
do tega dneva ne morejo likvidirati in izplačati, je treba do 31. decem- 
bra 1949 priglasiti ministru za finance LRS. 

19. člen 
Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem listu LRSvC, izvaja pa se 

od 1. januarja 1949. 

U. št. 117. 
Ljubljana dne 23. februarja 1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Sekretar: Predsednik: 

France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 
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Ukaz 

Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LRS razglaša predsedstvo Prezidija 
Ljudske skupščine LRS zakon o zaključnem računu LRS za leto 1947, kl 
ga je sprejela Ljudska skupščina LRS na II. izrednem zasedanju dne 16. fe- 
bruarja 1949, in ki se glasi: 

ZAKON 

o zakljiičnom računu LRS za leto 1947 

1. člen 

Dohodki in izdatki po državnem proračunu LRS v proračunskem letu 
1947 znašajo: 

dohodki din   4.733,585.190 
izdatki     din   3.943,964.309 

presežek dohodkov din      789,620.881 

2. člen 
Državni zaključni račun LRS za leto 1947 obsega dohodke in izdatke 

po republiškem proračunu in po proračunih okrajnih ljudskih odborov, in 
sicer: 

a) po republiškem proračunu: 
dohodke din   3.518,316.111 
izdatke     din   2.988,544.988 
presežek dohodkov din      529,771.123 

b) po proračunih okrajnih ljudskih odborov: 
dohodke din   1.215,269.079 
izdatke din      955,419.321 
presežek dohodkov din      259,849.758 

3. člen 
Ta zakon velja od dneva objave v : Uradnem listu LRSc 

U št. 118. 
Ljubljana dne 23. februarja 1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Labe] l.r. Josip Vidmar 1. r. 
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Ukaz 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LRS razglaša predsedstvo Preridija 

Ljudske skupščine LRS zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
upravni razdelitvi Ljudske Republike Slovenije, ki ga je sprejela Ljudska 
skupščina LRS na II. izrednem zasedanju dne 16. februarja 1949, in ki 
se glasi: 

ZAKON 
o spremembah in dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi 

Ljudske Republike Slovenije 

1. člen 

1. člen zakona o upravni razdelitvi Ljudske Republike Slovenija z dne 
23. februarja 1948 (Uradni list LRS, št. 9-55/48) se spremeni in glasi: 

^Ozemlje Ljudske Republike Slovenije je upravno razdeljeno na 
Glavno mesto Ljubljano, na Primorsko oblast, na okraje, mestne rajone in 
kraje.« 

2. člen 
2. člen se spremeni in glasi: 

: Glavno mesto Ljubljana je razdeljeno na štiri mestne rajone in en kraj. 

Rajoni Glavnega mesta Ljubljane so: 
I. rajon 

II. rajon 
III. rajon 
IV. rajon 

Kraj Gilavnega mesta Ljubljano je Polje 

3. člen 
3. člen se spremeni in se glasi: 

Ivajoni in kraj Polje Glavnega mesta Ljubljane obsegajo tele katastr- 
ske občine in naselja: 

RAJONI 

I. rajon 

K a r 1 o v š k o  p r e d m e s t j e   (d e 1): nu sto 
Kapucinsko p r e d m e s l j e  (d e i): mesto 
Ljubljana mesto: mesto 
Poljansko predmestje   (del): mesto 
S v. I' e I e Г   i' r e d m e s t j e   1   (d e I): mesto 
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Trnovsko predmestje (del):      mesto, Črna vas 
T o m i š e 1 j   (d e 1): .              Lipe (del) 
Rudnik  (del): Rudnik 
in ima tele meje: 

