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Predsedoval:    inž.   Pavle   Zaucer,   predsednik 
Republiškega zbora 

Zapisnikar:      Slavica   Zirkelbach 

Začetek seje ob 10.30 uri. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Pričenjam 4. sejo Republiškega 
zbora Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije, ki jo je sklical predsednik 
Ljudske skupščine. 

Ugotavljam, da so ljudski poslanci Miha Marinko, Franc Krese, Boris 
Kocijančič, dr. Sonja Kukovcc in Beno Zupančič opravičili svojo odsotnost in 
predlagam, da jim Republiški zbor odsotnost opraviči. (Poslanci se s predlogom 
strinjajo.) Ugotavljam, da je imenovanim zbor opravičil odsotnost. 

Zapisnik današnje seje bo vodila tovarišica Slavica Zirkelbach. Prosim 
zapisnikarja tovariša Draga Seligerja, da prebere zapisnik prejšnje seje. (Za- 
pisnikar Drago Seliger prebere zapisnik 3. seje.) Ima kdo od tovarišev ljudskih 
poslancev kakšno pripombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb, 
menim, da je zapisnik odobren in da se lahko podpiše. (Predsednik in zapisnikar 
podpišeta zapisnik.) 

Izvršni svet je predložil predlog zakona o spremembah zakona o območjih 
okrajev in občin v.Ljudski republiki Sloveniji, predlog zakona o izvedbi odprave 
nekaterih občin v okrajih Celje in Maribor, predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o upravnih organih Ljudske republike Slovenije, predlog 
zakona o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna Ljudske republike 
Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1957, predlog odloka o ustanovitvi 
in krajevnem območju okrožnega sodišča v Murski Soboti. 

Ljudski skupščini je bilo predloženo tudi poročilo o gibanju gospodarstva 
v Ljudski republiki Sloveniji v prvih sedmih mesecih leta 1958, obstoja pa tudi 
poročilo mandatno-imunitetnega odbora o nadomestnih volitvah v 113. volilnem 
okraju. 

Ljudska skupščina LRS je prejela vlogo organizacij občine Središče, ki sta 
jo obravnavala odbor za organizacijo oblasti in uprave in zakonodajni odbor 
Republiškega zbora, kar je razvidno iz odborovih poročil. Prejel sem tudi brzo- 
javko občinskega ljudskega odbora Središče s prošnjo, da Ljudska skupščina 
ponovno prouči predlog o ukinitvi občine. 

Ljudski poslanec tovariš Mirko Zlatnar pa prosi, da se ga razreši članstva 
v odboru za organizacijo oblasti in uprave. Svojo prošnjo utemeljuje s tem, da 
je preobremenjen s političnimi dolžnostmi. 
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Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. Sklepanje o potrditvi mandata na nadomestnih volitvah v 113. volilnem 

okraju izvoljenega ljudskega poslanca; 
2. poročilo in obravnava o gibanju gospodarstva v Ljudski republiki Slo- 

veniji v prvih sedmih mesecih leta 1958; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o ob- 

močjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o izvedbi odprave nekaterih 

občin v okrajih Celje in Maribor; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o upravnih organih v Ljudski republiki Sloveniji; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o ustanovitvi in o krajevnem 

območju okrožnega sodišča v Murski Soboti; 
7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o potrditvi sklepnega računa 

o izvršitvi proračuna Ljudske republike Slovenije (republiškega proračuna) za 
leto 1957; 

8. razrešitev in volitev člana odbora za organizacijo oblasti in uprave. 
Ima kdo od tovarišev poslancev kakšen spreminjevalni ali dopolnilni pred- 

log? (Ne javi se nihče.) Ker takšnih predlogov ni, menim, da je predlagani 
dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na sklepanje o potrditvi man- 
data na nadomestnih volitvah v 113. volilnem okraju izvoljenega ljudskega 
poslanca. 

Prosim poročevalca mandatno-imunitetnega odbora, da da poročilo. (Poro- 
čevalec mandatno-imunitetnega odbora ljudski poslanec Humbert Gač- 
n i k   prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Zeli kdo besedo k temu poročilu? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, 
dajem sklep o potrditvi mandata na nadomestnih volitvah v 113. volilnem 
okraju izvoljenega ljudskega poslanca, na glasovanje. Kdo je za, prosim, da 
dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je sklep o potrditvi izvolitve ljud- 
skega poslanca Jožeta dr. Vilfana za 113. volilni okraj sprejet in da je s tem 
tovariš dr. Jože Vilfan pridobil vse pravice in dolžnosti ljudskega poslanca 
Republiškega zbora. 

Prosim ljudskega poslanca dr. Jožeta Vilfana, da pristopi k predsedniški 
mizi ter da da svečano izjavo. (Ljudski poslanec dr. Jože Vilfan pristopi k 
predsedniški mizi in za predsednikom ponavlja besedilo svečane izjave, nakar 
svečano izjavo podpiše. — Poslanci vstanejo in stoje poslušajo svečano izjavo. 
— Ploskanje.) 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poročilo in obravnavo o 
gibanju gospodarstva Ljudske republike Slovenije v prvih sedmih mesecih 
leta 1958. Ker je Izvršni svet predlagal, da bi dal poročilo o gibanju gospo- 
darstva v Ljudski republiki Sloveniji v prvih sedmih mesecih leta 1958 na 
skupni seji obeh zborov, predlagam, da poslušamo poročilo in opravimo obrav- 
navo na skupni seji. Ali se zbor s tem predlogom strinja? (Poslanci se stri- 
njajo.) 

Ker se zbor s tem predlogom strinja, prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona 
o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji. 
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Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in uprave, da da poro- 
čilo. (Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in uprave ljudski poslanec 
Martin   Košir   prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim še poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec 
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Stane Nunčič prebere odborovo 
poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da k zakonskemu predlogu ob- 
razložitev. 

Dr. Jože Globevnik: Tovariši poslanci! Med najpomembnejšimi 
elementi pri ureditvi komunalnega sistema v letu 1955 je bilo teritorialno 
oblikovanje oziroma razmejitev novih občin. Te nove občine naj bi postopoma 
prevzele družbene funkcije socialistične občine — komune, to je postale naj 
bi temeljne teritorialne asociacije proizvajalcev in potrošnikov, v katerih se 
neposredno vsklajujejo individualne in družbene koristi ter kar najbolj razvija 
družbeno samoupravljanje na širokih področjih družbenega življenja. 

Dotedanjo mrežo malih administrativnih občin, pri oblikovanju katerih 
je bil glede na njihove pretežno upravne funkcije odločilen predvsem upravno- 
politični kriterij, je bilo treba torej že takoj tedaj odstraniti. Teritorialno obli- 
kovanje in razmejitev novih občin pa je bilo treba izvršiti v prvi vrsti glede 
na novo socialno-ekonomsko vlogo občine v političnem sistemu. 

Pri določitvi teritorialnega okvira občine je morala biti odločilna geo- 
grafska, gospodarska in socialna zaokroženost določenega območja s svojim 
ekonomskim, političnim in kulturnim centrom, območja, ki je v stanju, da 
živi kot samostojen organizem in da se kot teritorialno enotna družbena skup- 
nost razvija v komuno. 

Res je, da so se že takrat kazali obrisi takšnih zaokroženih socialno-eko- 
nomskih teritorialnih formacij, ki jih jo sila življenja sama oblikovala pod 
umetno mrežo administrativnih občin. Tem okvirom se je skušala tudi kar naj- 
bolj prilagoditi določitev območij novih občin, kar se je praktično izvršilo pra- 
viloma tako, da so se območja dveh ali več dotedanjih malih administrativnih 
občin oz. njihovih delov združila v novo občino. Namesto prejšnjih 384 admini- 
strativnih občin smo dobili 130 občin-komun. Seveda pa je bilo treba tedaj izvršiti 
še nekatere koncesije na račun starih občin s tem, da so se začasno še ohra- 
nile, ker še ni bilo povsod mogoče v zavesti ljudi, zaradi tradicije in zaostale 
lokalistične zaprtosti, naenkrat premostiti prehoda iz starega v novo. Sploh 
pa je bilo treba prepustiti življenjski praksi, da preizkusi sposobnost na novo 
oblikovanih teritorialnih družbenih aglomeracij, če so in koliko so v stanju 
uspešno izpolnjevati in razvijati vlogo komune prav v teh in takšnih terito- 
rialnih okvirjih. Zato je bilo, tovariši poslanci, že ob sprejemu zakona o 
območjih okrajev in občin izrecno poudarjeno, da se bodo pozneje izvršile more- 
bitne korekture, kolikor bi se v posameznih konkretnih primerih pokazalo 
neskladje med teritorialno zaokroženostjo občine na eni in njenimi družbenimi 
funkcijami v komunalnem sistemu na drugi strani. 

V treh letih delovanja nove komunalno ureditve, ko se je med tem stalno 
in načrtno še krepila samostojna družbeno-politična in ekonomska vloga naših 
občin kot temeljnih teritorialnih enot v sistemu naše socialistične demokracije, 
je že precej jasno preizkušena pravilnost odnosa med teritorialno osnovo in 
funkcijami občin kot komun. Zlasti izstopajo na dan primeri tistih občin, ki 
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te nove vloge ne morejo izpolnjevati, kor so v resnici samo ostanek prejšnjih 
administrativnih občin. Prav tako postajajo očitni primeri, ko teritorialno ob- 
močje, na katerem so bile v letu 1955 formirane dve ali tri občine — komune, 
v resnici predstavlja zaokroženo in enotno območje, ki mu je samo v okviru 
enotne komune zagotovljena možnost samostojnega in organskega socialistič- 
nega razvoja. V obeh omenjenih vrstah primerov gre v bistvu za ostanke 
upravno-politične razdelitve okrajev v starem smislu, kakršna je pač ustrezala 
tedanji razvojni stopnji in mestu naše lokalne samouprave v družbeni ureditvi. 
Obstoj takšnih občin je danes že aktivna ovira za razvoj prizadetih območij 
v komunalnem sistemu. V njem so takšne občine vsak dan bolj tuje telo. Obstoj 
in delovanje njihovega upravnega aparata, katerega strokovnost večinoma ne 
ustreza, pa predstavlja na eni strani neracionalno trošenje družbenih finančnih 
sredstev in delovne sile, na drugi strani pa večjo ali manjšo birokratsko oviro 
za razvoj družbenega samoupravljanja na prizadetih področjih. Zaradi vsega 
tega je treba takšne občine čimprej odpraviti oziroma njihova območja ustrezno 
združiti ali drugače zaokrožiti. 

Iniciativa v tej smeri ne prihaja od zgoraj, ampak od spodaj, od samih 
prizadetih občinskih in okrajnih ljudskih odborov. Okrajna ljudska odbora 
Celje in Maribor sta dala Izvršnemu svetu konkretiziran in obrazložen predlog 
za odpravo nekaterih občin v teh okrajih, ki ga Izvršni svet kot zakonski 
predlog posreduje Ljudski skupščini in predlaga, da se izvrše ustrezne spre- 
membe v zakonu o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji. 

Čeprav bi se z uveljavitvijo zakonskega predloga, ki je pred vami, ne rešilo 
vprašanje odprave občin omenjene vrste v celoti in niti ne v celoti v maribor- 
skem okraju, meni Izvršni svet, da ne bi bilo umestno odlagati odpravo teh 
občin v celjskem in mariborskem okraju, dokler ne bi tudi drugi okrajni ljudski 
odbori ta problem v svojih okrajih proučili in dali morebitne ustrezne pred- 
loge. Ne glede na že omenjene razloge, ki govore za čimprejšnjo odpravo takih 
občin, se je v konkretnih primerih v celjskem in mariborskem okraju tudi že 
izvršila združitev političnih občinskih forumov v skoraj vseh prizadetih obči- 
nah, pa tudi ljudski odbori teh občin delujejo že zelo pomanjkljivo. 

Na tem mestu ne bi ponavljal razlogov, ki so omenjeni v pismeni obrazlo- 
žitvi zakonskega predloga in ki v vsakem posameznem primeru govore za terito- 
rialne spremembe. Gre, kot že prej omenjeno, za dve oziroma tri kategorije 
takšnih primerov: 

1. Za odpravo čistih administrativnih občin in za priključitev njihovega 
območja v celoti oziroma deloma tisti občini ali tistim občinam, kamor to ob- 
močje gravitira in sestavlja z njim naravno ekonomsko in socialno celoto. To 
v primeru občine Vojnik v celjskem okraju, ki naj se priključi k občini Celje 
ter občini Lešje in Gorišnica v mariborskem okraju, ki naj se priključita, 
prva to je Lešje, deloma občini Ptuj deloma občini Slovenska Bistrica, druga, 
to je Gorišnica pa deloma občini Ptuj in deloma občini Ormož. 

2. Za združitev dveh ali več občin, katerih območja skupaj sestavljajo 
zaokroženo družbeno in gospodarsko celoto, sposobno, da se le kot takšna 
organska celota samostojno razvija v komunalnem sistemu. To so v celjskem 
okraju primeri občin Kozje, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah ter občini 
Vransko in Žalec, v mariborskem okraju pa občine Crna na Koroškem in Ravne, 
Podvelka in Radlje, Šentilj in Maribor — Košaki, Poljčane in Slovenska Bistrica 
ter Središče in Ormož. 
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3. Za delno spremembo meje občine Maribor-Center s tem, da se nekateri 
obrobni podeželski in hribovski predeli priključijo sosednjim občinam, to je 
občini Ruše in občini Maribor-Košaki, kamor po svoji gospodarski in socialni 
strukturi spadajo. 

O nekaterih omenjenih predlogih so skupščinski odbori razpravljali že 
lani, ko so se izvršile posamezne manjše teritorialne spremembe občin in je 
bila njihova rešitev pravzaprav samo začasno odložena. Med njimi naj omenim 
zlasti predlog za odpravo občine Vojnik, Lešje in Gorišnica ter združitev občine 
Središče z občino Ormož. 

Z odpravo občin Lešje in Gorišnica in s priključitvijo večjega dela terito- 
rija teh občin k občini Ptuj se bo formirala nova občina Ptuj kot največja 
občina v Sloveniji. Njena površina bo 40 000 ha, s 64 000 prebivalci. Druge 
rešitve ob odpravi občine Gorišnica in Lešje praktično ni, ker vse območje, ki 
se vključuje v novo občino Ptuj, predstavlja zaokroženo in precej homogeno, 
pretežno kmetijsko gospodarsko in družbeno celoto. Edino močno središče, ki 
v resnici priteguje vse to teritorialno območje, je mesto Ptuj, dobro povezan s 
prometnimi zvezami z vsemi kraji na tem območju. Sleherna delitev tega ob- 
močja oziroma njegova drugačna porazdelitev bi predstavljala le neprirodno 
administrativno seciranje celote. Seveda pa bo obstoj tako velike, pretežno 
kmečke občine zahteval poleg močnega, mislim kvalitetnega političnega in 
upravnega vodstva, zlasti tudi razvijanje in krepitev krajevnih odborov kot 
organov ožje lokalne družbene samouprave, ne da bi se seveda pri tem razbi- 
jala enotnost občine in oblastna funkcija občinskega ljudskega odbora. 

Podoben, čeprav ne tako izrazit, je primer združitve občin Kozje, Rogaška 
Slatina in Šmarje pri Jelšah. Dejansko gre tu za odpravo administrativnega 
razkosanja enotnega, izrazito kmečkega gospodarskega območja slovenskega 
Obsotlja, ki se je že do zdaj v marsikaterem pogledu praktično moralo obrav- 
navati enotno. Obstoj treh občin zavira skladnost samostojnega razvoja lega 
območja, zaradi česar ga je treba združili v eno samo komuno s krajem Šmarje 
pri Jelšah kol najbolj ustreznim sedežem občine. 

Končno, tovariši poslanci, naj opozorim še na to, da bi se po mnenju okraj- 
nega ljudskega odbora Celje z uveljavitvijo predlaganih sprememb rešilo v ce- 
loti vprašanje odprave tistih občin v tem okraju, ki jim danes kot komunam 
ni več mesta. Predlog okrajnega ljudskega odbora Maribor pa se ne dotika teri- 
torialne razdelitve oziroma razmejitve občin na območju mesta Maribor in z 
njim združenega vprašanja občine Rače. Ta problematika se še proučuje in za 
končno rešitev po sporočilu okrajnega ljudskega odbora še ni zrela. To je v re- 
snici problem, ki ga je treba reševati posebej, vendar se do njegove rešitve ne 
bi smela odlagati odprava oziroma združitev tistih občin, ki je za to danes že 
dozorela in ki jih navaja predlog zakona. 

Z odpravo štirih občin od dvanajstih v okraju Celje in sedmih od enaindvaj- 
setih v okraju Maribor se bo skupno število občin, ki jih je bilo 1955. leta 130 
in je bilo lani znižano na 122, ponovno znižalo na 111. Po novem stanju bo v naši 
republiki povprečno število prebivalcev občine 14 082, v merilu FLRJ pa je to 
povprečje še vedno višje in znaša 15 412. Povprečna površina občine je v Ljudski 
republiki Sloveniji 18 244 ha, v merilu FLRJ pa 21 422 ha. 

Izvršni svet je mnenja, da sta oba predloga okrajnih ljudskih odborov Celja 
in Maribora kot predstavniških organov obeh neposredno prizadetih okrajnih 
skupnosti komun temeljito proučena, dovolj dokumentirana in v celoti uteme- 
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Ijena. Z uveljavitvijo predlaganih zakonskih sprememb bo v teh krajih v veliki 
meri dosežena skladnost med političnimi in ekonomskimi funkcijami komun ter 
možnostjo in njihovo sposobnostjo, da jih uspešno izpolnjujejo na eni strani in 
teritorialno zakrožitvijo njihovega območja na drugi strani, kar seveda pomeni 
nadaljnjo notranjo konsolidacijo in utrditev komunalnega sistema. To velja ne 
samo za industrijske kraje, ampak prav tako tudi za pretežno kmečka območja, 
v katerih prav obstoječa politično-teritorialna ureditev v precejšnji meri ovira 
socialistični razvoj kmetijstva. Iz vseh teh razlogov Izvršni svet predlaga, da 
Ljudska skupščina zakonski predlog v celoti sprejme. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(K besedi se prijavi ljudski poslanec Milan Apih.) 