jugozapadna mestna meja na Ljubljanici —Ljubljanica s tokom — Zoi- 
sova cesta — Emonska cesta — Vegova ulica — v severozapadni smeri preko 
Kongresnega trga — Šelenburgova ulica — Tyrseva cesta — Vilharjeva 
cesta do zamišljenega podaljška Metelkove ulice preko železnice — Metel- 
kova ulica — križišče Vidovdanske in Ilirske ulice — Ilirska ulica — 
Fiignerjeva ulica do Ljubljanice — Ljubljanica s tokom — Živinozdravniška 
ulica — Poljanska cesta — Kapusova ulica — Gruberjev prekop proti toku 
— brv čez Gruberjev prekop — zapadni rob pare. št. 66/3 k. o. Karlovško 
predmestje — preko Hradeckega ceste — vzhodni rob pare. št. 126/1 k. o. 
Karlovško predmestje — gozdna potparc. št. 118/53k. o. Karlovško predmestje 
— severni rob pare.št. 118/108k.o.Karlovško predmestje — gozdna pot pare. 
št. 618/4, 618/9 ter zopet 618/4 k. o. Karlovško predmestje (pot na Orle) — 
zapadni rob pare. št. 118/74 k. o. Karlovško predmestje — katastrska meja 
k. o. Karlovško predmestje in k. o. Stopanja vas — katastrska meja k. o. 
Rudnik in k. o. Štepanja vas — katastrska meja k. o. Rudnik in k. o. Bizovik 
— do južne meje pare. št. 135 k. o. Rudnik — vzhodna meja pare. št. 
136, 187/1, 179, 260, 259, 255, 254/2, 240/1, 239, 227/1 in 227/2, vse 
k. o. Rudnik — južna meja pare. št. 227/2, 228/2, 229/2, 230/2, 231, 
232 in 217 k. o. Rudnik — preko Dolenjske ceste — katastrska 
meja k. o. Karlovško predmestje — katastrska meja k. o. Trnovsko pred- 
mestje — stik podaljška severnega dela pare. št. 2727 in 2731 k. o. Tomišelj 
— zapadni rob pare. št. 2731 do pare. št. 1789/5 k. o. Tomišelj — med pare. 
št. 1789/5 in 1788 k. o. Tomišdj — preko jarka pare. št. 2781 k. o. Tomišelj 
— zapadni rob jarka 2781 do pare. št. 1802/1 k. o. Tomišelj — med pare. 
št. 1219/2 in 1820/1 preko ceste pare. št. 2744 (>Šalčkov štradon ) in jarka 
pare. št. 2783 k. o. Tomišelj — ob zapadnem robu jarka pare. št. 1933/1 k. o. 
Tomišelj — med pare. št. 1933/1 in 1933/2 preko jarka pare. št. 2784 k. o. 
Tomišelj — ob zapadnem robu tega jarka do pare. št. 1957 k. o. Tomišelj 
med pare. št. 1957 in 1958 preko ceste pare. št. 2743, vse k. o. Tomišelj — 
ob zapadnom robu te ceste do pare. št. 2053/14 k. o. Tomišelj — med pare. 
št. 2053/14 in 2060/1 tor mod pare. št. 2061/15 in 2061/14 preko ceste pare. 
št. 2062/1, vse k. o. Tomišelj — ob zapadnem robu te ceste do pare. št. 
2065/13 k. o. Tomišelj — med pare. št. 2065/13 in 2060/2 do tromeje pare. 
št. 2065/13, 2060/2 in 2065/4 k. o. Tomišelj — vzhodni rob pare. št. 2065/4, 
2065/3 in 2065/2 do pare. št. 2063/15 k. o. Tomišelj — južni rob pare. št. 
2063/15, 2063/14, 2063/13, 2063/12, 2063/11, 2063/10, 2063/9, 2063/8, 2068/7, 
2064 do jarka pare. št. 2787, vse k. o. Tomišelj — vzhodni rob tega jarka 
dO pare. št. 2067/2 k. o. Tomišelj — med pare. št. 2067/2 in 2067/3 do pare. 
Št. 2094 k. o. Tomišelj — vzhodni rob te parcele do stare katastrske meje 
k. o. Trnovsko predmestje — katastrska meja k. o. Trnovsko predmestje 
v jugozapadni smeri — Dolgi potok do Ljubljanico — Ljubljanica s lokom. 

II.  rajon 

Brinje   (del):       mesto 
D r a v 1 j e : mesto 
Jezica: Jezica, Kleče, Savije 
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Kapucinsko  predmestje   (del): mesto 
S p. Š i š k a  (del): mesto 
Stanežiče  (del): Gunclje 
Stožice  (del): Stožice, Mala vas 
S v. P e t e r  predmestje  I. (d e 1): mesto 
Š t. V i d  (d e 1: P o d g o r a, P o 1 j a n e, P r ž a n):      Št. Vid n/Lj., Trata 
Z g. Š i š k a  (del): mesto 
V i ž m a r j e : Brod, Vižmarje 

in ima tele meje: 
severozapadna mestna meja na Savi — Sava s tokom — južna posestna 

meja pare. št. 1983 k. o. Stožice — vzhodna posestna meja pare. št. 158 in 162 
k. o. Stožice — poljska pot pare. št. 1919 k. o. Stožice v južni smeri — 
vzhodna meja pare. št. 1203, 1202 in 1201, vse k. o. Stožice — poljska ,pot 
pare. št. 1921 k. o. Stožice v vzhodni smeri — vzhodna posestna meja pare. 
št. 1206 in 1207 k. o. Stožice — poljska pot pare. št. 1902 k. o. Stožice — 
zapadna meja pare. št. 409/1 in 410 k. o. Sv. Peter predm. I — poljska pot 
pare. št. 505 k. o. Sv. Peter predm. I v jugovzhodni smeri — poljska pot 
pare. št. 499 k. o. Sv. Peter predm. I — poljska pot pare. št. 504/3 in 513/4 
k. o. Sv. Peter predm. I — ulica Majke Jugovičev — Belokranjska ulica — 
poljska pot pare. št. 513/1 k. o. Sv. Peter predm. I — jugozapadna meja 
pare. št. 318/1 k. o. Sv.Peter predm. I — zapadna in južna meja pare. št. 
318/2 k. o. Sv. Peter predm. I — zapadna meja pare. št. 320/1 in 320/2 k. o. 
Sv. Peter predm. I — Viiharjeva cesta — Tyrševa cesta — Prešernova 
cesta — Celovška cesta — Lipov drevored ob velesejmu —Pot za Cekino- 
vim gradom — severni rob pare. št. 181 k. o. Kapucinsko predmestje — 
gozdna pot pare. št. 182/1 k. o. Kapucinsko predmestje proti severu do 
katastrske meje k. o. Sp. Šiška —'katastrska meja k. o. Sp. Šiška in k. o. 
Kapucinsko predmestje proti zapadu — gozdna pot pare. št. 721 k. o. Sp. 
Šiška — katastrska meja k. o. Sp. Šiška in k. o. Vič — vzhodni rob pare. št. 
650, 648/1 in 651/1 k. o. Sp. Šiška — gozdna pot pare. št. 723 k. o. Sp. Šiška 
— katastrska meja k. o. Vic in k. o. Zg. Šiška — soverni rob parcel št. 1382, 
1384, 1385, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1298, 1296, 
1293 in 1292 k. o. Zg. Šiška — Večna pot v severovzhodni smeri — severni 
rob pare. št. 1275, 1271, 1180, 1182, 1184, 1192, 1194, 1195 in 1196k. o.Zg. 
Šiška — Pržanski potok — severni rob pare. št. 1234/1 in 1233 k. o. Zg. Šiška 
— katastrska meja k. o. Dravlje in k. o. Glince — katastrska meja k. o. Št Vid 
in k. o. Glince — juižni rob gozdne poti pare. št. 1598/1 k. o. Št. Vid v 
vzhodni smeri — zapadni rob pare. št. 1305, 1336, 1438,1446 in 1445 k. o. 
Št. Vid — severni rob gozdne poti pare. št. 1603/2 k. o. Št. Vid v zapadni 
smeri — zapadna moja pare. št. 946, 947, 941, 940, 939, 938, 937, 936, 935, 
930 in 934 k. o. Št. Vid — katastrska meja k. o. Št. Vid in k. o. Stanežiče — 
katastrska meja k. o. Vižmarje in k. o. Stanežiče do Save. 

111. rajon 

Brinje (del): mesto 
Bizovik  (d e 1): Fužine, Sp. Hrušiea, Zg. Hrušici 
Karlovško predmestje (de 1): mesto 
Moste: mesto 
Poljansko predmestje (del): mesto 
Slape  (del): mesto 
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S т o ž i c e   (del): mesto, Jarše, Tomačevo 
S v. P e t e r predmestje I (d e 1): mesto 
Sv. Peter predmestje II: mesto 
Šmartno ob Savi  (del): hiše Šmartno št. 55, 56 in 62 
Stopanja vas: Stopanja vas 
V o d m a t: mesto 
in ima tele meje: 

Sava s tokom — zapadna meja k. o. Šmartno ob Savi — poljska pot pare, 
št. 981 k. o. Moste — poljska pot pare. št. 982 k. o. Moste — čez Šmartinsko 
eesto vključno hiše Šmartno št. 55, 56 in 62 vzhodno od križišča Šmartinske 
in Aerodromske ceste — Aerodromska eesta — katastrska meja k. o. Moste 
čez železniško progo vzhodno od čuvajniee — južna posestna meja železnice 
v vzhodni smeri — poljska pot pare. št. 922/1 k. o. Slape — čez Zaloško 
cesto — poljska pot pare. št. 920 k. o. Slape — Ljubljanica s tokom — 
vzhodni rob pare. št. 321/1 in 317 k. o. Bizovik do Litijske ceste — Litijska 
cesta — poljska pot pare. št. 338 in 1059/1 k. o. Bizovik do vzhodnega roba 
pare. št. 814 k. o. Bizovik — poljska pot pare. št. 1058 do južnega roba 
pare. št. 413 k. o. Bizovik — po tej meji in vzhodni meji pare. št. 786/3, 278/2, 
783 in 780 k. o. Bizovik do poljske poti pare št. 1062/1 k. o. Bizovik — po 
tej poti do katastrske meje k. o. Bizovik in k. o. Rudnik — katastrska meja 
k. o. Bizovik in k. o. Rudnik — katastrska meja k. o. Stopanja vas in k. o. 
Rudnik — katastrska meja k. o. Stopanja vas in k. o. Karlovško predmestje 
— zapadni rob pare. št. 118/74 k. o. Karlovško predmestje — gozdna pot 
pare. št. 618/4, 618/9 in zopet 618/4 k. o. Karlovško predmestje (pot na Orle) 
— severni rob pare. št. 118/108 k. o. Karlovško predmestje — gozdna pot 
pare. št. 118/53 k. o. Karlovško predmestje — vzhodni rob pare. št. 126/1 
k. o. Karlovško predmestje — preko Hradeckega ceste — zapadni rob pare. 
št. 66/3 k. o. Karlovško predmestje — brv čez Gruberjev prekop — Gru- 
berjev prekop s tokom — Kapusova ulica — Poljanska cesta — Živino- 
zdravniška ulica — Ljubljanica proti toku — Fiignerjeva ulica — Ilirska 
ulica — križišče Ilirske in Vidovdanske ceste — Metelkova ulica — zamiš- 
ljeni podaljšek Metelkove ulice preko železnice — Vilharjeva cesta v vzhodni 
smeri — zapadna meja pare. št. 320/2 in 320/1 k. o. Sv. Peter predmestje I — 
južna in zapadna meja pare. št. 318/2 k. o. Sv. Peter predmestje 1 — jugoza- 
padna meja pare. št. 318/1 k. o. Sv. Peter predmestje I — poljska pot pare. št. 
513/1 k. o. Sv. Peter predm, I — Belokranjska ulica — Majke Jugovičev 
ulica — poljska pot pare. št. 513/4 in 504/3 k. o. Sv. Peter predm. I — 
poljska pot pare. št. 499 k. o. Sv. Peter predm. I — poljska pot pare. št. 
505 k. o. Sv. Peter predm. I v severozapadni smeri — zapadna meja pare. 
št. 410 in 409/1 k. o. Sv. Peter predmestje I — poljska pot pare. št. 1902 
k. o. Stožice — vzhodna posestna meja pare. št. 1207 in 1206 k. o. Stožice 
— poljska pot pare. št. 1921 k. o. Stožice v zapadni smeri — vzhodna meja 
parcel št. 1201, 1202 in 1203, vse k. o. Stožice — poljska pot pare. št. 19i9 
k. o. Stožice v severni smeri — vzhodna posestna meja pare. št. 162 in 158 
k. o. Stožice — južna posestna meja pare. št. 1983 k. o. Stožice — Sava s 
tokom. 