Milan Apih: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Predlog zakona o 
spremembah zakona o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji, 
ki ga dajo Izvršni svet, je glede sprememb na območju okraja Maribor, nastal 
na predlog in pobudo okrajnega ljudskega odbora Maribor. Zato želim sprego- 
voriti nekaj v njegov prid, čeprav ta predlog že do zdaj dovolj utemeljujejo 
poročilo odbora za organizacijo oblasti in uprave, poročilo predstavnika Izvrš- 
nega sveta in sama obrazložitev, ki je predlogu priložena. 

Ze dejstvo, da so mnoge prizadete občine same predlagale omenjene spre- 
membe, dokazuje, da je naš komunalni sistem hkrati z našim gospodarskim 
razvojem resnično presegel njihove okvire, ki so postali resna ovira, ne samo 
za nadaljnji razvoj njihovega območja, ampak tudi za cedotno uveljavljanje 
samega komunalnega sistema. Ljudje so sami spoznali, da takšne komune, ki 
so v večini primerov le ostanki nekdanjih administrativnih občin, ne morejo 
zadostiti na današnji stopnji razvoja našega komunalnega sistema vsem nalo- 
gam in pravicam komune. Zato tudi ne bom govoril o primerih, kjer je pred- 
log za ukinitev občin prišel s strani samih prizadetih občin oziroma kjer je 
bilo takšno soglasje rezultat razgovorov z njimi. Omejil se bom na primere, 
kjer s strani občanov ali njihovega političnega aktiva takšne uvidevnosti ni bilo. 

Takšnega popolnega soglasja ni bilo le v dveh občinah, ki naj bi se ukinile 
in to v dveh najmanjših občinah našega okraja, ki so hkrati občine z izrazito 
kmečkim prebivalstvom, kar je tudi značilno. To sta občini Poljčane in Središče. 

Pri Poljčanah je sicer doseženo soglasje in je občinski ljudski odbor sprejel 
sklep o priključitvi k Slovenski Bistrici, toda samo z enim glasom večine. Ta 
skromna večina pa ne predstavlja morda skromnosti argumentov, ki govore za 
priključitev te občine k Slovenski Bistrici. Ta občina je bila formirana pred 
tremi leti celo proti volji večine prebivalstva, ki je bilo že tedaj, ali vsaj tedaj, 
za priključitev k Slovenski Bistrici, ki predstavlja dejansko naravno središče 
za to območje. Vendar smo bili takrat proti preveliki bistriški občini, kar je 
bilo glede tedanje stopnje komunalnega sistema in zaradi pomanjkanja izkušenj 
razumljivo. Danes pa je to drugače. Občina Poljčane bi, če bi ostala takšna 
kot je, samo stagnirala, kar danes mnogi njeni občani sami spoznavajo. Zaradi 
razmeroma velike agrarne naseljenosti in slabe razvitosti nekmetijskih panog 
spadajo namreč Poljčane med gospodarsko najmanj razvite občine v okraju. 
Na enega prebivalca odpade le 35 000 din narodnega dohodka (v primerjavi 
z okrajnim, kjer pride na enega prebivalca okrog 160 000 din). Proračunska 
potrošnja na prebivalca znaša le nekaj nad 5000 din letno, medtem ko znaša 
v občini Slovenska Bistrica, h kateri naj bi se priključili, nad 7000 din. 
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V občini Bistrica so že sedaj kraji, ki so bolj oddaljeni kakor Poljčane, ki 
so sicer dobro povezane s Slovensko Bistrico. Tam je za poljčansko območje 
sodni okoliš in katastrski urad, v Slovensko Bistrico se vozi dnevno precejšnje 
število delavcev, pretežni del poljedelskih proizvodov iz območja poljčanske 
občine odkupuje kmetijska poslovna zveza v Slovenski Bistrici itd. Naj pri tem 
nikogar ne moti dejstvo, da je bil v Poljčanah včasih celo sedež okraja. To je 
bilo čisto administrativno središče v skladu z administrativnim upravljanjem 
na tedanji stopnji našega gospodarskega razvoja. Takšnih primerov je v Ljudski 
republiki Sloveniji Se več. Toliko o Poljčanah. 

Občina Središče, ki naj se po predlogu priključi občini Ormož, je dejansko 
najmanjša občina v okraju in druga najmanjša občina v Sloveniji ter ima 
2800 prebivalcev in borih 875 ha. O tej občini je Ljudska skupščina, kot je bilo 
že rečeno, razpravljala že lani, ko sta bila združena okraja Ptuj in Maribor. 
Ljudska skupščina je tedaj na protest te občine odložila njeno ukinitev. Danes 
je Središče poslalo peticijo, v kateri izraža nesoglasje z našim predlogom. V tej 
peticiji se Središče sklicuje na svojo zgodovino in tradicijo ter na gospodarsko 
moč, ki zadostuje potrebam njihovega proračuna. Dejstvo pa je, da je ta kraj 
le 10 kilometrov oddaljen od svojega naravnega središča Ormoža, kamor naj 
bi se priključil in je nanj že zdaj, kakor je bil tudi prej, vseskozi tesno navezan. 
V Ormožu je sodišče, v prihodnje pa bo tudi katastrski urad. Tam je skupna 
zadružna poslovna zveza, skupna zadružna hranilnica, so celo skupne kleti za 
vino; tam imajo skupno živinorejsko službo, pa tudi skupne občinske službe 
itd. Oba kraja sta s cesto in železnico dobro povezana. 

Iz povedanega se vidi, da odklonilno stališče občanov Središča, ki je izra- 
ženo v omenjeni peticiji, pomeni le samoljubno zapiranje v svoj majhni krog, 
z resignacijo nad kakršnim koli razvijanjem tega kraja v naši socialistični skup- 
nosti, pri čemer igra sicer tudi sentimentalnost določeno vlogo, glavno vlogo 
pa igrajo vsekakor drobnolastniške tendence in politika peščice tistih, ki bi 
želeli izkoriščati občino z vsemi njenimi sedanjimi širokimi pravicami v svoje 
sebične namene. Razumljivo pa je, da ravno s porastom pravic in tudi dolžnosti 
naših komun postaja vse bolj očito, da tega naša širša skupnost v interesu 
celotnega svojega razvoja in tudi v interesu prizadete občine same ne more 
dopuščati. 

Le-to je vodilo okrajni ljudski odbor Maribor, da je poslal Izvršnemu svetu 
takšen predlog v trdnem prepričanju, da bo nadaljnji razvoj tega območja 
v okviru občine Ormož dokazal upravičenost in nujnost takšnega predloga, 
predvsem pa odprl oči tamkajšnjemu političnemu aktivu, ki je pri svojem 
vztrajanju na starih pozicijah brez dvoma le nasedel nazadnjaškim težnjam. 

To načelo je vodilo okrajni ljudski odbor Maribor tudi pri vseh drugih 
občinah in predlaganih teritorialno-administrativnih spremembah, čeprav ta 
predlog ne obsega še dokončno teritorialno-administrativne ureditve maribor- 
skega okraja. Gre namreč še za vprašanje nekaterih občin, ki pa bi se morebiti 
reševalo skupno z vprašanjem bodočih mariborskih občin. 

S sprejetjem tega zakona bodo ustvarjeni pogoji za Se hitrejši politični 
in gospodarski razvoj sedanjih občin in vsega okraja. Nove občine bodo zares 
gospodarsko zaokroženi bazeni z ustreznim številom prebivalstva (najmanj 
17 000 prebivalcev), ki bodo lahko vodili dosledno in na daljšo dobo usmerjeno 
politiko na vseh področjih družbene dejavnosti ter razpolagali z večjimi mate- 
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rialnimi skladi in jih tudi racionalneje razporejali, vse v korist samega pre- 
bivalstva in vse našo skupnosti. 

Samo takšne komune bodo sposobne uveljaviti vse svoje pravice do držav- 
ljanov naše socialistične skupnosti, saj bodo z znatno koncentracijo strokovnih 
in političnih kadrov bolje kos nalogam, ki jim zaradi pomanjkanja teh kadrov, 
ki tudi neradi odhajajo v majhne kraje, doslej niso bile. 

Pri tem delu bodo v večji meri prišli do izraza tudi krajevni odbori, katere 
so manjše občine naravnost dušile s tem, da so same reševale stvari, ki spadajo 
v področje krajevne samouprave. Ti krajevni odbori bodo v novih razmerah 
lahko predstavljali za svoje občane v mnogočem to, kar jim je do zdaj pomenila 
občina in pravzaprav občine dejansko nihče ne bo izgubil. Kot tP.čeno, so vse 
to, razen omenjene občine Središče, spoznale prizadete občine in tudi sprejele 
že sklepe o predlaganih spremembah ter izvršile tudi vsa pripravljalna dela 
od združitve političnih organizacij do združitve nekaterih gospodarskih organi- 
zacij, razporedile kadre itd. in to brez večjega poseganja okraja v tej smeri, 
kar dokazuje, da je predlog okraja dovolj utemeljen in upravičen. 

Pri tem pa je v zadnjem času, to je že po sestavljenem predlogu, prišlo 
še do nekaterih predlogov za spremembo politično-teritorialne razmejitve med 
občino Ruše na eni in občinama Podvelka in Maribor-Center na drugi strani. 
Tudi o tem predlogu je bilo že govora. Gre namreč za željo občinskega ljud- 
skega odbora Ruše za priključitev katastrskih občin Ožbolt, Spodnja Kaplja. 
Vurmat ter Brestrnice, torej območij, kjer sta dve hidrocentrali, k tej občini. 
Tudi ta želja Rušanov je izražena v posebni vlogi, poslani okrajnemu ljudskemu 
odboru Maribor in Ljudski skupščini LRS. Okrajni ljudski odbor je na svoji 
seji ta predlog zavrnil, ker zaenkrat ni bilo mogoče ugotoviti, da bi prebivalstvo 
omenjenih katastrskih občin zares težilo k občini Ruše. V sedanji fazi pa tega 
ne bi kazalo raziskovati in reševati in s tem zavlačevati toliko bolj važne 
druge rešitve. 

Predlagam v imenu okrajnega ljudskega odbora Maribor in v svojem 
imenu, da Ljudska skupščina predlog Izvršnega sveta v celoti sprejme. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Zeli še kdo besedo? (K besedi se 
prijavi ljudski poslanec Alojz Libnik.) 

Alojz Libnik: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Zakon o spre- 
membah zakona o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji 
predvideva v celjskem okraju ukinitev občin Kozje, Rogaška Slatina, Vojnik 
in Vransko. Zato dovolile, da dam k temu predlogu kratko pojasnilo. 

Gibanje za združitev nekaterih občin oziroma za priključitev manjših ali 
manj razvitih občin k razvitejšim, poteka v našem območju že dobri dve leti. 
Začelo se je v času, ko so občine postale v novem komunalnem sistemu ne le 
politično-teritorialne, ampak predvsem in v prvi vrsti osnovne družbene eko- 
nomske skupnosti prebivalcev na določenem območju. Volivci so v veliki večini, 
v dobi razvoja komunalnega sistema, vsak dan bolj spoznavali, da mora sodobna 
občina zajeti takšno teritorialno območje, ki predstavlja zaokroženo gospodarsko 
celoto, ki bo sposobna funkcionalno izpolnjevati postavljene naloge. Takšne 
gospodarske celote pa bi predstavljale občine v našem okraju, če Ljudska skup- 
ščina sprejme predlog že omenjenega zakona. 

Sedanja občina Rogaška Slatina, Kozje in Šmarje tvorijo takšno enotno 
gospodarsko območje. Gre v bistvu le za majhne občine z okoli 10 000 prebi- 
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valci, ki pa zaradi razdrobljenosti na tri upravne enote niso mogle in tudi v 
prihodnje ne bi mogle izpolniti nalog, ki jih terja razvoj našega gospodarstva. 

Združena občina z 31 768 prebivalci, z okoli 40 000 ha površine, 17 zadru- 
gami, 24 podjetji ter 225 obrtnimi delavnicami bo imela boljše ekonomske 
pogoje za svoj razvoj. Gospodarska moč se bo izboljšala, reševanje problemov 
Obsotlja bo tako uspešnejše, saj bodo novi organi reševali gospodarske pro- 
bleme z enotnih gledišč. 

Občini Rogaška Slatina in Šmarje sta bili že dozdaj povezani v gospodarski 
poslovni zvezi s sedežem v Šmarju, pred kratkim pa je bila ustanovljena vodna 
skupnost za porečje Sotle, ki predstavlja skupno organizacijo za vse tri občine 
in zajema skupno s poslovno zvezo pretežni del sredstev za gospodarjenje v 
Obsotlju. Dosedanja razdeljenost obsoteljskega območja kar na tri majhne 
občine pa predstavlja precejšnjo oviro za hitrejši napredek v tem delu. Poleg 
gospodarskih činiteljev, ki govore za združitev teh občin, so še drugi nič manj 
ali pa še bolj pomembni. 

Praksa zadnjih let je pokazala, da v teh manjših občinah zaostaja tudi 
družbeno upravljanje za razvitejšimi občinami. Tako v Obsotlju niso mogli 
zaživeti krajevni odbori, ki so bili le poslovni organi družbenega upravljanja 
pri ljudskih odborih s preprostega razloga, ker so občinski ljudski odbori in 
njihovi sveti zaradi sorazmerno ozkega delovnega področja nehote nujno pose- 
gali v delovno področje krajevnih odborov. Z združitvijo občin se bo delo 
krajevnih odborov izboljšalo ter bo mogoče krajevnim odborom zagotoviti v 
proračunu združene občine finančna sredstva, ki jim bodo omogočila njihovo 
osnovno dejavnost. 

Prav tako pa je bila nepopolna organizacija komunalnih služb na teh obči- 
nah, ker jih ni bilo mogoče v celoti ustrezno izpeljati zaradi pomanjkanja po- 
trebnega in primernega strokovnega kadra. Znano je, da strokovni kadri, pred- 
vsem višje in visoko usposobljeni, odhajajo v službe tja, kjer je zanje primerno 
delovno področje tako po obsegu kot po vsebini. Združena občina bo takšno 
področje dela, ki bo postalo privlačno tudi za boljši strokovni kader, s tem pa 
je v veliki meri zagotovljeno boljše in cenejše delovanje občinske uprave. 

Ko smo na zborih volivcev razpravljali o združitvi teh občin, so volivci 
v veliki večini odobravali ta predlog, ponekod pa celo grajali, zakaj že to preje 
nismo storili. Edini problem je bilo vprašanje sedeža nove občine. Ker pa je 
predlog za Šmarje bil sprejemljivejši za večji del volivcev, predvsem pa za 
volivce iz občine Kozje, zaradi boljših komunikacijskih zvez s Šmarjem, je 
bil sprejet predlog, da bo sedež nove občine v Šmarju pri Jelšah. 

S tem predlogom so se strinjali tudi volivci občine Rogaška Slatina, ko 
so bili seznanjeni s predlogom okrajnega ljudskega odbora Celje, ki ga je 
poslal Izvršnemu svetu LRS, da bo treba Rogaški Slatini kot zdraviliško-turi- 
stičnemu kraju, s posebnim statutom določiti položaj, s katerim bodo dani vsi 
pogoji, da se Rogaška Slatina razvije v moderno zdraviliško-turistično območje. 

Kot v Obsotlju so tudi na območju občine Vojnik volivci z odobravanjem 
sprejeli sklep o priključitvi območja njihove občine k občini Celje. Njihova 
odločitev je bila kaj lahka, saj je Celje že zdaj za te kraje gospodarsko in kul- 
turno središče. 

Občina Vojnik je praktično brez vsake industrije. Pomembnejši kraj je le 
zdravilišče Dobrna, kateremu bo treba, prav tako kot Rogaški Slatini, določiti 
s posebnim statutom poseben položaj. Od okoli 9000 prebivalcev, kolikor šteje 
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občina Vojnik, je nad 1000 zaposlenih v območju celjske občine, ki tako ustvar- 
jajo dohodek tej občini. Prav tako pa so kmetijske zadruge že zdaj vezane na 
gospodarsko poslovno zvezo Celje, ki že sedaj iz Celja usmerja gospodarski 
razvoj tega območja. Isto kot z gospodarskimi je tudi z drugimi zdravstvenimi 
in kulturnimi ustanovami. 

Iz tega je razvidno, da povezanost med celjsko in vojniško občino dejansko 
že obstoja. Posebno še, če primerjamo, da je Vojnik oddaljen od Celja le okoli 
7 km in je treba to povezanost le formalno izpeljati z ukinitvijo občine Vojnik. 

Predlog za priključitev občine Vransko h gospodarsko močni občini Žalec 
pa so predstavniki občine Vransko neugodno sprejeli. K temu jih silijo ozki 
lokalistični nagibi in se pri tem sklicujejo na občinsko tradicijo in nekakšen 
strah pred občino Žalec. Ce pa pogledamo, kakšna je dejanska povezanost 
prebivalca občine Vransko z raznimi gospodarskimi institucijami na območju 
občine Žalec, potem ugotovimo, da izgovori, ki jih širijo posamezniki, niso 
utemeljeni. Zato je Okrajni ljudski odbor Celje na svoji seji 17. septembra 1958 
sprejel sklep, da se ukinja občina Vransko in priključi k občini Žalec predvsem 
iz razloga, ker je občina Vransko s svojimi okoli 2500 prebivalci najmanjša 
občina v okraju in republiki, ki zato ni sposobna izpolnjevati nalog, ki se sedaj 
od občin zahtevajo ne samo glede gospodarstva, ampak tudi glede občinskih 
služb. 

Kot sem že prej omenil, je območje občine Vransko tudi močno gospodarsko 
povezano z občino Žalec in njenimi gospodarskimi organizacijami ter gre tudi 
v tem primeru zgolj za formalno priključitev. 

Sele po združitvi omenjenih občin bo končno mogoče tudi celjskemu okraju, 
da se intenzivneje loti nalog, ki mu ob prenosu pristojnosti na občine gredo. 
Do zdaj pa zaradi neenake razvitosti občin ni bilo mogoče to v polni meri 
izpaljalti. 

Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! S tem sem na kratko opisal kaj je 
vodilo okrajni ljudski odbor Celje, da je predlagal Izvršnemu svetu LRS v 
zakonu predvidene teritorialne spremembe. 

Menim, da so predlagane spremembe vsestransko utemeljene in za razvoj 
komunalnega sistema koristne, zato predlagam, da ta predlog sprejmete. 

Predsednik inž. P a vi e Z a u c e r : Zeli še kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker se nihče več ne javi, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona 
na glasovanje. Kdor je za zakonski predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo glasovanja vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o spremembah 
zakona na območju okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji, ki ga bom 
poslal predsedniku Ljudsko skupščine LRS za objavo. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o 
predlogu zakona o izvedbi odprave nekaterih občin v okrajih Celje in Maribor. 

Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in uprave, da da poročilo. 
(Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in uprave ljudski poslanec N e r i n o 
G o b b o  prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec 
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Stane Nunčič prebere odborovo 
poročilo. — Glej priloge.) 
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Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da obrazložitev. 

Dr. Jože Globevnik: Tovariši poslanci! V zakonih o ljudskih od- 
borih, kot je bilo že rečeno, ni urejeno vprašanje odprave posameznih občin 
oziroma njihovega združevanja. Zato je treba tudi izvedbo pravkar sprejetega 
zakona urediti posebej. Ker je med drugim treba urediti prehodni režim glede 
oblikovanja organov oblasti na območju novih občin, ne bi zadostoval izvršilni 
predpis, ampak je potreben zakon o izvedbi teh teritorialnih sprememb. Na 
podoben način, to je s posebnim zakonom se je izvršil tudi prehod na komunalni 
sistem v letu 1955, pa tudi odprava nekaterih občin in okrajev v letu 1957 
oziroma 1958. 

To velja zlasti glede uporabe družinskih planov in proračunov v odprav- 
ljenih občinah do konca leta 1958 in tudi glede poslovanja njihovih skladov, 
ker bi spremembe pred tem datumom povzročile velike težave v gospodarstvu 
in družbenih službah ter komplikacije v upravnem delu novih občin, okrajnega 
ljudskega odbora in celo nekaterih republiških upravnih organov. 

Tudi vprašanje prevzema pravic in obveznosti, prevzema uslužbencev, likvi- 
dacije upravnega poslovanja ter prevzema uradnih knjig, spisov, arhivov in 
inventarja odpravljenih občin se v zakonskem predlogu rešuje po načelih prej 
omenjenih zakonov, zaradi česar mislim, da ne bi bilo treba tega dela predloga 
zakona posebej obrazlagati in utemeljevati. 

Kar pa se tiče oblikovanja ljudskih odborov novih občin, je Izvršni svet 
mnenja, da se vprašanje definitivno ne more rešiti z enostavnim formiranjem 
začasnih ljudskih odborov, sestavljenih brez neposrednih volitev iz odbornikov, 
ki so bili pri zadnjih splošnih volitvah izvoljeni na prizadetih območjih. Takšna 
rešitev ne bi bila enostavno mogoča, predvsem zato, ker bodo nove splošne 
volitve v občinske ljudske odbore šele v jeseni leta 1961; do takrat namreč traja 
mandatna doba občinskih ljudskih odborov, izvoljenih na volitvah v oktobru 
1957. Tako dolgo pa nekakšna začasna ureditev ne more trajati. Razen tega bi 
sestav teh ljudskih odborov ne bil v skladu z zakonom, ker ne bi ustrezal načelu 
proporcionalnega predstavništva, saj so bili odborniki na posameznih območjih 
izvoljeni glede na različen količnik, v nekaterih primerih pa bi bilo tudi skupno 
število odbornikov ljudskega odbora višje, kot ga zakon sploh dopušča. Zato se 
v zakonskem predlogu postavlja kot princip, da se za formiranje ljudskega 
odbora v novih občinah, kot predstavniškega organa z mandatno dobo do novih 
volitev v občinske ljudske odbore, morajo izvesti neposredne volitve na priza- 
detih območjih. Postavljena je le ena omejitev, ki jo bom pozneje kratko 
obrazložil. 

Samo za čas, dokler ne bodo ti ljudski odbori neposredno izvoljeni, se 
oblikujejo začasni ljudski odbori novih občin iz tistih odbornikov dosedanjih 
občinskih ljudskih odborov, ki so bili izvoljeni na območjih, ki sestavljajo novo 
občino. Da bi se zavarovalo načelo proporcionalnega predstavništva, se vsi odbor- 
niki občinskih zborov oziroma zborov proizvajalcev, ki so bili izvoljeni na tem 
območju, avtomatično vključijo v ljudski odbor nove občine samo, če so bili 
izvoljeni po enakem količniku. Ce pa je bil količnik različen, je po zakonskem 
predlogu treba to upoštevati, in sicer v tem smislu, da se vključijo v začasni 
ljudski odbor samo odborniki z območja, kjer so bili izvoljeni po najvišjem 
količniku. Odborniki z drugih območij novih občin pa bodo izvolili izmed sebe 
tolikšno število odbornikov v začasni ljudski odbor, kolikor bi jih na to območje 
odpadlo, če bi bili voljeni glede na pravkar omenjeni višji količnik. Tako se 
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zagotavlja tudi že v začasnem ljudskem odboru proporcionalni sestav, ki ustreza 
načelu, da predstavlja v ljudskem odboru en odbornik enako oziroma da se 
voli na približno enako število prebivalcev oziroma proizvajalcev ustrezne 
proizvajalske skupine. 

Tako sestavljeni začasni ljudski odbor nove občine se mora na istem 
sestanku, na katerem so opravljene omenjene volitve ali pa posebej, vendar 
najpozneje do 15. novembra 1958 konstituirati ter s tem prične delovati. 

Da bi se lahko opravile neposredne volitve, obvezuje zakonski predlog za- 
časni ljudski odbor, da s statuarnim odlokom določi, koliko odbornikov bo imel 
za naprej občinski zbor in zbor proizvajalcev. Ko je to število odbornikov dolo- 
čeno, se razpišejo in izvedejo nove neposredne volitve, in sicer najpozneje v 
6 mesecih od dneva uveljavitve tega zakona. Vendar zakonski predlog, kot že 
rečeno, v enem primeru odstopa od tega načela. Nove volitve v ljudski odbor 
oziroma v posamezno proizvajalsko skupino zbora proizvajalcev se ne opravijo 
v tistih primerih, ko so bili odborniki na posameznem območju nove občine 
izvoljeni po istem količniku, kot bo določen za nove volitve. V tem primeru 
namreč načelo proporcionalnega predstavništva ni prizadeto in s takšno ure- 
ditvijo se hoče odkloniti ponavljanje neposrednih volitev, ker to dejansko in 
pravno ni potrebno, niti politično ne, zaradi česar bi se praktično morale izvršiti 
samo neke vrste nadomestne volitve v občinske zbore in občinske zbore pro- 
izvajalcev v glavnem le na priključenih območjih. 

V tistih primerih, ko gre za spremembo meja med občinami, naj bi se po 
predlogu zakona odborniki iz priključenega teritorija direktno vključili v ljudski 
odbor nove občine. Zaradi varovanja omenjenega načela proporcionalnega pred- 
stavništva pa je prav, da se, kot določa zakonski predlog, tudi na takšnem ob- 
močju v roku 6 mesecev izvedejo neposredne volitve, če je to območje glede 
na količnik, ki je veljal za izvolitev odbornikov v občini, kateri se to območje 
priključi, predstavljeno s premajhnim številom odbornikov. 

Ob zaključku naj poudarim, da iz vsebine zakonskega predloga in njegove 
obrazložitve izhaja, da se z njim v celoti ureja izvedba prehoda iz dosedanjega 
v novo stanje teritorialne razmejitve občin v okrajih Celje in Maribor. Skrb 
prizadetih okrajnih ljudskih odborov bo, da bodo njegove določbe pravilno 
izpeljane. 

Čeprav se s tem zakonom ureja le izvedba odprave nekaterih občin v 
celjskem in mariborskem okraju, se bodo ob morebitnih prihodnjih teritorialnih 
spremembah v drugih okrajih lahko uporabile določbe tega zakona neposredno, 
če bo tako določil sam ustrezni zakon o spremembah zakona o območjih 
okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji. Potreba po posebnem zakonu o 
izvedbi teritorialnih sprememb bi s tem v prihodnje odpadla. 

Izvršni svet predlaga Ljudski skupščini LRS, da zakonski predlog v celoti 
sprejme. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Pričenjam razpravo k predlogu 
zakona. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem 
razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za zakonski predlog, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je.Republiški zbor sprejel predlog zakona o izvedbi odprave 
nekaterih občin v okrajih Celje in Maribor, ki ga bom poslal predsedniku Ljud- 
ske skupščine LRS za objavo. 
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Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o 
predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih organih v 
Ljudski republiki Sloveniji. 

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

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec 
zakonodajnega odbora'ljudski poslanec Vera Kolarič prebere odborovo 
poročilo. — Glej priloge.) 

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

Dr. Jože Globevnik: Tovariši poslanci! To je tretji predlog zakona 
organizacijskega značaja, ki ga danes obravnava skupščina. 

Potrebo po delni spremembi zakona o upravnih organih v Ljudski republiki 
Sloveniji narekuje okoliščina, kar je bilo že povedano v poročilu odbora za 
organizacijo oblasti in uprave, da je novi zvezni splošni zakon o šolstvu postavil 
glede organizacije oziroma sestave republiških svetov, ki so pristojni za pod- 
ročje šolstva, nekoliko drugačna oziroma izpopolnjena načela kot so veljala do 
zdaj po republiških zakonih o upravnih organih glede sestave republiških sve- 
tov sploh. Zvezni zakon o državni upravi iz leta 1956 je reševanje tega vprašanja 
v celoti prepustil republikam. 

Po dosedanji republiški ureditvi sestavljajo svet: 
1. predsednik in določeno število članov, ki so se izkazali s svojim delom 

na ustreznem področju in ki jih vse imenuje Izvršni svet; 
2. določeno število članov, ki jih volijo oziroma delegirajo v svet same 

strokovne in družbene organizacije ter samoupravni zavodi. Te organizacije in 
zavode določi Izvršni svet. 

Zvezni zakon o šolstvu, ki je sam predpisal načela glede sestave republiških 
svetov, je dodal k tem dvem kategorijam še novo in sicer: 

3. določeno število članov, ki jih volijo sveti za presveto okrajnih ljudskih 
odborov oziroma njihovi delegati. 

Čeprav se po 183. členu zveznega zakona o šolstvu do izida republiških 
zakonov o posameznih vrstah šol njegove določbe neposredno uporabljajo, ni 
mogel zvezni zakon kot splošni zakon mehanično razveljaviti obstoječe repub- 
liške zakonske ureditve. Po našem ustavnem sistemu, v katerem je uveljavljeno 
načelo federativne državne organizacije, je treba republiški zakon zato šele 
vskladiti z načeli zveznega zakona. In to nalogo izpolnjuje zakonski predlog s 
tem, da svet za šolstvo vsakega okrajnega ljudskega odbora, torej skupno osem 
pri nas, delegira po enega predstavnika v republiški svet za šolstvo. 

To načelo je bilo z amandmajem k prvotnemu besedilu zakonskega predloga 
razširjeno na vse republiške svete tako, da za ustrezno področje pristojni okrajni 
svet delegira po enega svojega člana v ustrezni republiški svet. Ce pa ima 
okrajni ljudski odbor za zadeve s področja republiškega sveta več svetov, izvolijo 
ti sveti sporazumno skupaj enega člana v republiški svet. Na primer, okrajni 
svet za šolstvo in okrajni svet za izvenšolsko izobraževanje okrajnega ljudskega 
odbora Ljubljana izvolita skupaj enega delegata v republiški svet za šolstvo. 
Tako izpopolnjeni način delegiranja članov v republiške svete bo brez dvoma te 
svete organizacijsko in funkcionalno okrepil ter jih še bolj približal neposredni 
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življenjski problematiki. Hkrati se tako tudi izgrajuje enotni sistem vertikalnega 
povezovanja svetov kot državno družbenih organov, od občinskih svetov preko 
okrajnih do republiških, ne da bi se pri tem kršilo načelo samouprave komun 
in njihovih okrajnih skupnosti, ampak se nasprotno njihov vpliv in vloga 
povečujeta. 

Obenem se v predlogu zakona spreminja oziroma dopolnjuje določba prvega 
odstavka 14. člena zakona s tem, da se v samem zakonu naštejejo vse organi- 
zacije in zavodi, ki delegirajo svoje člane v republiški svet za šolstvo in ki 
so bile sedaj določene deloma z zakonom, doloma pa s posebnim odlokom Izvrš- 
nega sveta. Pri tem so izpuščene nekatere organizacije oziroma zavodi, ki so 
do zdaj delegirali svoje predstavnike v svet in ki so omenjene v pismeni obraz- 
ložitvi zakonskega predloga. To je moralo biti storjeno zato, da bi svet ne bil 
številčno preobširen, ker bi ga to lahko oviralo pri njegovem delu. Izpuščeni 
pa so samo takšni primeri, kjer je bila do zdaj uveljavljena delegacija prav- 
zaprav po dveh linijah. Na primer, poleg republiške zbornice za kmetijstvo 
in gozdarstvo še posebej Glavna zadružna zveza, ki pa je članica omenjene 
zbornice. Pri drugih svetih bi ostal položaj glede njihove sestave zaenkrat neiz- 
premenjen, razen kolikor se ne bodo morali v nje vključiti še predstavniki 
pristojnih okrajnih svetov. 

Končno opozorim še na to, da bi bilo treba potem, ko bi bil zakon ob- 
javljen, izdati še izvršilni predpis za izvedbo tega zakona. Za to pa se v tretjem 
členu zakonskega predloga pooblašča Izvršni svet. 

Izvršni svet zato predlaga, da Ljudska skupščina LRS predlog zakona v 
celoti sprejme. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Pričenjam razpravo k predlogu za- 
kona. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo 
in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za zakonski predlog, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel zakon o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o upravnih organih Ljudske republike Slovenije, ki ga bom poslal 
predsedniku Ljudske skupščine LRS za objavo. 

Odrejam 15 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.45 in se je nadaljevala ob 12.05 uri.) 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Nadaljujemo s sejo in prehajamo na 
6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu odloka o 
ustanovitvi in o krajevnem območju okrožnega sodišča v Murski Soboti. 

Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in uprave, da da poročilo. 
(Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in uprave ljudski poslanec K o 1 o - 
man  Korpi č prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

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

Dr. Teodor Tominšek: Tovariši ljudski poslanci! Potreba po usta- 
novitvi posebnega okrožnega sodišča za Pomurje se je kazala že vsa povojna 
leta. Ta potreba je postala zlasti pereča v zadnjih letih, ko so naša sodišča 
dobivala vedno več novih nalog in ko so dobivala, pri utrjevanju naše sociali- 
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stične demokracije ter pri varovanju socialistične zakonitosti, vedno bolj svoj 
poseben pomen. 

Velika oddaljenost Pomurja od Maribora, kjer je bil ves ta čas sedež okrož- 
nega sodišča tudi za to območje, preobremenjenost okrožnega sodišča v Mari- 
boru, specifična problematika in druge posebnosti Pomurja, v zvezi s splošno 
smernico po čim večjem približevanju sodstva ljudstvu, vse to je narekovalo 
in vedno bolj terjalo, da se ustanovi novo okrožno sodišče za to območje. 

Iniciativa, želje in predlogi, ki so prihajali tako od samega prebivalstva 
kakor tudi od lokalnih oblastvenih, družbenih in političnih forumov, so se 
ujemali s stremljenji in prizadevnostjo pravosodne uprave. Do uresničenja pa 
do zdaj ni moglo priti, ker niso bili podani potrebni pogoji, predvsem namreč 
ni bilo mogoče dobiti primerne sodne stavbe, opreme, kadrov itd. 

Sele v zadnjem času so dozoreli pogoji za ustanovitev okrožnega sodišča 
in to predvsem po zaslugi okrajnih oblastvenih in političnih organov v Murski 
Soboti, katerim je uspelo dobiti potrebna finančna sredstva za odkup in adap- 
tacijo primerne zgradbe v približnem znesku 9,5 milijona dinarjev ter zaradi 
pomoči našega Izvršnega sveta, ki je odobril znesek 4 300 000 dinarjev iz repub- 
liške rezerve za nakup inventarja. 

Sodna zgradba bo vsak čas adaptirana, na razpolago je potrebna oprema, 
razen tega pa so zagotovljena tudi potrebna finančna sredstva za tekoče poslo- 
vanje novega sodišča. Pripravljen je ves potrebni administrativni kader in 
večina kandidatov za sodnike novega okrožnega sodišča. V najkrajšem času pa 
bo na razpolago tudi ostali sodniški kader. Tako so torej sedaj ustvarjeni vsi 
potrebni pogoji za ustanovitev novega okrožnega sodišča v Murski Soboti. 

Novo okrožno sodišče bo obsegalo območje štirih okrajnih sodišč: v Lendavi, 
v Murski Soboti, Ljutomeru in Radgoni; to je celotno območje okraja Murska 
Sobota za sodni okoliš s 33 000 prebivalci. Z ustanovitvijo tega sodišča se bo 
zmanjšalo področje okrožnega sodišča v Mariboru za približno eno četrtino pre- 
bivalstva in eno petino vseh zadev, s čimer bo okrožno sodišče v Mariboru 
znatno razbremenjeno. 

Z ustanovitvijo okrožnega sodišča v Murski Soboti se bo število okrožnih 
sodišč v naši republiki povečalo od 6 na 7, tako da se bo približalo sedanjemu 
številu okrajev. V naši republiki bomo imeli tako že povsod spravljeno v sklad 
območje okraja in ustreznega okrožnega sodišča, z edino izjemo okrožnega 
sodišča v Ljubljani, čigar področje bo še nadalje obsegalo področje dveh okrajev 
in sicer okraja Ljubljana in Kranj. Odveč bi bilo razlagati, kolikšnega pomena 
je vsklajenost območja okraja in okrožnega sodišča za pravilno izvajanje enotne 
pravosodne politike v okraju. 