IV. rajon 

Gradišče  predmestje: mesto 
Kapucinsko    predmestje  (del):    mesto 
Krakovsko predmestje: mesto 
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S p. Šiška (del): mesto 
Š u j i c a (del): Vrhovci 
Trnovsko predmestje  (del):    .      mesto 
Z g. Š i s k a (del): mesto 
Vič: mesto 
Dobrova  (del): Kožarje ob Tržaški cesti 
P o d s m r e k a  (del): Podsmreka (del) 

in ima tele meje: 

jugozapadna mestna meja na Ljubljanici — stara mestna meja pare. št. 
1708 in 1715 k. o. Trnovsko predmestje — katastrska meja k. o. Trnovsko 
predmestje do tromeje k. o. Brezovica, Dobrova in Trnovsko predmestje — 
katastrska meja k. o. Dobrova preko železnice do južnega roba Tržaške ceste 
— južni rob Tržaške ceste v vzbodni smeri do vzhodnega roba javne poti 
pare. št. 3091/2 k. o. Dobrova — preko Tržaške ceste med pare. št. 202 in 
201/80 k. o. Podsmreka — med pare. št. 188, 201/79, 201/78, 201/106, 201/77, 
201/76, 201/58, 201/57, 197 in 199 do južnega roba javne poti pare. št. 1027 1, 
vse k. o. Podsmreka — južni rob javne poti pare. št. 1027/1 k. o. Podsmreka 
v vzhodni smeri — zapadni rob javne poti pare. št. 1027/5 do južnega roba 
javne poti pare. št. 1061 k. o. Podsmreka — južni rob javne poti pare. št. 
1061 v vzhodni smeri do katastrske meje k. o. Podsmreka in k. o. Dobrova 
— južni rob javne poti pare. št. 3088/2 k. o. Dobrova v vzhodni smeri do 
zapadnoga roba pare. št. 1930 k. o. Dobrova — po tej meji v jugovzhodni 
smeri do pare. št. 1940/3 k. o. Dobrova — med pare. št. 1939 in 1940/3 ter 
med pare. št. 2036/1 in 2032 k. o Dobrova — severna meja pare. št. 2036/2 
k. o. Dobrova — zapadna meja pare. št. 2024/2 k. o. Dobrova — severna 
meja pare. št. 2024/2 in 2024/5 k. o.Dobrova do stika meje s potokom Mali 
graben — katastrska meja k. o, Vie — katastrska meja k. o. Šujica — za- 
padna meja pare. št. 343/1, 344, 315 k. o. Šujica — južna meja pare. št. 311, 
365, 367/4, 367/3, 368 in 369/6, vse k. o. Šujica, zapadna meja pare. št. 369/4, 
369/3, 369/7, 369/9 in 369/2, vse k. o. Šujica — katastrska meja k. o. Zg. 
Šiška — severni rob pare. št. 1233 in 1234 k. o. Zg. Šiška — Pržanski potok 
— severni rob pare. št. 1196, 1195, 1194, 1192, 1184, 1182, 1180, 1271 in 
1275 k. o. Zg. Šiška — Večna pot v jugozapadni smeri — severni rob pare. 
št 1292, 1293, 1296, 1298, 1398, 1395, 1394, 1393, 1392, 1391, 1390, 1389, 
1388, 1385, 1384 in 1382, vse k. o.Zg. Šiška — katastrska meja k. o. Vič in 
k. o. Zg. Šiška — gozdna pot pare. št. 723 k. o. Sp. Šiška — vzhodni n>li 
pare. št. 651/1, 648/1 in 650 k. o. Sp. Šiška — katastrska meja k. o. Vič in 
k. o. Sp. Šiška — gozdna pot pare. št. 721 k. o. Sp. Šiška — katastrska nuja 
k. o . Kapucinsko predmestje in k. o. Sp. Šiška proti vzhodu — gozdna pol 
pare. št. 182/1 k. o. Kapucinsko predmestje proti jugu — severni rob paro. 
št. 181/1 k. o. Kapucinsko predmestje — Pot za Cekinovim gradom — Lipov 
drevored ob velesejmu — Celovška cesta — Prešernova cesta — Tyrševa 
cesta proti jugu — Šelenburgova ulica — v jugovzhodni smeri preko Kon- 
gresnega trga — Vegova ulica — Emonska cesta — Zoisova cesta — Ljub- 
ljanica s tokom do jugozapadne mestne meje. , 
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Kraj  Polje 
Kašelj: Podgrad, Sp. Kašelj, Zg. Kašelj, Vevče, Za- 

log, Gradovlje, Gostinci 
Slape   (del): Polje, Slape, Studenec 
Šmartno  ob Savi  (del): Hrastje, Obrije, Šmartno ob Savi 
Z a d o b r o v a   (del): Sneberje, Sp. Zadobrova, Zg. Zadobrova 
in ima tele meje: 

Sava — zapadna meja k. o. Šmartno ob Savi — poljska pot pare. št. 981 
k. o. Moste — poljska pot pare. št. 982 k. o. Moste — čez Šmartinsko cesto 
razen hiš Šmartno št. 55, 56, 62 vzhodno od križišča Šmartinske in Aero- 
dromske ceste — Aerodromska cesta — katastrska meja k. o. Moste čez 
železniško progo vzhodno od čuvajnice — južna posestna meja železnice v 
vzhodni smeri — poljska pot pare. št. 922/1 k. o. Slape — čez Zaloško cesto 
— poljska pot pare. št. 920 k. o. Slape — Ljubljanica s tokom — zapadna 
meja in južna meja pare. št. 2388 k. o. Kašelj — južna meja pare. št. 2337 
k. o. Kašelj — južna in vzhodna meja pare. št. 2333 k. o. Kašelj — zapadna 
meja pare. št. 2336 in južna meja pare. št. 2336 k. o. Kašelj — preko ceste — 
južna meja pare. št. 2335 k. o. Kašelj — Ljubljanica s tokom — južna m 
vzhodna katastrska meja k. o. Kašelj do Save — Sava proti toku do zapadne 
katastrske meje k. o. Šmartno ob Savi.c 

4. člen 

Za 3. členom zakona -se doda nov 3.a člen, ki se glasi: 
Primorska oblast s sedežeiD v Postojni obsega okraje: Gorica, Idrija, 

Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana in Tolmin.<: 

5. člen 

V 5. členu zakona se spremenijo določbe o sestavi okraja Maribor 
mesto (stran 71 in 72 Ur. 1. LRS iz leta 1948) tako, da se glasijo: 

»Okraj Maribor mest« je razdeljen na tri mestne rajone in en kraj. 

Rajoni mesta Maribora so: 
I. rajon 

II. rajon 
III. rajon <; 
Kraj mesta Maribora je Kamnica. 

Rajoni in kraj Kamnica niosla Maribora obsegajo tele katastrske občine 
in naselja: 

R A J O NTI 

1. r a j on 

B r e s t e rn i c a   (del): Bresternica (del). Mariborski otok 
Grajska vrata: mesto 
Grajski mar o I': mesto 
Kamnica  (d e 1): Kamnica (del) 
Koroška vrata: mosto 
K o š a k i : Košaki 

171 



Krčevina: Krčevina 
Maribor mesto: mesto 
0 r e š j e : Meljski hrib, Oresje 
Pekel: Pekel 
Počehova: Počehova 

in ima tele meje: 

Drava (na vzhodni meji k. o. Orešje) — vzhodna meja k. o. Orešje, k. o. 
Košaki in k. o. Pekel—severna meja k. o. Pekel in k. o. Počehova — severna 
in zahodna meja k. o. Krčevina — južna meja republiške ceste Maribor— 
Kanmica pare. št. 1721/2 in 1725/1 k. o. Rošpoh in pare. št. 877/1 k. o. Kam- 
ilica — vzhodna meja potoka pare. št. 129/3 in 129/12 k. o. Kamnica — se- 
verni rob zvezne ceste Maribor—Dravograd pare. št. 881 k. o. Kamnica in 
pare. št. 1416 k. o. Bresternica — vzhodni rob pare. št. 331/8, severni rob 
pare. št. 331/8, 331/2, 331/10, 331/9, 331/2 in 331/7, zapadni rob pare. št. 
331/6, 349, 331/4, 163, 283 in 282/2, vse k. o. Bresternica — reka Drava 
južno od k. o. Bresternica, k. o. Kamnica, k. o. Koroška vrata, k. o. Maribor 
mesto, k. o. Grajska vrata in k. o. Orešje. 

II. rajon 

L i m bn š  (del): Limbuš (dol), Damiševo naselje 
Pekre  (de 1): Pekre (del) 
S p. R a d v a n j e : Nova vas, Sp. Radvanje 
Studenci : mesto 
Sv. Magdalena: mesto 
Z g.   Radvanje: Zg. Radvanje 

in ima tele meje: 
Drava severno od k. o. Studenci in k. o. Limbuš — zapadna meja pare. št. 

212 — severna meja pare. št. 210, 209, 206, 205, 204 — zapadna meja pare. 
st. 204 — južna meja pare. št. 204, 205, 206 — zapadna meja pare. št. 280, 
279, 278, 277, 276 — južna meja pare. št. 275, 274, vse k. o. Limbuš — za- 
padni rob pare. št. 198/2, preko železniške proge pare. št. 666, zapadni rob 
paro. št. 198/1 in 199 — južni rob pare. št. 199, 662, 200, zapadni rob pare. 
ši. 236 — severni rob pare. št. 239 — zapadni rob pare. št. 239, 240, 272 — 
severni rob pare. št. 637 — južni rob pare. št. 656, 348, 347, 321, 320, 317/2 
— zapadni rob pare. št. 330, 331 — južni rob pare. št. 331 in 310, vse k. o. 
Petkre — zapadna meja k. o. Zg. Radvanje — južna meja k. o. Zg. Radvanje 
in Sp. Radvanje — vzhodna meja k. o. Sp. Radvanje in Sv. Magdalena do 
Ptujske ceste — južni rob pare. št. 908/6, 299 in 908/7 k. o. Pohrežje — 
žeieztliSka proga proti severu do mostu čez Dravo — severna meja k. o. 
Sv. Magdalena, Studenci, Limbuš. 