Predlog odloka pooblašča državni sekretariat za pravosodno upravo, da 
določi, kdaj prične poslovati novo okrožno sodišče. Ta določba je potrebna, ker 
bo pred začetkom poslovanja treba še dokončati vse tehnične in zlasti še kadrov- 
ske priprave. Predvidevamo pa, da bomo na prvem naslednjem zasedanju 
Ljudske skupščine predlagali sistemizacijo in izvolitev potrebnega števila sod- 
nikov novega okrožnega sodišča. Tako bo okrožno sodišče v Murski Soboti lahko 
predvidoma začelo poslovati 1. novembra 1958. 

Glede na to predlaga Izvršni svet, da Ljudska skupščina LRS predloženi 
predlog odloka sprejme. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? 
{Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in dajem predlog 
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odloka na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel odlok o ustanovitvi in o krajev- 
nem območju Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki ga bom poslal predsedniku 
Ljudske skupščine LRS za objavo. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna Ljudske 
republike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1957. 

Prosim poročevalca odbora za proračun, da da poročilo. (Poročevalec odbora 
za proračun ljudski poslanec Jakob 2en prebere odborovo poročilo. — Glej 
priloge.) 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da obrazložitev. 

Matija Maležič: Med letom 1957 je bil republiški proračun od 
prvotnih 8122 milijonov znižan na 7550 milijonov in to zaradi nove razdelitve 
dohodkov med republiko in ljudskimi odbori. 

Po tako spremenjenem proračunu so bili dohodki doseženi samo v višini 
83%, dočim so bili izdatki izkoriščeni do 920/o. Proračun torej glede izdatkov 
ni bil v celoti uresničen, vendar tudi tako skrčeni izdatki niso bili pokriti s 
pobranimi dohodki. Ce isto povem s številkami: izdatki niso bili izkoriščeni in 
so znašali izkoriščeni krediti 574,6 milijonov. Vkljub tem naporom pri zmanj- 
ševanju izdatkov izkazuje zaključni račun 692,1 milijon primanjkljaja. Ta ugoto- 
vitev je osnovna značilnost predloženega zaključnega računa. 

Seštevek obeh navedenih številk nam pokaže izpad dohodkov. Vidimo torej, 
da so bili dohodki republiškega proračuna za leto 1957 za 1267 milijonov din 
manjši od predvidenih. 

O tem izpadu dohodkov za republiški proračun oziroma o analognem izpadu 
tudi pri proračunih mnogih ljudskih odborov je bilo že govora v odborih za 
gospodarstvo Ljudske skupščine LRS v začetku letošnjega leta. Ne bo odveč, 
če glavno ugotovitev v zvezi s tem izpadom dohodkov ponovimo sedaj ob 
sprejemanju zaključnega računa. Ne gre namreč zato, da bi bila naša republika 
kot celota, torej glede svojih izvorov finansiranja v celoti, prikrajšana na 
dohodkih bodisi zaradi plana ali zaradi njegovih inštrumentov. Res je prav 
nasprotno, v republiki Sloveniji so v letu 1957 v globalu ostala večja sredstva, 
kot je bilo predvideno po družbenem planu, le njihova razdelitev je bila spre- 
menjena. Zmanjšali so se predvideni dohodki proračunov, in to vseh po vrsti, 
tudi dohodki zveznega proračuna, zavoljo tega pa so se povečali deloma družbeni 
skladi, sredstva gospodarskih organizacij in plačni skladi v podjetjih, deloma 
pa sredstva socialnega zavarovanja. Taka izvršitev plana seveda pomeni odsto- 
panje od predvidevanj, odstopanje od proporcev; pri tem se je povečala osebna 
in investicijska potrošnja na škodo splošne potrošnje. To je tudi glavni vzrok, 
zakaj ni bil izvršen proračun dohodkov po proračunu za leto 1957. To je glavni 
vzrok, ni pa edini. 

Iz postavk obračuna vidimo, da so dohodki, in to skoraj vsi, razmeroma 
dobro pritekali, edino del proračunskega prispevka iz dobička je izrazito v 
minusu, ker je realiziran le v višini 64%. Slaba realizacija proračunskega 
prispevka iz dobička ima dva vzroka: 
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Prvič, planirani porast proizvodnje leta 1957 je bil sicer zelo presežen, 
vendar ob istih ali celo večjih proizvodnih stroških in ob znatno manjšem 
porastu proizvodnosti dela, kot je bila planirana — zato se je zmanjšal odstotek 
dobička in s tem avtomatično tudi realizacija predvidenega proračunskega pri- 
spevka iz dobička. 

Drugi vzrok je v tem, da so tako ugotovljen dobiček zmanjševali na nepra- 
vilen in nezakonit način v mnogih podjetjih in skoraj v vseh okrajih, predvsem 
v ljubljanskem, kranjskem, celjskem in mariborskem. Formalno so to izvajali 
ob koncu leta 1957 na več načinov in sicer: 

z izločevanjem znatnih zneskov iz celotnega dohodka podjetij v obliki 
anuitet za investicije, ne da bi najemali investicijska posojila, 

z izločevanjem znatnih zneskov v obliki anuitet za investicijska posojila po 
pogodbah za nakup skladišnih prostorov, ki pa še niso bili zgrajeni ali pa so 
bili šele v gradnji, 

z izločevanjem sredstev za gradnjo stanovanj in poslovnih prostorov iz 
celotnega dohodka v breme poslovnih stroškov v obliki visokih najemnin za še 
neuporabne skladiščne in poslovne prostore, 

z zbiranjem večjih zneskov pri investitorjih v obliki avansov, ki so bili 
večji od dejanskih stroškov za izvršene gradnje, 

z nepravilno delitvijo celotnega dohodka na podlagi nepravilne registracije 
gospodarske dejavnosti, s čimer so dosegli, da je bila participacija skladov na 
celotnem dohodku večja. 

Tako so ljudski odbori oziroma podjetja bodisi neposredno ali posredno 
s sodelovanjem lokalnih bank oblikovali znatna sredstva za investicije na svojem 
področju v nasprotju z veljavnimi predpisi. Mnogo teh nepravilnosti so omogočili 
pomanjkljivi predpisi, kar pa seveda teh nepravilnosti no more v celoti opra- 
vičiti. 

Zavoljo navedenih nepravilnosti so bili prikrajšani dohodki zveznega, 
republiškega in lokalnih proračunov — vso v korist investicij na posameznih 
področjih, v glavnem v nekaterih mestih. 

Čeprav so bili dohodki republiškega proračuna tako zelo zmanjšani, je zelo 
verjetno, da v letu 1957 ne bi bilo proračunskega primanjkljaja, če bi izdatke 
tako omejili, kot smo jih. To se pravi, izpad proračunskih dohodkov bi bil še 
vedno znaten, vendar zavoljo primernega varčevanja ne bi bilo primanjkljaja 
v zaključnem računu. 

Finančna inšpekcija je bila dolžna vse navedene nepravilnosti ugotoviti in 
zahtevati, da jih uredijo v skladu s predpisi. 

Dohodki proračuna od prebivalstva so bili malenkostno preseženi in sicer za 
11 milijonov. Pri tem je bila dohodnina od kmetijstva dosežena v višini 960/o, 
dohodnina od svobodnih poklicev in premoženja pa v višini 1070/o. 

Odmera dohodnine od kmetijstva je temeljila na katastrskem dohodku iz 
leta 1956 in na republiških davčnih stopnjah določenih skoraj v celoti po mak- 
simalnih zveznih stopnjah; znašala je 3455 milijonov. To je za 30 milijonov več 
od planirane. Zaradi razmeroma visokih odpisov, ki so nastali zavoljo elemen- 
tarnih nesreč in ugotovljenih sprememb v kulturah, pa je bila dejanska izterjava 
za 136 milijonov nižja, kar znaša glede na plan 40/o manj. Izpad dohodnine se 
je kril z višjimi občinskimi dokladami, ki so bile odmerjene v višini 1044 mili- 
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jonov, kar je za 234 milijonov več kot je bilo planirano. Doklade so se v celoti 
fetekale v lokalne proračune in sklade. 

Dohodnina od samostojnih poklicev in premoženja je bila realizirana v 
višini 1609,6 milijonov dinarjev ali 1050/o, republiškemu proračunu pripadajoči 
del pa 107 %. Plan je bil presežen zaradi realnejšega obdavčevanja davčnih 
zavezancev, vendar menimo, da tudi ta odmera še ni v skladu z dejanskimi 
možnostmi. 

Omenil sem že, da izdatki republiškega proračuna niso bili v celoti izvršeni. 
Neizkoriščeni so ostali predvsem krediti za investicije, manjši del pa odpade 
na kredite republiške uprave; negospodarske investicije so bile izvršene le z 
190/o in znaša neizkoriščeni kredit 510,6 milijonov din. Zaradi pasivnosti prora- 
čuna med letom je bilo namreč finansiranje investicij iz proračuna ustavljeno 
ter se se v drugem polletju 1957 izvajala investicijska dela le iz odobrenega 
posojila republiškega investicijskega sklada. Da na vrsti objektov, ki so bili v 
gradnji, ne bi nastala večja škoda, je Izvršni svet med letom 1957 sklenil, da se 
na teh objektih nemoteno nadaljuje z deli vkljub pasivnemu stanju v pro- 
računu. Zaradi tega ukrepa so nastale neporavnane obveznosti v znesku 306 
milijonov dinarjev, ki jih bomo morali kriti iz sredstev za leto 1958. 

V letu 1957 so bili začeti le štirje novi objekti, med temi matematično- 
prirodoslovna fakulteta in šola za srednji medicinski kader. Vsa druga dela so 
bila le nadaljevanje investicij iz prejšnjih let ali pa vzdrževalna dela. Dovršeni 
so bili objekti, ki so se gradili več prejšnjih let, med njimi Bolnišnica Idrija, 
Bolnišnica Valdoltra in Dom invalidne mladine v Kamniku. 

Finančno samostojni zavodi so se v letu 1957 razvijali in napredovali tako, 
da so vedno bolj neodvisni od proračuna in da dosegajo večje lastne dohodke. 
V celoti so predvideni plan dohodkov prekoračili za 14%. Mnenja smo, da je 
to prekoračenje pri večini zavodov rezultat zdravega razvoja teh zavodov, večje 
prilagoditve potrebam gospodarstva, razširjanja zmogljivosti in organizacijske 
ter kadrovske izpopolnitve. Pri nekaterih zavodih pa so ti večji dohodki bili 
doseženi zavoljo dviganja cen uslugam, zavoljo namerno nerealno postavljenega 
proračuna in podobnih stremljenj, ki naj bi omogočila zavodom tak razvoj, ki ni 
vedno v skladu z našimi željami oziroma potrebami. 

V letu 1957 smo mnogim zavodom zmanjšali dotacijo, nekaterim za polovico 
v primerjavi s prejšnjim letom, nekaterim pa v celoti. Tako smo v letu 1957 
krili z dotacijami le 3,50/o izdatkov zavodov, dočim smo jih v letu 1956 do 6,60/o. 
To se pravi, da smo od leta 1956 do leta 1957 v globalu zmanjšali dotacije skoro 
za polovico. Ker so zavodi kljub temu gospodarili uravnovešeno, nam to doka- 
zuje, da je bil ta ukrep torej umesten in koristen. Predvsem je treba tu omeniti 
napredek pri znanstvenih inštitutih. 

Ustrezno s povečanimi dohodki so finančno samostojni zavodi povečali tudi 
izdatke in sicer za 11% v primerjavi s planom. Od skupnega števila 63 zavodov, 
je Izvršni svet med letom 1957 odobril 21 zavodom povečanje izdatkov v skup- 
nem znesku 348 milijonov dinarjev. Ce upoštevamo ta odobrena povečanja 
izdatkov, so zavodi prekoračili izdatke le za 4% glede na plan. Ce hočemo 
objektivno oceniti to povečanje izdatkov, moramo predvsem vedeti, zakaj so 
bili povečani izdatki porabljeni. Te povečane izdatke so zavodi v globalu porabili 
do tri četrtine za materialne izdatke in le eno četrtino za osebne izdatke. Raz- 
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merje ni neugodno — v globalu. Druga stvar pa je, kakšno je razmerje pri 
posameznih zavodih. Osebne izdatke so prekoračili zaradi večjih izdatkov za 
honorarje, zaradi odobrenih povečanj postavk v pravilnikih za plače in le v 
manjši meri zaradi novih namestitev. Povečanje materialnih izdatkov je pred- 
vsem funkcionalnega značaja in ima svoj odraz v povečanih lastnih dohodkih. 

Zavodi so dosegli presežek dohodkov v znesku 347 milijonov in primanjkljaj 
v znesku 49 milijonov. Skupni finančni rezultat je torej 297 milijonov, kar je 
v odnosu do izvršenih izdatkov 6%. Leto prej je ta odstotek znašal 8%. 

Od skupnega presežka dohodkov odpade na Radio Ljubljana 85 milijonov 
in na Upravo žitnih silosov 50 milijonov din. 

Od skupnega primanjkljaja 49 milijonov odpade na Gospodarsko razstavišče 
v Ljubljani 37 milijonov. 

Predloženi zakon o potrditvi sklepnega računa je v vseh svojih postavkah 
vsklajen s podatki Narodne banke. Prav tako ga je pregledala komisija, ki je 
bila po predpisih v ta namen imenovana. 

Pri kraju pripominjam, da je možno kriti proračunski primanjkljaj za leto 
1957 v naši republiki na način kot ga predvideva zvezni odlok. Po tem odloku 
se v ta namen uporabijo sredstva stalnega rezervnega sklada, letošnja 6% 
rezerva proračuna in 100/o sredstev republiških skladov. Izvršni svet je že spo- 
ročil Narodni banki podrobni sklep o kritju primanjkljaja. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Pričenjam razpravo k predlogu 
zakona. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem 
razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za zakonski predlog, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja?  (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel zakon o potrditvi sklepnega 
računa o izvršitvi proračuna Ljudske republike Slovenije za leto 1957 in hkrati 
obveščam zbor, da ga je v enakem besedilu sprejel tudi Zbor proizvajalcev. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, in sicer na sklepanje o razrešitvi 
in volitvi člana odbora za organizacijo oblasti in uprave. 

Prosim ljudskega poslanca, ki ima ustrezen predlog, da ga predloži. (K 
besedi se prijavi ljudski poslanec France Kimovec.) 

France   Kimovec:   Tovariši ljudski  poslanci! 

Dovolite mi, da na podlagi 58. člena poslovnika Republiškega zbora Ljudske 
skupščine Ljudske republike Slovenije predlagam v imenu 9 ljudskih poslancev 
in sicer: Maksa Dimnika, Alberta Jakopiča, Rika Jermana, Iva Janžekoviča, 
Viktorja Zupančiča, Maksa Valeta, Mihaele Dermastia, Humberta Gačnika, 
inž. Ivo Klemenčiča ter v svojem imenu, da se na lastno prošnjo razreši kot 
član odbora za organizacijo oblasti in uprave Republiškega zbora Ljudske skup- 
ščine LRS ljudski poslanec Mirko Zlatnar in na njegovo mesto izvoli kot član 
tega odbora ljudski poslanec Milan Apih. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? 
(Ne javi  se nihče.)  Ker se nihče ne javi, dajem predlog za razrešitev člana 
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odbora za organizacijo oblasti in uprave tovariša Mirka Zlatnarja ter za izvo- 
litev tovariša Milana Apiha na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor razrešil tovariša Mirka Zlatnarja in 
izvolil tovariša Milana Apiha za člana odbora za organizacijo oblasti in uprave. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 4. sejo Republiškega 
zbora Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije in prosim ljudske po- 
slance,  da se udeležijo skupne seje obeh zborov,  ki se bo takoj  pričela. 

Seja je bila zaključena ob 12.35 uri. 



5. seja 

(28. decembra 1958) 

Predsedoval:   inž.   Pavle   Zaucer,   predsednik 
Republiškega zbora 

Zapisnikar:   Stane   Sotlar 

Začetek seje ob 10.15 uri. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Tovariši ljudski poslanci! Pričenjam 
5. sejo Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS, ki jo je sklical predsednik 
Ljudske skupščine LRS. 

Zapisnik današnje seje bo vodil Stane Sotlar. 
Ljudski poslanci: Ivan Maček, Mica Marinko, dr. Sonja Kukovec, Martin 

Košir, Ivan Rančigaj in Angela Ocepek so opravičili svojo odsotnost. Predlagam, 
da jim zbor opraviči odsotnost. Se zbor strinja s tem predlogom? (Poslanci se 
strinjajo.) 

Prosim zapisnikarja zadnje seje Slavico Zirkelbach, da prebere zapisnik. 
(Zapisnikar Slavica Zirkelbach prebere zapisnik 4. seje.) 

Ima kdo od tovarišev poslancev kako pripombo k zapisniku? (Ne javi se 
nihče.) Ker ni pripomb ugotavljam, da je zapisnik odobren in da se lahko 
podpiše.  (Predsednik in zapisnikar podpišeta zapisnik.) 

Razen predlogov zakonov, ki jih je predložil Izvršni svet, je predloženo 
tudi poročilo mandatno-imunitetnega odbora. Izvršni svet pa dodatno predlaga 
razrešitev in izvolitev nekaterih članov univerzitetnega sveta. 

Glede na to predlagam naslednji dnevni red: 
1. Obravnava in sklepanje o predlogu družbenega plana Ljudske republike 

Slovenije za leto 1959; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o proračunu Ljudske repub- 

like Slovenije za leto 1959; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o ob- 

močjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji; 
4. poročilo mandatno-imunitetnega odbora in 
5. razrešitev in izvolitev nekaterih članov univerzitetnega sveta. 
Ali obstoja k predlaganemu dnevnemu redu še kakšen spreminjevalni ali 

dopolnilni predlog? (Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb, ugotavljam, da je pred- 
lagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu družbenega plana Ljudske republike Slovenije za leto 1959. 
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Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec 
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec inž. Ivo Klemenčič prečita 
odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Slišali smo poročilo odbora za gospodarstvo. Ker je Izvršni svet predlagal, 
da na skupni seji poslušamo obrazložitev k prvi in drugi točki dnevnega reda, 
predlagam, da zbor o tem sklepa. Ali se zbor strinja s tem predlogom? (Poslanci 
se strinjajo.) Ker se zbor strinja, prekinjam sejo in vabim ljudske poslance, 
da se udeležijo skupne seje, ki bo takoj. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.45 uri in se je nadaljevala ob 12.50 uri.) 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Nadaljujemo sejo Republiškega 
zbora. 