III. rajon 

Bohova  (del): Dobrava (del) 
Dogo še (del): Dogoše (del), Marija Brezje (del) 
P o b r e ž j e : mesto 
Razvanje  (del): Dobrava (del) 
T o z n o : mesto 
Z r k o v c i : Marija Brezje (del), Zrkovci 
ter ima tele meje: 
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vzhodna meja II. rajona — zapadna meja pare. št. 1055 k. o. Razvanje, 
jugovzhodna meja k. o. Razvanje do Ptujske ceste — severni rob Ptujske 
ceste pare. št. 715 k. o. Bohova — južna meja pare št. 913 — zapadna meja 
pare. št. 1977 — severna meja pare. št. 638 in 634 — zapadna meja pare. št. 
619, 617, 618, 1973 in 615 — južni rob pare. št. 1971 — vzhodni rob pare. št. 
409/1 — južni rob pare. št. 1970, 468, 469, 470, 477/2, 478 — vzhodni rob 
pare. št. 478, 305, 267, 300/2 in 295, vse k. o. Dogoše — južna meja k. o. 
Zrkovci proti vzhodu do Drave, po sredi Drave vzhodna in severna meja 
k. o. Zrkovci, severna meja k. o. Pobrežje, severna meja k. o. Sv. Magda- 
lena do železniškega mostu. 

Kraj Kamnica 
Rošpoh: Rošpoh (del) 
Kamnica (del) Kamnica (del): 
Bresternica (del): Bresternica (del) 
ter ima tele meje: 

severna meja k. o. Rošpoh I. in Kamnica do meje k. o. Bresternica — se- 
verna meja k. o. Bresternica — vzhodna meja kolovoza pare. št. 1440 in 
poti pare. št. 1442 — zapadna meja pare. št. 1347, 1381, 1382, 1380, 363, 362, 
357, 274/2 — proti jugu do 27 m oddaljenega vogala te parcele proseče pare. 
št. 274/2 — vzhodna in južna meja pare. št. 284 do pare. št. 292, kjer se 
priključi na sedanjo mestno mejo. Severna in zapadna meja I. rajona okraja 
Maribor mesto.« 

6. člen 

V 5. členu zakona se spremenijo določbe o sestavi okraja Maribor oko- 
lica tako, da se črta kraj Kamnica (19. točka stran 73 Uradnega lista LRS 
iz leta 1948). 

7. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS<. 

U št. 119. 
Ljubljana dne 23. februarja 1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France LubeJ L r. Josip Vidmar 1. r. 
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Ukaz 

Na podlagi 4. točke 72. clena ustave LRS razglaša predsedstvo Prezidija 
Ljudske skupščine LRS zakon o spremembi zakona o imenih naselij in o 
označbi trgov, ulic in hiš, ki ga je sprejela Ljudska skupščina LRS na II. iz- 
rednem zasedanju dne 16. februarja 1949, in ki se glasi: 

ZAKON 

o spremembi zakona o imenih naselij in o oznažbi trgov, ulic in hiš 

1. člen 

9. člen zakona o imenih naselij in o označbi trgov, ulic in hiš (Uradni 
list LRS, št. 10-64/48) se spremeni in glasi: 

»Do 1. januarja 1950 se morajo prilagoditi imena naselij, ulic in trgov 
določbam 3., 5. in 7. člena tega zakona.« 

2. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v   Uradnem listu LRS«. 

U št. 120. 

Ljubljana dne 23. februarja 1949 

1'KEZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej I. r. Josip Vidmar 1. r. 
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PREDSEDSTVO LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

Predsednik 
Dr. Ferdo Kozak 

v 

Podpredsednik 
Tone   Dolinšek 

Tajniki: 

MiraTomšič JožeJurac Miloš   Le d i n e k 

SKUPŠČINSKI  ODBOKI 

ZAKONODAJNI ODBOR 

Stane  Kavčič,  predsednik 
Jože Petejan,  podpredsednik 
Dr. Stanko Štor, tajnik 

Dr. Anton  Me lik Boris  Kalin 
AlojzVrhovec Alojz  Colaric 
FrancPopit NikoJakofčič 
Davorin Ferligoj Vinko Šnmrada 

ODI-.OR ZA OOSPODiARSK]  NACRT IN FINANCE 

Albert  Jakopič,   predsednik 
Franc  F u r 1 a n ,  podpredsednik 
D r. M i h a   K a m b i č,   tajnik 

AlojzLešnik Dr. Miha Potočnik 
AlbinDujc MaksKrmelj 
IvanOcvirk FrancTavčar 

MANDATNO-IMUINITETNI ODBOR 

Dr. Bogdan  Brecelj,  predsednik 
Ivo  Svetina,   podpredsednik 
hrane  Perovšek,  tajnik 

LadoKozak ToneToman 
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ADMINISTRATIVNI ODBOR 