Na skupni seji smo slišali obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta k pred- 
logu družbenega plana Ljudske republike Slovenije za leto 1959. Pričenjam 
razpravo v načelu. Kdo želi besedo? Besedo ima ljudski poslanec inž. Vilma 
Pirkovid 

Inž. Vilma Pir kovic: Mislim, da bodo vsi delovni kolektivi od srca 
pozdravili skrb, ki jo družbeni plan za leto 1959 posveča družbenemu standardu 
in s tem v zvezi tudi družbeni prehrani. Ko je pred vso našo skupnostjo kot 
ena najvažnejših nalog delo na izboljšanju življenjske ravni delovnih ljudi, 
je izredno važno, da se v sklopu vseh teh nalog posveča velika skrb tudi vpra- 
šantjem družbeno prehrane. 

Predlog družbenega plana je to vprašanje dobro obdelal in določa, naj v 
mestih in industrijskih središčih ljudski odbori, stanovanjske skupnosti in gospo- 
darske organizacije pospešeno ustanavljajo in razvijajo obrate družbene prehrane. 
Predlog tudi določa, naj sredstva v ta namen prispevajo predvsem gospodarske 
organizacije in stanovanjske skupnosti ob pomoči ljudskih odborov. Republiški 
sindikalni svet in njegovo predsedstvo so dali sindikalnim organizacijam v naši 
republiki priporočila, da naj skupno z delavskimi sveti in upravnimi odbori 
skušajo doseči, da bi po možnosti dve tretjini vseh sredstev skladov za skupno 
uporabo šlo za potrebe družbenega standarda. Ta sredstva naj bi se predvsem 
uporabila za reševanje tistih problemov, ki so najbolj pereči in kjer bodo vsi 
delavci najhitreje — ne samo del delavcev — občutili to izboljšanje v vsako- 
dnevnem življenju. Zato je predsedstvo sindikatov tudi mnenja, naj bi se pre- 
težni del teh sredstev uporabil predvsem za potrebe obratov družbene prehrane 
in za zavode za varstvo otrok. 

Naši zdravstveni organi, javni delavci in sami delovni kolektivi dobro vedo, 
kako ogromen pomen ima pravilna prehrana za obnovitev delovne sile in za 
povečanje produktivnosti. Naš družbeni plan med drugim tudi postavlja kot eno 
izmed zelo važnih nalog povečanje produktivnosti delovne sile, s čimer je nujno 
povezano tudi vprašanje pravilne prehrane delovnega človeka. 

Večja industrijska središča v Sloveniji so že sprejela določene sklepe v tej 
smeri. Jesenice, Kranj, Maribor, Celje, Velenje in drugi kraji v Sloveniji so na 
primer že sklenili oddvojiti večmilijonska sredstva za ustanovitev novih obratov 
družbene prehrane. V glavnem nameravajo zgraditi oziroma urediti obrat druž- 
bene prehrane, ki bo primeren in moderno opemljen za več podjetij skupaj. 
Tudi občinski ljudski odbori kažejo v zadnjem času izredno veliko zanimanje 
in pripravljenost za reševanje teh vprašanj. 
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V predlogu družbenega plana je med drugim s tem v zvezi tudi omenjeno, 
naj se glede na družbeno prehrano ne ustanavljajo samo obratne menze, kot 
je bila do zdaj praksa, ampak tudi obrati družbene prehrane pri stanovanjskih 
skupnostih, šolske kuhinje in drugi obrati družbene prehrane. Plan tudi zadol- 
žuje Centralni zavod za napredek gospodinjstva, da pripravi tipske načrte za 
ureditev teh obratov in daje strokovno pomoč pri ustanavljanju in pri poslo- 
vanju novoustanovljenih obratov. ■ Centralni zavod za napredek gospodinjstva 
je in bo ves strokovni kader zdaj in v prihodnje usmeril predvsem v to dejav- 
nost, prav tako pa tudi okrajni zavodi za pospeševanje gospodinjstva. 

Do zdaj nimamo, ne samo v Sloveniji, ampak v vsej državi še takšnih 
obratov, nimamo izkušenj, ne vemo, kako jih opremiti, kako organizirati tehno- 
loški postopek, kakšni načrti so potrebni in kakšna oprema, skratka to so pred- 
vsem nova delovna področja in vprašanja, ki jih bodo zavodi morali reševati 
v zvezi z zadolžitvijo, ki jim jo plan nalaga. Tudi status obratov družbene pre- 
hrane bo treba rešiti in sicer tako, da bi bile to komunalne organizacije z mini- 
malnimi dajatvami do skupnosti in s čim večjimi olajšavami v zvezi z vodo, 
elektriko itd., tako kot predvideva to tudi načrt zakona o stanovanjskih skup- 
nostih. 

V poročilu odbora za gospodarstvo smo slišali tudi predlog, da naj se 
sredstva skladov za gospodarske kadre in strokovne šole uporabijo, poleg dru- 
gega, tudi za izobraževanje kadrov v obratih družbene prehrane in za druge 
gospodinjske stroke. Mislim, da je predlog odbora za gospodarstvo zelo dober 
in umesten tudi zato, ker je zdaj v Sloveniji na novo ustanovljenih pet stro- 
kovnih šol za izobraževanje kadrov za obrate družbene prehrane. Zavedamo 
se če te šole ne bodo imele ustreznih sredstev in ne bi mogle šolati kvalitetnega 
kadra, potem tudi obrati družbene prehrane ne bi mogli biti tako kvalitetni 
kot to terja naša celotna družba ter položaj delovnih ljudi. 

Ko bo naša ljudska skupščina sprejela družbeni plan, potem bomo lahko 
res pričeli s sistematičnim delom in pospešeno ustanavljati obrate družbene pre- 
hrane, s čimer bomo znatno lahko pomagali našim delovnim ljudem pri izbolj- 
šanju njihovih življenjskih razmer in pri urejanju vprašanj družbenega 
standarda. 

Predsednik inž. Pavle 2aucer: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker se nihče več ne javi, zaključujem razpravo v načelu in prehajamo 
na obravnavo družbenega plana po dolih oziroma po poglavjih. 

Prehajamo na 1. poglavje družbenega plana »Osnovne naloge in smernice 
gospodarskega razvoja v letu 1959«. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker 
se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o 1. poglavju. 
Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 1. poglavje 
sprejeto. 

Prehajamo na II. poglavje »Družbeni bruto proizvod in narodni dohodek«. 
Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je II. poglavje soglasno sprejeto. 
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Prehajamo na III. poglavje »Investicije«. Zeli kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je III. poglavje 
sprejeto. 

Prehajamo na IV. poglavje »Zaposlenost in delovna storilnost«. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je IV. poglavje 
sprejeto. 

Prehajamo na V. poglavje »Osebna potrošnja in družbeni standard«. Zeli 
kdo besedo? Besedo ima ljudski poslanec Aleksander Pirher. 

Aleksander Pirher: Tovar išice in tovariši ljudski poslanci! Želel bi 
obravnavati vprašanje strokovnega šolstva in uporabe sklada za gospodarske 
kadre. Mislim, da je zelo pozitivno, da obstoja v V. poglavju odstavek, ki govori, 
da je treba sklad za strokovne kadre tudi v prihodnje uporabljati v prvi vrsti 
za strokovno šolstvo, zlasti pa je pomembno, kar je v tem odstavku nadalje 
govor, da naj se s teritorialnim usmerjanjem sredstev omogoči kvalifikacija 
delavcev, zlasti v tistih krajih Ljudske republike Slovenije, kjer je odvisna 
delovna sila. 

Tovariši in tovarišice! Naše Pomurje je pravi rezervoar odvečne delovne 
sile, od koder iz leta v leto hodi še vedno mnogo ljudi, predvsem mladih, na 
takoimenovano sezonsko delo. Problema sezonstva prav gotovo ni mogoče re&- 
vati drugače kot edino tako, da tej naši mladini omogočimo, da si prlaooi 
potrebno kvilifikacijo. Ze dosedanja praksa je pokazala, da se tisti naši mladi 
ljudje v Pomurju, ki si pridobijo neko kvalifikacijo, tudi pozneje nekje stalno 
zaposlijo, se ustalijo in niso več sezonci, medtem ko druga mladina, ki si stro- 
kovne kvalifikacije ne pridobi, ostane še dalje sezonska delovna sila. Zato smo 
začeli v okraju reševati ta problem tako, da smo se lotili ustanavljanja raznih 
strokovnih šol. 

V našem okrajnem petletnem perspektivnem planu razvoja šolstva imamo 
predvidenih vrsto šol, zlasti strokovnih, ki bi lahko dale naši mladini potrebna 
strokovno izobrazbo. Ker pa so okrajna sredstva in tudi sredstva okrajnega 
sklada premajhna, zato računamo, da bo to naše območje z odvečno delovno 
silo v čim večji meri deležno sredstev iz republiškega sklada za gospodarske 
kadre. Zato s tega mesta naprošam vse tovariše ljudske poslance, ki sodelujejo 
oziroma soodločajo pri delitvi sredstev iz tega sklada, da bi se pri delitvi dejan- 
sko upoštevala načela, ki so postavljena v V. poglavju našega družbenega plana 
za leto 1959. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče več ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je V. poglavje 
sprejeto. 

Prehajamo na VI. poglavje »Gospodarski odnosi z inozemstvom«. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, prehajamo na glasovanje. Kdor 
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je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je VI. poglavje sprejeto. 

S tem je sprejet tudi prvi del družbenega plana Ljudske republike Slovenije 
za leto 1959 z naslovom »Smernice za gospodarski razvoj v letu 1959« z amand- 
maji, ki jih je predlagal odbor za gospodarstvo. 

Prehajamo na drugi del in sicer na VII. poglavje »Industrija«. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, prehajamo na glasovanje. Kdor 
j'e za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je VII. poglavje 
sprejeto. 

Prehajamo na VIII. poglavje »Kmetijstvo«. Zeli kdo besedo? Besedo ima 
ljudski poslanec Riko Jerman. 

Riko Jerman: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Kmetijska 
proizvodnja dobiva zlasti v nekaterih krajih Slovenije vse bolj značaj inten- 
zivne kmetijske proizvodnje, predvsem po zaslugi sorazmerno velikih družbenih 
vlaganj v ta sektor družbenega gospodarstva. Med mnogimi oblikami vlaganja 
postajajo vse bolj pomembne tudi investicije za melioracije zemljišč. 

Sredstva, ki se v ta namen uporabljajo, so pretežno splošno družbena ali 
pa zadružna. Učinek izvršenih melioracijskih ali regulacijskih del bistveno 
vpliva na boniteto zemlje. Koristi od tega imajo torej lastniki zemljišč, ki so 
v pretežni meri privatni posestniki. Vodne skupnosti ali zadružne organizacije, 
ki so večinoma edini investitorji za ta dela, pa nimajo od tega nikakršnih koristi. 
Nasprotno, ostaja jim le dolžnost vzdrževati melioracijske oziroma regulacijske 
objekte. Ne gre za to, da bi v določenem obdobju investitorji dobili od korist- 
nikov povrnjena investicijska sredstva, ker bi v tem primeru te organizacije 
postale dolgoročni posojilodajalec, pri tem pa je skoraj nemogoče zaračunati 
obresti zaradi dolgoročnega značaja investiranja ter zaradi hitrega spreminjanja 
investicij. 

Omenil sem že, da je investitor dolžan vzdrževati objekte. Zato je zanj 
logična rešitev tega problema v tem, da ostane trajen lastnik teh naprav ter 
trajni koristnik dohodkov, odvisnih od gospodarskega uspeha izvršenih melio- 
racijskih oziroma regulacijskih objektov. 

Imamo republiški zakon o gospodarjenju na melioriranih in reguliranih 
zemljiščih. Ta določa, da se mora na pridobljenih površinah sodobno gospodariti. 
To je pomembna vzpodbuda za investitorja. Toda ta zakon ne rešuje problema 
trajnega dohodka za investitorja, iz katerega bi lahko vzdrževal objekt oziroma 
amortiziral vložena finančna sredstva. V naravi so ti primeri približno takšni. 
Poplavljeno ali zamočvirjeno območje je razvrščeno med najnižje kategorije 
katastrskega dohodka. Z melioracijo pa postane v nekaj letih zemljišče najboljših 
kategorij. V katastru se običajno ne izvrši prekategorizacija, če pa1 se, pomeni 
to večji dohodek za proračun, ne pa za investitorja, ki ni proračunska ustanova. 
Zato predlagam, da bi se z zakonom ali z drugim predpisom omogočilo, da 
postane investitor koristnik pozitivnih sprememb, ki nastanejo po regulaciji 
oziroma melioraciji zemljišč tako, da bi mu pripadli dohodki iz obdavčitve 
temeljnih in dopolnilnih davkov, ki se dosežejo nad prvotnim stanjem. 

Menim, da je izvajanje regulacij in melioracij kmetijskih površin neka 
oblika kooperacije vodnih skupnosti oziroma kmetijskih zadrug z lastniki zem- 
ljišč, bodisi' privatnimi ali družbenimi. Takšna kooperacija mora biti tudi jasno 
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razmejena glede dolžnosti kot glede koristi. V preteklih letih ta problem ni bil 
tako aktualen, ker so bila vlaganja sorazmerno majhna. V zadnjem letu, zlasti 
pa v prihodnjem letu, bodo vlaganja večja, saj republiški plan predvideva okrog 
600 milijonov dinarjev za te namene. Zato predlagam, da bi se proučil nakazani 
problem in našla ustrezna rešitev. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker se nihče več ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glaso- 
vanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je VIII. 
pogjavje sprejeto. 

Prehajamo na IX. poglavje »Gozdarstvo«. Zeli kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je IX. poglavje 
sprejeto. 

Prehajamo na X. poglavje »Gradbeništvo«. Zeli kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je X. poglavje 
sprejeto. 

Prehajamo na XI. poglavje »Promet«. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor 
je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je XI. poglavje sprejeto. 

Prehajamo na XII. poglavje »Trgovina«. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor 
je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je XII. poglavje 
sprejeto. 

Prehajamo na XIII. poglavje »Gostinstvo in turizem«. Zeli kdo besedo? (Ne 
javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da 
je XIII. poglavje sprejeto. 

Prehajamo na XIV. poglavje »Obrt«. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor 
je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je XIV. poglavje sprejeto. 

Ugotavljam, da je sprejet tudi drugi del družbenega plana Ljudsko republike 
Slovenije za leto 1959 z vsemi amandmaji, ki jih je predlagal odbor za gospo- 
darstvo. 

Prehajamo na tretji del »Ekonomski ukrepi za dosego družbenega plana 
Ljudske republike Slovenije« in sicer na XV. poglavje »Sklad Ljudske re- 
publike Slovenije za pospeševanje kmetijstva«. Kdo želi besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na gla- 
sovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam,, 
da je XV. poglavje sprejeto. 
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Prehajamo na XVI. poglavje »Gozdni skladi«. Zeli kdo besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na gla- 
sovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, 
da je XVI. poglavje sprejeto. 

Prehajamo na XVII. poglavje »Cestni skladi«. Zeli kdo besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glaso- 
vanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je XVII. poglavje 
sprejeto. 

Prehajamo na XVIII. poglavje »Sklad Ljudske republike Slovenije za zida- 
nje stanovanjskih hiš«. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je XVIII. poglavje sprejeto. 

Prehajamo na XIX. poglavje »Investicijski sklad Ljudske republike Slove- 
nije«. Zeli kdo besedo? (No javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je XIX. poglavje sprejeto. 

Prehajamo na XX. poglavje »Okrajni in občinski investicijski skladi«. Zeli 
kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je XX. poglavje sprejeto. 

Prehajamo na XXI. poglavje »Prometni davek od hmelja«. Zeli kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da 
je XXI. poglavje sprejeto. 

Prehajamo na XXII. poglavje »Določitev količin stoječega lesa za posek 
v letu 1959«. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaklju- 
čujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je XXII. poglavje sprejeto. 

Prehajamo na XXIII. poglavje »Sredstva za proračun«. Zeli kdo besedo? (Ne 
javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
XXIII. poglavje sprejeto. 

Prehajamo na XXIV. poglavje »Proračun Ljudske republike Slovenije«. Zeli 
kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je XXIV. poglavje sprejeto. 

Prehajamo na XXV. poglavje »Republiški proračunski skladi«. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in pre- 
hajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
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roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, 
da je XXV. poglavje sprejeto. 

Prehajamo na XXVI. poglavje »Ukrepi za zagotovitev skladnega razvoja 
gospodarstva po predvidevanjih družbenega plana gospodarskega razvoja Ljud- 
ske republike Slovenije za obdobje od 1957. do 1961. leta«. Zeli kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da 
je XXVI. poglavje sprejeto. 

Prehajamo na XXVII. poglavje »Končne določbe«. Zeli kdo besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glaso- 
vanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je XXVII. 
poglavje sprejeto. 

S tem ugotavljam, da je sprejet tudi tretji del družbenega plana Ljudske 
republike Slovenije za leto 1959 z vsemi predlaganimi amandmaji in zato pre- 
hajamo na glasovanje o družbenem planu Ljudske republike Slovenije za leto 
1959 v celoti. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
družbeni plan Ljudske republike Slovenije za leto 1959 sprejet v Republiškem 
zboru. Ker ga je obravnaval tudi Zbor proizvajalcev, bomo morali ugotoviti, ali 
je v obeh zborih sprejet v enakem besedilu. 

Prekinjam sejo, ki se bo nadaljevala popoldne ob 10.30 uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.20 uri in se je nadaljevala ob 16.40 uri.) 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Nadaljujemo sejo Republiškega 
zbora. Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o proračunu Ljudske republike Slovenije (republiškem pro- 
računu) za leto 1959. 

Prosim poročevalca odbora za proračun, da da poročilo. (Poročevalec odbora 
za proračun ljudski poslanec Jože Slavič prebere odborovo poročilo. — 
Glej priloge.) 

Slišali smo poročilo odbora za proračun. Ker smo sklenili, da bomo na 
skupni seji poslušali obrazložitev, ki jo bo dal predstavnik Izvršnega sveta, 
prekinjam sejo in prosim tovariše poslance, da se udeleže skupne seje, ki bo 
takoj. 

(Seja je bila prekinjena ob 16.45 uri in se je nadaljevala ob 18.10 uri.) 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Nadaljujemo sejo Republiškega 
zbora. Predsednik Zbora proizvajalcev me je obvestil, da je Zbor proizvajalcev 
sprejel družbeni plan Ljudske republike Slovenije v enakem besedilu kot Repub- 
liški zbor, zato ga bom poslal predsedniku Ljudske skupščine LRS za objavo. 

Prehajamo na obravnavo proračuna v načelu. Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Besedo ima ljudski poslanec Jože Vonta. 

Jože Vonta: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Ko obravnavamo 
in pregledujemo razne zneske, ki so namenjeni proračunskim ustanovam in za- 
vodom, so v njihovih proračunskih postavkah večinoma zelo veliki zneski dolo- 
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čeni za honorarje. Tudi predstavnik Izvršnega sveta je povedal, da je v pro- 
računu za te namene določeno 183 milijonov dinarjev. Sicer nisem v načelu proti 
tem honorarjem in se zavedam, da morajo ti honorarji obstojati, vendar pa se 
vprašam, ali ne bi sčasoma te honorarje čimbolj zniževali in se lotili pač bolj 
racionalnega izkoriščanja kadra, ki je zaposlen v teh ustanovah oziroma 
zavodih. Nujno bi bilo, da ugotovimo tudi proizvodnost tega kadra, ali ustreza 
oziroma ali bi ne bilo mogoče ta kader bolj sistematično zaposliti tako, da bi 
ti honorarji v veliki meri odpadli. Ne gre pa tu za nekakšno posploševanje glede 
honorarjev, vendar mislim, da bi z racionalnim izkoriščanjem kadrov lahko v 
precejšnji meri dosegli, da bi honorarji predstavljali v prihodnjem proračunskem 
letu manjšo proračunsko postavko. 

Omeniti želim tudi, da so za dopolnitev inventarja v proračunu določeni 
precejšnji zneski in da bi bila v prihodnje umestna večja štednja pri dopolnje- 
vanju inventarja. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče več ne javi, zaključujem razpravo v načelu. 

Prehajamo na obravnavo proračuna po delih in razdelkih. Pričenjam raz- 
pravo o prvem delu »Dohodki iz gospodarstva in dohodki od prebivalstva«. Zeli 
kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da 
je prvi del soglasno sprejet. 

Prehajamo na drugi del »Dohodki republiških organov in zavodov«. Zeli 
kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko.) (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je tudi drugi del soglasno sprejet. 

Prehajamo na tretji del »Ostali dohodki«. Zeli kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je tretji del 
sprejet. 

Prehajamo na šesti del »Sredstva 6% obvezne rezerve iz leta 1958«. Zeli 
kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je šesti del soglasno sprejet. 

Prehajamo na sedmi del »Dotacija za uravnovešenje proračuna«. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in pre- 
hajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotav- 
ljam, da je sedmi del soglasno sprejet. 

Prehajamo na razpravo o izdatkih v predlogu proračuna in sicer na 1. raz- 
delek »Ljudska skupščina«. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče 
ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, 
da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, 
da je 1. razdelek sprejet. 
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Prehajamo na 2. razdelek »Izvršni svet Ljudske skupščine«. Zeli kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da 
je 2. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 3. razdelek »Državni sekretariat za notranje zadeve«. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da 
je 3. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 4. poglavje »Državni sekretariat za pravosodno upravo«. Zeli 
kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je 4. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 5. razdelek »Državni sekretariat za finance«. Zeli kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo 
na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da 
je 5. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 6. razdelek »Državni sekretariat za blagovni promet«. Zeli 
kdo besedo? (Ne javi so nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je 6. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 7. razdelek »Sekretariat Izvršnega sveta za zakonodajo in 
organizacijo«. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaklju- 
čujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je 7. razdelek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 8. razdelek »Sekretariat Izvršnega sveta za splošne gospo- 
darske zadeve« z negospodarskimi investicijami. Zeli kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 8. razdelek 
sprejet. 

Prehajamo na 9. razdelek »Sekretariat Izvršnega sveta za industrijo in obrt«. 
Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je 9. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 10. razdelek »Sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in 
gozdarstvo«. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaklju- 
čujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je 10. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 11. razdelek »Sekretariat Izvršnega sveta za urbanizem, sta- 
novanjsko izgradnjo in komunalne zadeve«. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor 
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je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je 11. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 12. razdelek »Sekretariat Izvršnega sveta za promet«. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in pre- 
hajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotav- 
ljam, da je 12. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 13. razdelek »Sekretariat Izvršnega sveta za delo«. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in dajem 
13. razdelek na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je 13. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 14. razdelek »Sekretariat Izvršnega sveta za občo upravo«. 
Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je 14. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 15. razdelek »Sekretariat Izvršnega sveta za narodno obram- 
bo«. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je 15. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 16. razdelek »Uprava za vodno gospodarstvo«. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in pre- 
hajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotav- 
ljam, da je 16. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 17. razdelek »Uprava za ceste«. Zeli kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje? 
Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je 17. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 18. razdelek »Geodetska uprava«. Zeli kdo besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glaso- 
vanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 18. 
razdelek sprejet. 

Prehajamo na 19. razdelek »Republiški sanitarni inšpektorat«. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in pre- 
hajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotav- 
ljam, da je 19. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 20. razdelek »Zavod za gospodarsko planiranje«. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in pre- 
hajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotav- 
ljam, da je 20. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 21. razdelek »Zavod Ljudske republike Slovenije za stati- 
stiko«. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem 

I 



34 Republiški zbor 

razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je 21. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 22. razdelek »Svet za šolstvo«. Zeli kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 22. razdelek 
sprejet. 

Prehajamo na 23. razdelek »Svet za kulturo in prosveto ter Svet za znanost". 
Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je 23. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 24. razdelek »Svet za zdravstvo«. Zeli kdo besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glaso- 
vanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 24. 
razdelek sprejet. 

Prehajamo na 25. razdelek »Svet za socialno varstvo«. Zeli kdo besedo? (Ne 
javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
25. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 26. razdelek »Slovenska akademija znanosti in umetnosti«. 
Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je 26. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 27. razdelek »Univerza v Ljubljani«. Zeli kdo besedo? Besedo 
ima ljudski poslanec Lojze Piškur. 

Lojze Piškur: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Ker so bile 
proračunske potrebe Univerze posebej omejene, tako v poročilu odbora za pro- 
račun, kakor v obrazložitvi tovariša Maležiča, imam za potrebno spregovoriti 
o tem nekaj besed. 

V zadnjih letih so se krediti za našo Univerzo zvišali tako, da so od osnove 
100 v letu 1956 narasli v letu 1958 na 146. To povečanje pa je šlo v glavnem na 
račun osebnih izdatkov, ki so se zvišali glede na novo ureditev službenih pre- 
jemkov, ki predstavljajo pretežen del proračuna Univerze oziroma fakultet. 
Krediti za materialne oziroma funkcionalne izdatke pa so v glavnem stagnirali; 
1956. leta 100, v letu 1958 pa 106. Ce se upošteva v tem razdobju povišanje cen 
storitev in materialov kot kemikalij, aparatur itd., se lahko ugotovi, da so se 
sredstva za ta namen celo znižala, kar je pri letnem zviševanju števila študentov 
neugodno vplivalo na študijske pogoje. Ko so družbeni organi fakultet v letoš- 
njem letu pripravljali predloge za proračun za leto 1959, so imeli pred očmi 
predvsem potrebe za materialni oziroma funkcionalni del proračuna, da se tako 
zagotovijo potrebna sredstva za potek pouka. Potrebno skrb je z vso odgovor- 
nostjo posvetil istemu vprašanju tudi univerzitetni svet in dal ustrezni predlog. 



  5. seja 35 

Predlog proračuna za leto 1959, ki ga danes obravnavamo, je v znatni meri 
Z£>jel tudi potrebe in sem prepričan, da bo v veliki meri vplival na izboljšanje 
studijskih pogojev na fakultetah, saj so se potrebe po operativnih in funkcio- 
nalnih izdatkih v proračunu znatno zvišale, povprečno za 25% glede na letošnjo 
Potrošnjo. Univerzitetni in fakultetni organi bodo to dejstvo sprejeli s prizna- 
njem in zavestjo, da daje družba velika sredstva za našo najvišjo pedagoško in 
znanstveno ustanovo in bodo prav gotovo povečali napore za čim racionalnejšo 
uporabo teh sredstev in za čim boljše študijske rezultate. 

Z vpisom v študijsko leto 1958/59 začenjajo veljati novi študijski načrti, ki 
bodo morali pripeljati do bistvenega skrajšanja dejanskega trajanja študija na 
Posameznih fakultetah. Seveda ni mogoče pričakovati, da bo že sama nova ure- 
ditev študijskih načrtov in prilagoditev študijskih programov rešila to vprašanje. 
Obstoja še vrsta drugih činiteljev, ki bodo morali pozitivno delovati, da se bo 
dosegel ta cilj. Treba je spremeniti sam dosedanji sistem študija, izpolniti peda- 
goške prijeme, ustvariti tesnejši kontakt med univerzitetnimi učitelji in študenti, 
treba je zagotoviti učne pripomočke in med važne činitelje spada tudi to, da 
bodo študentje več in bolj racionalno študirali. Med temi činitelji pa so seveda 
zelo pomebni tudi materialni pogoji študija in materialni pogoji samih štu- 
dentov. Istočasno delovanje vseh teh činiteljev v smeri izboljšanja sedanjih 
razmer bo zagotovilo, da bo družba dobivala vedno več in vedno hitreje potrebne 
kadre za gospodarstvo in druga družbena področja. 

Vpis v tem študijskem letu je zopet porasel. Ze vsa tri leta se zvišuje število 
študentov. Medtem ko je bil vpis od leta 1950 do 1956 nekako stalen in se je 
gibal okrog 5500 vpisov, se je v študijskem letu 1956/57 število vpisanih štu- 
dentov dvignilo na 6300, v študijskem letu 1957/58 na 7116, letos pa na 7568, 
kar predstavlja trikratno povečanje nasproti študijskemu letu 1945/46, ko je 
bilo vpisanih 2511 študentov. Od letos vpisanih študentov se jih je vpisalo okrog 
3500 na tehniških fakultetah. 

Vzrok za ponovno zvišanje števila študentov v zadnjih letih je ustanovitev 
novih oddelkov, v letošnjem letu pa tudi v povečanem dotoku študentov iz 
drugih republik, ker so bili na nekaterih univerzah vpeljani sprejemni izpiti. 
Ko bodo prihodnje leto izdani enotni sprejemni pogoji za vse univerze v državi, 
bo ta izreden vzrok seveda odpadel. 

Nakazano povečano število študentov je že tako neugodne študijske pogoje, 
zlasti na tehniških fakultetah, še poslabšalo in se je zato bati, da študijski rezul- 
tati prvega letnika kot preizkusnega letnika za nove učne načrte ne bodo povsem 
ugodni, če ne bo posebnih naporov pedagoškega kadra; materialni pogoji, zlasti 
povečanje učnega prostora, se namreč v kratkem času ne morejo bistveno 
izboljšati. Trenutno gre tudi za potrebno povečanje pomožnega učnega kadra, 
Predvsem asistentov, ki bodo delali neposredno s študenti in jih vodili pri 
studiju. Številke povedo, da število akademskih učiteljev v zadnjih letih ne 
raste, kar je odraz v glavnem zadostne zasedbe. Leta 1955 jih je bilo 233, leta 
1958 pa 228, prav gotovo pa je premalo pomožnega učnega kadra, ki ga je danes 
290. V svetu velja norma, da dva do trije asistenti pridejo na enega akademskega 
učitelja. 

Ustrezno število asistentov naj ustvari predvsem možnost neposrednega 
vodenja študentov v študiju, zlasti pri vajah in delu v laboratorijih. Glede tega 
le stanje najtežje pri tako imenovanih splošnih oziroma teoretičnih predmetih, 
kot so matematika, fizika in mehanika, ki se predavajo za študente vseh teh-- 
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niških fakultet skupaj. Na tehniških fakultetah pa je vpisanih 1300 študentov 
v prvem letniku in je za te predmete premalo akademskih učiteljev in tudi 
asistentov. Zato na tehniških fakultetah vlada mnenje, da ima diplomo v žepu 
tisti,  ki  uspešno opravi  izpite iz teh splošnih  oziroma  teoretičnih  predmetov. 

Na podlagi priporočila Zvezne ljudske skupščine in po naročilu zveznih 
organov je bil letos napravljen na vseh univerzah v Jugoslaviji perspektivni 
plan izgradnje za razdobje 1958/66. Predlogi, ki so jih dale fakultete naše uni- 
verze, kažejo na to, da so študijski prostori, predavalnice, risalnice, laboratoriji 
itd., skoraj na vseh naših fakultetah pomanjkljivi in nikakor ne ustrezajo seda- 
njemu številu študentov in novim učnim potrebam. Čeprav predloženi plan 
izgradnje naše univerze še ni vsestransko obdelan, so vendarle razvidne priori- 
tetne potrebe, ki so vnesene v program negospodarskih investicij za univerzo 
in že pomenijo izvajanje tega plana izgradnje. Pri izgradnji gospodarskih fakul- 
tet bo sodelovala tudi zveza, predvidoma s 500/o udeležbo, kar bo pospešilo 
rešitev problema, ki ga predstavlja veliko pomanjkanje študijskih prostorov, 
saj pride danes povprečno komaj 3 do 4 m'-' koristne površine na enega študenta, 
upoštevajoč učilnice, risalnice, predavalnice in laboratorije, medtem ko je ta 
norma drugod po svetu seveda dosti višja. 

Izboljšanje materialnih pogojev študentov je prav tako važen moment, ki 
vpliva na študijske rezultate. Tu mislim predvsem na ureditev štipendij, za kar 
je dal univerzitetni svet priporočilo ljudskim odborom in gospodarskim orga- 
nizacijam in izboljšanje stanovanjskih razmer. V načrtu je nadaljnja izgradnja 
študentskih naselij in ustanovitev posebnega sklada v ta namen. Izgradnja 
študentskih stanovanj je vnesena tudi v program, pri katerem naj bi bila udele- 
žena tudi zveza. 

Od leta 1955 daje naša univerza po 600 do 700 diplomantov raznih strok 
letno in je tako dala po letu 1945 skupno okrog 5000 diplomantov. To število 
pa glede na naše današnje potrebe še zdaleč ne zadošča. Ukrepi, ki so bili že 
podvzeti in sredstva, ki jih sedaj utrjujemo v predlogu proračuna za prihodnje 
leto, bodo prav gotovo izdatno vplivala na to, da se bo število diplomantov naše 
univerze iz leta v leto zviševalo in tako v doglednom času krilo potrebe po 
visoko kvalificiranih kadrih na vseh področjih. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker se nihče več ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glaso- 
vanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 27. raz- 
delek sprejet. 

Prehajamo na 28. razdelek "Hidrometeorološki zavod«. Zeli kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo 
na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da 
je 28. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 29. razdelek »Javno pravobranilstvo«. Zeli kdo besedo? (Ne 
javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da 
je 29. razdelek sprejet. 
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Prehajamo na 30. razdelek »Dotacije družbenim organizacijam in društvom«. 
Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo 
in prehajam na glasovanje. Kdor je za, prosim da dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je 30. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 31. razdelek »Dotacije finančno samostojnim zavodom-«. Zeli 
kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in 
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je 31. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 32. razdelek »Dotacije skladom-. Zeli kdo besedo? (Ne javi 
se nihče) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glaso- 
vanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
Proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 32. 
razdelek sprejet. 

Prehajamo na 33. razdelek »Dotacije ljudskim odborom«. Zeli kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da 
je 33. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 34. razdelek »Obveznosti iz posojil in garancij«. Zeli kdo 
besedo? (No javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in pre- 
hajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, 
da je 34. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 35. razdelek »Proračunska rezerva«. Zeli kdo besedo? (Ne 
javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na gla- 
sovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
35. razdelek sprejet. 

Obravnavati moramo tudi predračune finančno samostojnih zavodov. Zeli 
kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da so predračuni finančno samostojnih zavodov sprejeti. 

Prehajamo na obravnavanje predračunov proračunskih skladov. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in pre- 
hajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, 
da so predračuni proračunskih skladov sprejeti. 

S tem smo končali razpravo o proračunu Ljudske republike Slovenije za 
leto 1959 in opravili glasovanje po delih oziroma razdelkih ter o prilogah pred- 
računov finančno samostojnih zavodov in prilogah proračunov proračunskih 
skladov. Glasovati moramo še o proračunu v celoti. Dajem proračun v celoti 
na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
Proračun soglasno sprejet. 

Prehajamo še na obravnavo predloga zakona o proračunu Ljudske republike 
Slovenije za leto 1959. Zeli kdo besedo?  (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne 
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javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog zakona o proračunu 
Ljudske republike Slovenije za leto 1959 s proračunom za leto 1959 sprejet. 

Predlog zakona in proračun za leto 1959 obravnava tudi Zbor proizvajal- 
cev in bo treba ugotoviti ali je v obeh zborih sprejet v enakem besedilu. 

S tem smo izčrpali to točko dnevnega reda in prehajamo na 3. točko dnev- 
nega reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o spremembah 
zakona o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji. 

Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in uprave, da da poro- 
čila (Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in uprave ljudski poslanec 
Vlado   Jurančič   prebere odborovo poročilo.  — Glej  priloge.) 

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

Prosim  predstavnika  Izvršnega  sveta,  da  zakonski  predlog  obrazloži. 

Dr. Jože Vilfan: Tovariši in tovarišice poslanci! Zakonski predlog, 
ki je pred vami, je rezultat procesa, ki se odvija že dalj časa, procesa prilaga- 
janja ozemlja občin geografskim, prometnim in drugim gospodarskim ter druž- 
benim pogojem. To pot gre za 19 občin v 6 okrajih. 