Franc  Čeme,  predsednik 
Andrej  Verbič,  podpredsednik 
Vinko Knol,  tajnik 

Milica   Gabrovec Viktor   Stopar 

ODBOR ZA PROŠNJE IN PRITOŽBE 

Leopold Maček, predsednik 
Nace Majcen, podpredsednik 
Ivan  B r a t k o ,  tajnik 

Mirka   Mozetic-Ciglic Miran   Kosmelj 

LJUDSKI POSLANCI LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

Ahcin dr. Marijan 
Alič Anton 
Avbelj Viktor 
Avšič Jaka 
Baloh Pavle 
Bolopavlovič Niko 
Belšak Franc 
Berglez Bela 
Bešter Mara 
Bevk France 
Blejc Anton 
Bohinc Roži k a 
Bratko Ivan 
Brecelj dr. Bogdmi 
Brecelj dr. Marijan 
Brejc Tomo 
Brile j Jože 
Brovč Mirko 
Carl Franc 
Colarič Alojz 
Čeme Franc 
Čotar Albin 
Dernač Jakob 
Diaccl Alojz 
Dolgan Anton 

Dolgan Ervin 
Dolinšek Anton 
Dragan Franc 
Dnjc Albin 
Fajdiga Ivan 
Fajfar Tone 
Ferligoj Davorin 
Furlan Slavko 
Gabrovec Milica 
Greif Martin 
Gričar Jože 
Gruden Heliodor 
Hojnik Franc 
Hribar Janez 
Hribar Rudi 
Hribcrnik Rudolf 
Humar Štefan 
Ingolič Anton 
Jakac Božidar 
Jakofčič Niko 
Jakopič Albert 
Jurač Jože 
Kalin Boris 
Kambič dr. Miha 
Kardelj Edvard 

Kavčič Stane 
Kavšek Janez 
Kidrič Zdenka 
Kidrič Boris 
Kimovec France 
Korošak Anton 
Košmelj Miran 
Kovačič Slavko 
Kozak dr. Ferdo 
Kozak Lado 
Kraigher Boris 
Kraigher Sergej 
Krevs Ivo 
Krmolj Maks 
Kržišnik dr. Anton 
Kveder Dušan 
Lampret Jože 
Lavrič dr. Božidar 
Ledinek Miloš 
Lenardič Rudi 
Lesikošek Franc 
Lešnik Alojz 
Lev i čn i k Kari 
Levstik ing. Jože 
Lubej France 
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Kleiderman Jože 
Klarič Jože 
Knol Vinko 
Kocbek Edvard 
Kodric Rudi 
Maček Ivan 
Maček Leopold 
Majcen Nace 
Maležic Matija 
Marinko Miha 
Melik dr. Anton 
Modic dr. Heli 
Mozetič-Ciglič Mirka 
Ocepek Angela 
Ocvirk Ivan 
Osolnik Bogdan 
Pavšič Vladimir 
Pehaček Rado 
Perovšek Franc 
Petejan Jože 
Peternelj Gabrijel 
Petrinja Danilo 
Pokorn dr. Jože 

Polič Zoran 
Popit Franc 
Por Janez 
Potočar Stane 
Potočnik dr. Miha 
Potrč dr. Jože 
Reberšek Kari 
Regent Ivan 
Remškar Tine 
Ribič Alojz 
Rudolf Janko 
Rus Jože 
Sekirnik Janko 
Semič Stane 
Simonič Franc 
Stante Peter 
Stegnar Andrej 
Stopar Viktor 
Svetina Ivo 
Šelih Ivan 
Šentjurc Lidija 
Šiftar Jože 
Šiško Franc 

Šterban Kari 
Štor dr. Stanko 
Štrukelj Kari 
Šumrada Vinko 
Tavčar Franc 
Toman Tone 
Tomšič Mira 
Tomšič Vida 
Trojar Ivan 
Ulrih Tone 
Venišnik Milan 
Verbič Andrej 
Vidmar Josip 
Vipotnik Janez 
Vrabič Olga 
Vrbovec Alojz 
Zalaznik Franc 
Zavasnik Franc 
Ziherl Boris 
Zupan Anton 
Zorko Edo 
Zupančič Tone 
Župančič Oton 
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PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

Predsednik 

Josip   Vidmar 

"  Podpredsedniki 

Edvard  Kocbek Stane  Kavčič France  Bevk 

Tajnik 

France  Lubej 

Člani: 

Josip Rus, Edvard Kardelj, Boris Kidrič, Franc Leskošek, Jaka Avsič, 

Miha Marinko, dr. Marijan Brecelj,, Ivan Maček, Zoran Polič, Tone Fajfar, 

Janez Hribar, Oton Župančič, Angelca Ocepek, Tone Dolinšek, 
Rudolf Hribernik 
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VLADA LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik vlade   Miha   Marinko 

Podpredsednik vlade in minister za industrijo dr. Marijan  Brecel 
Podpredsednik vlade in minister za gradnje  Ivan  Maček 

Minister za notranje zadeve Boris Kraigher 

Minister za delo  Ivan Regent 
Minister za komunalne zadeve   Lidija  Šentjurc 
Predsednik kontrolne komisije, minister Viktor  Avbelj 
Minister za presveto  d r. J o ž e Potrč 