Kot že pri predlogu zakona, ki smo ga obravnavali na zadnji seji, gre tudi 
zdaj za predloge, ki so jih dali prizadeti okrajni ljudski odbori. Izvršni svet 
je te predloge obravnaval in je v vseh primerih prišel do prepričanja, da so 
utemeljeni. 

Mislim, da ni treba, da posebej obravnavam vsak primer, in da se, kar 
se tiče utemeljenosti posameznega primera, lahko sklicujem na obrazložitev, ki 
ste jo dobili skupaj s predlogom zakona. Mislim, da je dovolj, če samo ugotovim, 
da so razlogi za odpravo posameznih občin takšni, da se lahko razdelijo v tri 
skupine, pri čemer lahko tudi za posamezni primer veljajo istočasno razlogi 
dveh pa tudi vseh treh skupin. 

V prvi skupini gre za občine, ki so gospodarsko slabe, nerazvite in ki 
nimajo pogojev, ki bi jim dajali perspektivo za samostojni gospodarski razvoj 
bodisi iz lastnih sredstev bodisi ob pomoči skupnosti. Za takšne občine je zna- 
čilno, da uživajo dotacijo in da imajo zelo omejene kadrovske možnosti. 

Pri drugi skupini gre za občine, ki sicer niso živele na dotaciji, ki pa sestav- 
ljajo z ozemljem drugih občin bolj zaokroženo gospodarsko področje, ki v taki 
zaokroženosti daje večjo možnost gospodarskega razvoja in s tem boljšo pod- 
lago za samostojno, vsestransko komunalno življenje. 

Pri tretji skupini pa gre za občine, ki so gravitirale ali gravitirajo k raznim 
središčem in jih zakon, ki je pred vami, deli tako, da jih vključuje v središča, 
h katerim bodisi prometno ali drugače gospodarsko gravitirajo. 

Okrajni ljudski odbori so svoje predloge pripravili v posvetovanju s priza- 
detimi občinskimi ljudskimi odbori in z volivci. V veliki večini primerov so 
njihove predloge podprli sklepi občinskih ljudskih odborov in zborov volivcev. 
Edina izjema je občinski ljudski odbor Videm ob Sčavnici, kjer se večina ni 
strinjala s predlogom okrajnega odbora. Izvršni svet je kljub temu sprejel 
predlog okrajnega ljudskega odbora, ker je prišel do prepričanja, da gre v tem 
primeru za tipičen ostanek administrativne občine, ki je razen tega tudi naj- 
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manjša v okraju in katere območje gravitira na dve sosednji, relativno močni 
gospodarski središči, kjer bosta ustrezna dela območja dosedanje občine mnogo 
bolje uspevala. 

Izvršni svet je predloge okrajnih ljudskih odborov, ki so osnova zakona, 
Ki je pred vami, zelo temeljito obravnaval. Vprašanje je bilo ponovno na seji 
Izvršnega sveta. V obravnavi je bilo podčrtano, da gre, kakor sem uvodoma 
dejal, za proces prilagajanja ozemlja občin gospodarskim, posebej še prometnim 
in splošnim družbenim pogojem oziroma še bolje, gre za proces večjega in bolj 
zavestnega izkoriščanja vseh gospodarskih in splošnih družbenih pogojev za 
razvoj našega komunalnega sistema in da gre za proces, ki prav iz teh razlogov 
še ne more biti končan in bo šel še dalje ter bo terjal verjetno še nadaljne 
spremembe. Pri tem pa ne gre samo za to, da ob prvotnem oblikovanju občin 
niso bila v vseh primerih in niso niti mogla biti docela jasna gospodarsko 
družbena območja, ki morajo biti naravno osnova našega komunalnega sistema, 
in ne gre samo za to, da je v posameznih primerih, ob prvotnem oblikovanju 
občin, prevladovala navezanost na stara upravna območja. Gre predvsem za to, 
da je današnji razvoj zelo hiter in da se v tem razvoju pojavljajo nova središča 
in nove možnosti kombiniranja gospodarskih področij, ki ustvarjajo nove gospo- 
darske, družbene skupnosti. 

Gre za to, da nam izkušnje s komunalnim sistemom nujno odkrivajo nove 
vidike na možnosti teritorialne povezave, ki nimajo, razume se, ničesar skup- 
nega s staro administrativno občino, ki je konec koncev bila še vedno samo 
člen v verigi centraliziranega, iz določenega centra vodenega upravljanja. Ne 
rnoremo torej računati s tem, da bi šli na takšne razmejitve, ki bi lahko, kakor 
Je bil to primer v preteklem razdobju, trajale desetletja. To ne velja samo za 
odpravljanje nekaterih občin ali za njihovo združevanje z drugimi občinami 
oziroma za priključevanje njihovega ozemlja k že obstoječim občinam, gre tudi 
za popravke med posameznimi občinami. 

Po drugi strani pa je bilo pri obravnavah na sejah Izvršnega sveta še pose- 
bej podčrtano, da vprašanje obstoja in velikosti posameznih občin ne more in 
ne sme biti za okrajne ljudske odbore administrativen način reševanja težav, 
na katerega naletevajo na svojem območju. Ce je odpravljena občina, ki je bila 
do zdaj dotirana, seveda ne izginejo problemi gospodarske zaostalosti in neraz- 
vitosti območja, kjer je do zdaj obstajala samostojna občina. Enako velja za 
druge probleme, ki so morda obstojali in bili jasno vidni, dokler je obstojala 
stara občina. 

Kadar se lotevamo preoblikovanja občin z namenom, da ustvarimo boljše 
Pogoje za reševanje določenih gospodarskih in političnih problemov, potem se 
rnoramo zavedati, da to delamo v zaupanju v pravilnost našega komunalnega 
sistema, s posebno odgovornostjo in upoštevajoč pravice, ki jih imajo proiz- 
vajalci. Osnovna poteza komunalnega sistema pa je, da bolj neposredno in 
rnočneje angažira vsakega državljana za reševanje skupnih nalog in ga tako 
usposablja, da se udeležuje skupnih naporov, da čimprej preidemo od uprav- 
'janja z ljudmi na upravljanje s stvarmi. Postopek mora torej biti takšen, da 
Pnzadeti državljani ta pomen menjanja občin občutijo in razumejo. Ce bi pri- 
zadeti državljani lahko dobili občutek, da gre samo za administrativne ukrepe, 
bi se pasivizirali, namesto da se aktivizirajo v svojih komunah. Pri vsem tem 
Pa nas mora voditi premišljenost in dobra pripravljenost vsakega ukrepa. Pod- 
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črtujem to in pri tem samo ponavljam, kar je bilo rečeno na sejah Izvršnega 
sveta, zlasti zato, ker so določena znamenja na primer večkratno menjanje 
predlogov, pa tudi umikanje predlogov kazala na to, da ponekod vendarle 
obstoji razpoloženje, da se dopuste, da se tolerirajo hitri in površni postopki. 

Ce se moramo po eni strani zavedati, da pri današnjem hitrem in celo 
burnem razvoju ne moremo sprejemati takšnih rešitev, ki bi do zadnjega metra 
pomenile rešitve za desetletja, potem moramo biti po drugi strani prežeti z 
občutkom, da opravljamo zgodovinsko nalogo, ko izgrajujemo naš komunalni 
sistem, ki lahko uspe samo ob istočasnem oblikovanju novega občana, ki sam 
vodi svojo občino, zato pa tudi sam za to svojo občino odgovarja. 

V luči takšnih stališč je sprejel Izvršni svet predloge okrajnih ljudskih 
odborov, ki so pred vami, kot predlog zakona in v luči teh stališč Izvršni svet 
predlaga, da ta predlog sprejmete. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Ugotavljam, da se Izvršni svet stri- 
nja s predlaganimi spremembami k predlogu zakona in so s tem te spremembe 
postale sestavni del zakonskega predloga. Zato prehajamo na obravnavo. Zeli 
kdo besedo? Besedo ima zvezni ljudski poslanec dr. Makso Snuderl. 

Dr. Makso Snuderl: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Oglasil 
sem se k besedi zato, ker je pred našo skupščino ponovno predlog, da se odprav- 
lja občina kljub temu, da so se proti tej odpravi izrekli prebivalci, občinski 
ljudski odbor in razne druge organizacije. Mislim pri tem predvsem občino 
Videm ob Sčavnici. Nisem advokat te občine in mi ni naročila, naj tu govorim, 
nihče me ni za to naprosil, pa tudi sam teh razmer ne poznam. Govorim le 
načelno. Rad bi namreč odgovoril tistim, ki pravijo, kakšna je to demokra- 
cija, če sami ljudje hočejo imeti občino, če hočejo imeti svoj ljudski odbor, 
pa jim višji organi tega ne dajo. Demokracija pa je vendar to, da si ljudje 
na svojem območju sami svoje zadeve urejujejo. 

Tovariši, v tem ugovoru je lahko nekaj resnice, lahko pa tudi ne. Tovariš 
Kardelj je, če se prav spominjam, na Kočevskem zboru dejal, da ni demo- 
kracija to, da lahko vsakdo reče, da je dvakrat dve pet. Mislim, da lahko nekaj 
paralele postavimo tudi glede tega problema. Ce se okrajni ljudski odbor in 
Ljudska skupščina izrečeta za odpravo občine proti volji prebivalstva, potem 
s tem ni rečeno, da je to kršitev njihove demokracije in da ni vedno demo- 
kratično, če se prebivalstvo izreče za ohranitev občin. Res je, da je načelo 
naše socialistične demokracije, katere bistveni del je naša ekonomska politična 
demokracija, da prebivalstvo komune samo odloča o svoji samoorganizaciji, 
da sami formirajo svoje organe, občinski ljudski odbor in druge občinske 
organe in sami delujejo, delajo ter rešujejo javne zadeve in imajo v končni 
posledici tudi sami pravico, da odločajo o tem, ali naj ti organi še obstojajo 
naprej ali ne, ali naj obstoja občina ali ne. Ce pa se javlja vprašanje ali naj 
takšna občina ne obstoja v prihodnje, je pa vendar treba pogledati vprašanje 
demokracije. 

Mislim, da komuna sama za sebe ni mozaik, iz katerih je sestavljen okraj. 
Ni sama za sebe zaključena, neodvisna, samostojna enota, ki sama deluje neod- 
visno na levo in desno, kakor sama hoče. Komuna je organski del žive, širše 
komune, okraja. Komuna je z okrajem priraščena v vseh vidnih organizacijskih 
in globokih družbenih in materialnih osnovah, povezana, prepletena je z žilami 
vsega okraja in  lahko trdimo tudi vse republike. Zato se takšna komuna ne 
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sme strniti v suho vejo na področju tistega prizadevanja, ki ga tov. dr, Vilfan 
danes pravilno imenuje, tistega procesa razvoja, ki vodi in žene naprej vse 
naše komune na določeni poti splošnega razvoja na vseh področjih. Zato je 
neka občina, ki hoče ostati sama zase, lahko v zmoti. Ne presoja pravilno 
tega razvoja, če misli, da lahko obstoja naprej, čeprav okraj meni, da temu ni 
tako. Kljub temu bo potem rešitev višjih organov, okraja in naše skupščine 
demokratična, ker ustreza širokim demokratičnim težnjam nasproti zmoti ali 
zavedenosti ali neuvidevanju, lokalizmu, ki nastaja v posamezni komuni. Po- 
temtakem bo odločitev občine demokratična, če ima prav iz demokratičnega 
stališča. 

V konkretnem primeru pa trdimo, da občina Videm ob Sčavnici nima prav. 
To verjamem, toda o tem nisem prepričan in sicer iz naslednjih vzrokov. Raz- 
polagam s skromnimi podatki in jim lahko verjamem, niso pa prepričevalni. 
Okrajni ljudski odbor na primer trdi, da občina nima pogojev za razvoj v komu- 
nalnem sistemu. To je zelo splošna trditev. V obrazložitvi je nekaj več pove- 
dano glede kmetijstva, ki je že razdeljeno na dve poslovni zvezi, kar samo od 
sebe še ne preprečuje, da nima prebivalstvo interesa do občine kot središča. 
To pa ne drži, ker prav prebivalstvo trdi, da ima interes na občini kot središču 
•n je tovariš Vilfan te stvari malo dopolnil z argumenti. Vendar so še vedno 
ti argumenti splošni. Mislim, da lahko skupščina utemelji odpravo občine, zato 
Pa ji je treba predložiti podrobnejšo analizo ne pa samo splošne podatke in da 
30 slabo razvita. Analiza bi morala pojasniti zakaj je slabo razvita. Slišali smo, 
da gre za dotirano občino, ne vemo pa kakšne dotacije je imela občina Videm 
ob Sčavnici, razen tega pa tudi ne vemo, kakšno je stanje glede kadra. Kako 
naj potem o teh vprašanjih odločam, če sem na tem območju poslanec. 

Iz teh razlogov trdim, da manjka tista temeljna analiza iz katere bi se ne 
samo mi, ampak bi se lahko tudi prebivalci tega območja prepričali, da nimajo 
P'av ter da ne bodo prebivalci izgubili zaupanja oziroma da bodo imeli tisto 
zaupanje, ki ga ima tovariš Vilfan v mislih. To je pomanjkljivost, ki sem jo 
hotel podčrtati in ki jo moramo odpraviti, če hočemo z resnično demokratično 
Potezo odpraviti navidezno demokratično odločitev samih prebivalcev, ki se 
takšni i'ešitvi upirajo. Zato verjamem, da je to tako. Vendar samo verjamem, 
Prepričan pa o tem nisem. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Besedo ima ljudski poslanec Rudi 
Cačinovič. 

Rudi Cačinovič: Tovariši ljudski poslanci! Nisem imel namen govo- 
riti in mi morate oprostiti, ker sem nekoliko prehlajen. Upam, da bom kljub 
temu lahko zagovarjal predlog okrajnega ljudskega odbora, ki je predlagal 
reorganizacijo občin v okraju Murska Sobota in upam, da bodo tudi argumenti, 
ki smo jih imeli v zvezi z občino Videm ob Sčavnici, dovolj prepričljivi. Dokazati 
bi želel, da je okrajni ljudski odbor poznal vsaj osnovno matematiko oziroma, 
"a je znal šteti do štiri ali pet. Mislim, da ni treba posebej ponavljati, kar je 
bilo danes že rečeno glede argumentov, ki so bili omenjeni, ko smo govorili 
0 reorganizaciji občin v našem okraju. To so vsi tisti argumenti, ki so veljali 
tudi za druge kraje in mislim, da bi s ponavljanjem samo izgubljali čas. Razen 
niene je še vrsta poslancev, ki so hodili po terenu in prepričevali ljudi in upo- 
rabljali te argumente. Kolikor bi mogoče ne bil prepričljiv, upam, da me bodo 
tudi tovariši, ki jih imam v mislih, podprli. 
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Obrazložitev predloga za odpravo občine Videm ob Sčavnici je bila kratka, 
ker smo bili vsi globoko prepričani, da je odprava te občine najbolj utemeljena, 
ker gre za najmanjšo občino in so tudi vsi drugi razlogi takšni, kot so argumenti 
pri drugih predlogih za odpravo občin. 

Imeli smo na primer pomisleke za občino Grad, ki leži na skrajnem severu 
ob tromeji in je prometno oddaljena, ima skoraj dvakrat več prebivalstva kot 
videmska občina itd. Toda glede odprave občine Grad so se prebivalci, občinski 
ljudski odbor in drugi strinjali, da je zaradi vseh razlogov, ki so bili danes 
že povedani, bolje, če se priključijo občini Murska Sobota. 

Morda bi lahko povedal, kako je bilo z zbori volivcev v občini Videm ob 
Sčavnici. Kot primer navajam samo vas Videm, kjer je bilo na zboru volivcev 
od 56 volivcev 16 proti odpravi, 15 za, 25 volivcev pa so je vzdržalo. Ponekod so 
bili ljudje mnenja, da je vodstvo občine dobro in so izražali simpatije nasproti 
predsedniku občine itd. Vse to upoštevamo in se s tem popolnoma strinjamo, 
zdi pa se nam, da to še ni zadosten argument za obstoj občine. Predsednik 
prejšnje občine lahko namreč postane predsednik nove velike občine, kar je 
po vseh naših predpisih tudi mogoče. 

Želel bi povedati nekaj podatkov o občini Videm ob Sčavnici, ki ima 6203 
prebivalcev in je najmanjša občina. Občina Grad je na drugem mestu z 8301 
prebivalcem in je bila v skladu z željo prebivalcev odpravljena. Občina Videm 
ob Sčavnici ima 7699 ha, 227 milijonov dinarjev narodnega dohodka ali 36 000 
dinarjev na prebivalca. Proračunski dohodki za leto 1958 so znašali 34 milijonov 
ali 5615 na enega prebivalca. Za leto 1958 je bilo predvideno 6 milijonov dohod- 
kov skladov ali 968 din na enega prebivalca. V našem okraju sicer ta sredstva 
povprečno niso visoka, toda, če bi našteval podatke za druge občine bi lahko 
ugotovili, da so sredstva teh občin precej manjša. Toda ko se bo ta občina 
priključila v glavnem k občini Gornja Radgona, kjer so mnogo večji skladi 
in kjer bodo tudi prebivalci dosedanje občine Videm ob Sčavnici deležni in 
soodločali pri teh skladih, potem je ta argument v praksi popolnoma drugačen. 

Pri odločanju za obstoj ali odpravo te občine je prišlo do izraza tudi vpra- 
šanje ali smo vstanju tudi na območju te občine imeti vse službe, ki naj izvajajo 
tiste naloge, ki jih ima danes občina; ali bodo, če že dobimo te uslužbence, racio- 
nalno izkoriščeni, ali bodo zmožni, ker bi moral posamezni uslužbenec opravljati 
več nalog itd. Kdo bo vse to plačeval? Mislim, da ne bi bilo treba posebej 
naštevati vseh pristojnosti, ki jih danes občine imajo, vendar bi povedal samo 
nekoliko primerov, kako se je odvijalo delo v tej občini. Ne mislim, da se 
ljudje, ki so do zdaj delali v tej občini kot ljudski odborniki ali kot uslužbenci, 
niso trudili oziroma vestno delali. Vendar vseh teh zadev še zdaj niso zmogli. 
Tudi ekonomske utemeljitve nimamo, da bi lahko urejali v Vidmu to, kar ljudje 
danes rabijo, kar je za njihove potrebe nujno. 