Predsednik načrtne komisije, minister  Sergej   Kraigher 

Minister v vladi  Ivan  Hribar 
Minister za lokalni promet Tone Šuštersič 

Minister za trgovino in preskrbo  Jože  Bor št nar 

Minister za finance  Zoran Polič 
Minister za kmetijstvo  ing. Jože  Levstik 
Minister za ljudsko zdravstvo   dr. Marjan  Ahčin 

Minister za lesno industrijo  Tone  Fajfar 

Minister za pravosodje   d r. H e 1 i  M o d i c 
Minister za socialno skrbstvo   dr. Anton  Klržišnik 

Minister v vlaiii   Viktor   Repič 
Minister v vladi   dr. Jože  Pokorn 
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VRHOVNO SODIŠČE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik 

Dr. Teodor  Tominšek 

Podpredsednik 

Matej  Delničar 

člani: 

dr. Milko Gaber, dr. Bogdan Petelin, dr. Ludvik Gruden, Silvcrij Pakiž, 

Josip Čeme, Kari Košenina, Jože Dolinšok 

180 



VSEBINA 

Prva seja — 14. februarja 1949 

Pred dnevnim redom: 

Stran 

1- Objava ukaza Prezidija Ljudske skupščine LRS o sklicaiiiju Ljudske 
skupščine LRS k II. izrednemu zasedanju na dan 14. februarja 1949     .        4 

2. Poročilo o predloženih zakonskih predlogih in iporočilih skupščinskih 
odborov         4 

3- Poročilo o ukazu »Prezidija Ljudske skupščine LRS o spremembi Ministr- 
stva za 'industrijo in rudarstvo LRS         5 

4. Poročilo o predlogu vlade LRS za potrditev vladnih uredb     .... 5 
5. Poročilo o izvolitvi Staneta Kavčiča za predsednika zakonodajneKa od- 

bora             5 
6. Odsoinost ljudskih poslancev         5 

Dnevni red: 

1- Določitev dnevnega reda         5 
2. Razprava in siklepanjc o predlogu državnega proračuna LRS s pred- 

logom finančnega zakona za državni proračun LRS za prorač. leto 1949        5 

Govorniki: 

Poročevalec dr- Miha Kambič         5 

Predsedjiik vlade LRS Miha Marinko         7 
Minister m finance Zoran Polič 20 

Drusa seja — 15. februarja 1949 

Pred dnevnim redom: 

1. Čitanje in odobritev zapisnika 1. seje   •     •  34 
2. Odsotnost ljudskih poslancev 35 

Dnevni red: 

1 Nadaljevanje razprave in sklepanje o predlogu državnega ргогасима LRS 
/a proračunsko leto 1949 s predlogom imanonega zakona za državni 
proračun  LRS za proračunsko leto  1949     .     .  35 
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Stran 
Govorniki: 

Predsednik planske komisije Scrgej Kraigher  35 

Podpredsednik vlade LRS in minister za industrijo dr. Marijan Brecelj 50 

Minister za komunalne  zadeve  Lidija  Šentjurc     ........ 57 

Minister za kmetijstvo ш«.  Jože   Levstik  65 

Minister za gozdarstvo  in lesno industrijo  'Ione Fajfar  74 

Minisiter za trgovino  in preskrbo  Jože Borštnar  80 

Minister za delo Ivan Regent      ■ 87 

Predsednik kontrolne komisije Viktor Avbelj  93 

Minister za prosveto dr. Jože Potrč  100 

Minister za ljudsko zdravstvo  dr.  Marjan Ahčin  105 

Tretja seja — 16. februarja 1949 

Pred dnovnlm redom: 

1. Oiuiinc in odobritev zapisnika 2. seje   . 112 

2. Odsotnost ljudskih poslancev 113 

Dnevni red; 

1. Nadaljevainje razprave in sklepanje o predlogu državnega proračuna 
LRS za proračunsko leto 1949 s predlogom finančnega zakona za državni 
proračun LRS za proračunsko  leto  1949 113 

Govorniki: 

Dr. Božidar Lavrič 

Alojzij  Colarič 

Jože   Petejan 

Matija  Maležič 

Franc Cerne  . 

Dr.  Miha  Kainbič 

Milica Oabrovec . 

Prane   llojnik 

Dr. Anton Melik . 

Tone Ulrih 

Prane Simonič 

Vinko Sumrada 

1'raiic liclšak 

Gabrijel vPetcmelj 

113 
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132 
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Stran 
2. Razprava in   sklepanje  o  predlogu zakona  o   zaključnem  računu  LRS 

za leto 1947 151 

Govorniki: 

Poročevalec dr. Miha Kainbic 152 

3. Potrditev ukaza Prezidija Ljudske skupščine LRS o spremembi Ministr- 
stva za industrijo im rudarstvo LRS 153 

4. Potrditev uredb, ki jih je izdala vlada LRS oa podlagi zakona o poobla- 
stilu vlade LRS za izdajamje uredb na področju narodnega gospodarstva     153 

5- Raziprava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah zakona o upravni 
razdelitvi Ljudske Republike Slovenije 154 

Govorniki: 

Poročevalec dr. Stanko Štor 154 

Matija  Maležič 155 
d. Razprava in sklepanje o 'predlogu zakona o spremembi zakona o imenih 

naselij in o označbi trgov, ulic in hiš 157 

Govorniki: 

Poročevalec dr. Stanko Štor 157 
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