Sodišče je na primer v Gornji Radgoni in Ljutomeru, kataster prav tako, 
kamor že sedaj hodijo ljudje. Razumljivo je, da to ne moremo organizirati v 
Vidmu, kjer ni niti uradnih prostorov niti stanovanj, da ne govorimo o raznih 
zdravstvenih službah, zobozdravstvu itd., kar je do zdaj opravljala Gornja Rad- 
gona, kjer je organizirana tudi protituberkulozna služba. S tem seveda ni 
rečeno, da ne bi kdaj v prihodnjosti, kolikor bo nova občina zmogla, ne organi- 
zirali vseh teh služb tudi v Vidmu. Gozdarsko službo opravlja občina Gornja 
Radgona, posredovalnico za delo vodi okrajni ljudski odbor in občina Gornja 
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Radgona. Sodnik za prekrške je prihajal iz Gornje Radgone, trgovsko inšpekcijo 
vodi Ljutomer, zadeve socialnega zavarovanja vodijo v Gornji Radgoni in isto 
velja tudi za DOZ in za sindikalno delo. Kmetijska poslovna zveza je orga- 
nizirana v Gornji Radgoni, -za del območja pa v Ljutomeru. Pri urejanju kme- 
tijskih posestev pomaga kmetijsko gospodarstvo Radgona in delno Kapela ozi- 
roma kmetijski strokovnjaki iz Ljutomera. Delovno in gradbeno inšpekcijo 
opravlja okrajni ljudski odbor. 

Prepričan sem, da se volivci tudi kot davkoplačevalci ne bi strinjali, če bi 
vse te službe organizirali v Vidmu, ne glede na to, da teh potreb ni in je vpra- 
šanje, kako bi vse to lahko plačevali. Glede na situacijo v Vidmu, kjer je bila 
občina pravzaprav le nekaj več kot krajevni odbor s krajevnim uradom, ima 
ljudski odbor še druge organe. Krajevni urad in krajevni odbor bosta ostala 
še naprej v Vidmu, ljudski odborniki in člani svetov pa bodo svoje naloge izva- 
jali v ljudskem odboru in njegovih organih v dveh sosednjih občinah. Delo za 
to ne more prav nič trpeti, lahko se le izboljša in kar je še zlasti važno tudi 
znatno poceni. Mislim, da ni treba, da bi naredili posebno analizo, koliko se 
lahko prihrani že s tem, da se dosedanja občina priključi v glavnem Gornji 
Radgoni, kar je zlasti važno za naše območje, ki ima dokaj skromna sredstva. 

Lahko bi omenil tudi tako imenovane predsodke, menim pa, da to ni po- 
trebno. Izdelana je tudi posebna primerjava glede ekonomske moči nove skupne 
občine in dosedanje Videm ob Sčavnici, koliko in s kakšnimi sredstvi bodo 
občani lahko razpolagali in soodločali pri skladih itd. Tako bo na primer v novi 
občini prebivalec razpolagal z devetkrat večjimi sredstvi kot v dosedanji občini. 
Mislim, da občanom dosedanje občine nismo vzeli določenih pravic, ampak smo 
te pravice samo povečali. 

Mnogo je bilo govora tudi, da so nekatere pridobitve v tej občini oziroma 
kar se gradi, zasluga občine. Tako so predvidene gradnje in razni objekti, ki jih 
je dosedanja občina sprejela v svoj perspektivni plan, po sklepu okrajnega 
ljudskega odbora prenesene tudi v perspektivni plan skupne občine. Z admini- 
strativnimi mejami vse to res nima nobene posebne zveze. To je nekoliko raz- 
logov, ki že sami po sebi zadoščajo, da je okrajni ljudski odbor dal predlog za 
odpravo občine Videm ob Sčavnici. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
ljudski poslanec Aleksander Pirher. 

Aleksander Pirher: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Ker sem 
bil na zboru volivcev v Vidmu, bi omenil samo tri momente. Politične organi- 
zacije so bile za odpravo občine, ljudski odbor s predsednikom na čelu seveda. 
Pa je bil proti. Na zboru volivcev v Vidmu in tudi drugod se niso ljudje čutili 
Prizadete, da bodo z odpravo občine prikrajšani na državljanskih pravicah, 
ampak so bili proti odpravi kmetje, ker ima Ljutomer za 3% višjo doklado, Rad- 
gona pa za 20/o. Isto velja tudi glede skončnine itd. tako, da so bili v glavnem 
Pioti odpravi kmetje, ker so pač imeli v občini Videm ob Sčavnici manjše druž- 
bene obveznosti. Razen tega sem ugotovil v razgovoru z ljudmi in s predsedniki 
svetov, da je bilo zaradi majhne občine vse družbeno dogajanje in naloge, 
razen družbenih organov, zelo povezano v eni osebi. Tako so bili po mojem 
Mnenju v videmski občini okrnjeni družbeni organi v svojih nalogah in pomenu. 
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Prepričan sem, da bodo s priključitvijo k večjima občinama, kjer delujejo vsi 
družbeni organi, imeli volivci videmske občne prav takšno možnost delovanja 
v teh družbenh organih in da bodo, po mojem mnenju, širše in bolj samostojno 
lahko reševali naloge, ki danes pripadajo raznim svetom in drugim družbenim 
organom. 

Predsednik inž. PavleZaucer: Želi še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče več ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za zakonski predlog, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
Republiški zbor sprejel zakon o spremembah zakona o območjih okrajev in 
občin v Ljudski republiki Sloveniji in ga bom poslal predsedniku Ljudske skup- 
ščine LRS za objavo. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na poročilo mandatno-imuni- 
tetnega odbora. Prosim poročevalca mandatno-imunitetncga odbora, da da poro- 
čilo. (Poročevalec mandatno-imunitetnega odbora ljudski poslanec France 
K i m o v e c prebere odborovo poročilo. — Glej priloge. K prebranemu poročilu 
doda še naslednje:) 

Franc Kimovec: Mimo tega bi želel zbor informirati še o tem, da bo 
mandatno-imunitetni odbor podrobnejšo obrazložitev poslal Okrožnemu sodišču 
v Ljubljani. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, dajem predlog mandatno-imunitetnega 
odbora na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (En poslanec 
dvigne roko.) Ugotavljam, da je republiški zbor potrdil sklep mandatno-imuni- 
tetnega odbora, da se ne dovoli sprožiti oziroma nadaljevati kazenski postopek 
zoper ljudskega poslanca Ivana Potrča. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na sklepanje o razrešitvi in 
izvolitvi nekaterih članov univerzitetnega sveta. 

Prosim poročevalca odbora za prosveto in kulturo, da da poročilo. (Poroče- 
valec odbora za prosveto in kulturo ljudski poslanec Tone Kropušek pre- 
čita odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Zeli dati predstavnik Izvršnega sveta obrazložitev? (Predstavnik Izvršnega 
sveta izjavi, da podrobnejša obrazložitev ni potrebna.) Zeli kdo besedo k temu 
predlogu? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in 
dajem predlog, da se razrešita Dušan Bole in Olga Vrabič kot člana Univer- 
zitetnega sveta Univerze v Ljubljani, na glasovanje. Kdor je za, prosim, da 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da sta bila kot člana Univerzitetnega 
sveta Univerze v Ljubljani razrešena Dušan Bole in Olga Vrabič. 

Na glasovanje dajem predlog, da se za člana Univerzitetnega sveta Uni- 
verze v Ljubljani izvolita Stane Markič in Jože Pernuš. Kdor je za, prosim, da 
dvigne roko.   (Vsi  poslanci  dvignejo roko.)  Je  kdo proti?  (Nihče.)  Se je kdo 
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vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da sta bila kot člana Univerzitetnega 
sveta Univerze v Ljubljani izvoljena Stane Markič in Jože Pernuš. 

Obveščam Republiški zbor, da me je predsednik Zbora proizvajalcev ob- 
vestil, da je Zbor proizvajalcev sprejel predlog zakona o proračunu in proračun 
Ljudsko republike Slovenije za leto 1959 v enakem besedilu kot Republiški 
zbor, zato ga bom poslal predsedniku Ljudske skupščine LRS za objavo. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem sejo. 

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
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(20. februarja 1959) 

Predsedovala:   Miha   Marinko,   predsednik Ljudske skupščine LRS in 

Milan   A p i h ,   predsednik odbora za organizacijo oblasti in 

uprave kot namestnik predsednika zbora 

Zapisnikar:   Drago   Šelige r 

Začetek seje ob 18.50 uri. 

Predsednik Miha Marinko: Čeprav je poslovnik precizno izdelan, 
vendar ni predviden primer, ki se nam je dogodil. Predsednik zbora je 
namreč odsoten, podpredsednik zbora tovarišica Angela Ocepkova pa je bolna. 
Zato moram začasno prevzeti vlogo predsedujočega, da izvolimo začasnega na- 
mestnika predsednika zbora. 

Besedo dajem predsedniku Uprave kluba poslancev LRS ljudskemu poslancu 
P'rancu Kimovcu. 

France Kimovec: V imenu Uprave kluba poslancev LRS in 10 
poslancev: Nerina Gobbo, Slavka Ježa, Jožeta Kladivarja, Franca Kreseta, Vere 
Kolarič, Tineta Remškarja, dr. Ruže Segedin, Franca Sušteršiča, Jožeta Tramška 
in v svojem imenu predlagam, naj bi seje Republiškega zbora, dokler sta zadr- 
žana predsednik in podpredsednik zbora, vodil tovariš Milan Apih. Tovariš Apih 
dela kot predsednik odbora za organizacijo oblasti in uprave Republiškega zbora 
v sestavu skupščine, pri čemer računamo, da bi bil pač najprimernejši, ki bi 
lahko pripravljal in vodil seje zbora v času, ko sta predsednik in podpredsednik 
odsotna. 

Predsednik Miha Marinko: Slišali ste predlog. Ali je morda še 
kakšen drug predlog? (Ne javi se nihče.) 

Ce ne, dajem na glasovanje predlog, da se za namestnika predsednika 
Republiškega zbora izvoli ljudski poslanec Milan Apih. Kdor je za, prosim, da 
dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tovariš Apih izvoljen za namestnika predsednika zbora 
in ga prosim, da zavzame svoje mesto. 

Predsedujoči Milan Apih: Hvala za zaupanje. Sporočam, da bo za- 
pisnik današnje seje vodil tovariš Drago Seliger. Ljudski poslanci France Perov- 
šek, Ivan Maček, Angola Ocepek, dr. Draga Cernelc, inž. Pavle Zaucer, Ivan 
Rančigaj,  Ada  Krivic, ■ Maks Dimnik,  Tone  Fajfar,  Pepca  Perovšek  in Stane 
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Nunčič so opravičili svojo odsotnost in predlagam, da jim zbor odsotnost 
opraviči. 

Ker ni ugovora, menim, da jim je zbor odsotnost opravičil. Prosim zapisni- 
karja zadnje seje Staneta Sotlarja, da prebere zapisnik. (Zapisnikar Stane Sotlar 
prebere zapisnik 5. seje.) 

Ima kdo od tovarišev ljudskih poslancev kakšno pripombo k zapisniku 
zadnje seje? (Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb, ugotavljam, da je zapisnik 
odobren in da se lahko podpiše. (Predsedujoči in zapisnikar podpišeta zapisnik.) 

Razen predlogov zakonov, ki jih je predložil Izvršni svet, obstoja še poročilo 
odbora za predloge in pritožbe, kakor tudi predlog za odpravo tega odbora. Zato 
predlagam za to sejo naslednji dnevni red: 

1. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o veterinarski službi v Ljudski 
republiki Sloveniji; 

2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o narodnih parkih; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o Uni- 

verzi v Ljubljani; 
4. poročilo odbora za predloge in pritožbe in 
5. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o odpravi odbora Republiškega 

zbora za predloge in pritožbe. 
Ima kdo od tovarišev ljudskih poslancev kakšen spreminjevalni predlog ali 

pripombo k dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb, ugotavljam, 
da je predlagani dnevni red sprejet in prehajamo na 1. točko dnevnega reda, 
to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o veterinarski službi 
v Ljudski republiki Sloveniji. 

Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in uprave, da da poročilo. 
(Poročevalec   Franc   Pir kovic  prečita odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec 
Viktor  Zupančič prečita odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec 
Franc  Belšak prečita odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da predlog zakona obrazloži oziroma 
sporoči stališče Izvršnega sveta do amandmajev, ki jih predlagajo posamezni 
odbori. 

Jože Ingolič: Veterinarska služba se je v okviru vse Jugoslavije orga- 
nizirala predvsem v skladu s temeljnim zakonom o varstvu živine pred žival- 
skimi kužnimi boleznimi in z nekaterimi drugimi predpisi. Pri tem so vplivale 
posebnosti zdravstvenega stanja živali, posebno še glede živalskih kužnih, vzrej- 
nih in parazitarnih bolezni v posameznih republikah ter posebnosti razvoja 
živinoreje in njene proizvodnje. 

Organizacija veterinarske službe je danes pri nas takale. Pri občinskih 
ljudskih odborih so uslužbeni občinski veterinarski inšpektorji, ki opravljajo 
vse upravne in strokovno operativne naloge veterinarske službe kot upravni 
uslužbenci občinskih ljudskih odborov. Le nekatere posamezne občine in pa vse 
občine okraja Celje so že ustanovile občinske veterinarske postaje, ki imajo 
večinoma ambulantno prostore, po katerih opravljajo vso strokovno operativno 
dejavnost veterinarske službe, upravne zadeve pa v takšnih občinah opravljajo 
stalni ali honorarni občinski veterinarski inšpektorji. Pri okrajnih ljudskih od- 
borih imamo veterinarske inšpektorate, kjer so uslužbeni veterinarski inšpek- 
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torji za posebne službe kot pri večjih klavnicah, tovarnah mesnih izdelkov itd. 
Okrajni veterinarski inšpektorati nadzorujejo celotno službo na njihovem ob- 
močju, zlasti glede preprečevanja in zatiranja živalskih kužnih, vzrejnih in para- 
zitarnih bolezni. Operativni veterinarski službi, to je občinski kot okrajni, vse- 
stransko strokovno pomagajo večji veterinarski zavodi in sicer: Centralni 
veterinarski zavod v Ljubljani, veterinarski zavodi v Celju, Murski Soboti, Ptuju 
in Mariboru ter centra za umetno osemenjevanje v Renčah in Novem mestu. 
Pri sekretariatu Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo je organiziran 
republiški veterinarski inšpektorat kot osrednji republiški strokovni organ za 
zadeve veterinarstva. 

Organizacija obstoječe veterinarske službe kaže določene pomanjkljivosti, 
ki pa bodo odpravljene, ko bo zakon o veterinarski službi tudi v praksi izpeljan. 
Zato predvideva predlog zakona, da je veterinarska služba javna služba, ki skrbi 
za zdravstveno varstvo živali in za to, da preprečuje prenašanje živalskih kužnih 
bolezni od živali na ljudi. V tej zvezi določa zakon, kdo še lahko opravlja pri- 
vatno prakso, sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo pa poobla- 
šča, da predpiše pogoje, pod katerimi se takšno dovoljenje lahko sploh izda. 
Predlog zakona o veterinarski službi v Ljudski republiki Sloveniji daje z usta- 
novitvijo občinskih veterinarskih inšpektoratov prav poseben poudarek veter- 
narski službi pri občinah, saj so komunam dane vse tovrstne pristojnosti. 

Razen inšpektoratov pa bodo pri posameznih občinah ali za več občin sku- 
paj ustanovljene veterinarske postaje, iz katerih se bodo v prihodnje opravljale 
vse strokovne operativne dejavnosti. Veterinarske postaje bodo poslovale po na- 
čelih finančno samostojnih zavodov z urejenimi socialističnimi delovnimi raz- 
merji in družbenim upravljanjem. Z organizacijo veterinarskih postaj tudi 
praktično ne bo več potrebe po privatni praksi. Okrajni veterinarski inšpektorati 
ter republiški inšpektorat bodo po tem zakonu kontrolni organi v pravem po- 
menu besede ter strokovno vodili epizootiološko službo. 

Predlog zakona določa naloge in delo veterinarskih postaj, veterinarskih 
ambulant itd. V tej zvezi predvideva tudi ustanovitev živinorejsko-veterinarskih 
zavodov, ki naj bi razen dejavnosti veterinarske službe opravljali tudi naloge 
pospeševanja živinoreje, to je važne službe, ki pri nas še ni urejena. Velik raz- 
mah umetnega osemenjevanja širom Slovenije v zadnjih letih, terja nujno ure- 
ditev tudi te službe. Ker je izvajanje umetnega osemenjevanja dejavnost vete- 
rinarske službe, to je veterinarskih zavodov, predlog zakona dopušča, da se usta- 
navljajo tudi takšni zavodi. Menimo, da bi bil za rešitev tega vprašanja storjen 
prvi korak, če obstoječim veterinarskim zavodom na široko odpremo vrata, jih 
primerno opremimo in dopolnimo s potrebnim živinorejskim kadrom ter tako 
vzpostavimo tesno sodelovanje strokovnjakov - agronomov, živinorejcev in ve- 
terinarjev. 

Veterinarski in živinorejski veterinarski zavodi bodo tako postali dejansko 
delovna roka veterinarskih in kmetijskih inšpektoratov. Se več, veterinarski 
zavodi morajo prevzeti strokovno delo in organizacijo za preprečevanje tistih 
kužnih in zajedalskih bolezni, ki lahko močno zavirajo razvoj in proizvodnjo 
v nastajajočih farmah. Organizacija večjih zavodov se bo morala zato usmerjati 
v zdravstveno varstvo posameznih vrst živali, če hočemo, da bodo v prihodnje 
zavodi kos vsem zdravstvenim problemom, ki bodo nastajali v naših speciali- 
ziranih živinorejskih obratih. 
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Predlog zakona ureja razen tega vprašanje veterinarskega kadra in daje 
s temi osnovnimi predpisi možnost za natančnejše predpise o delovnem področju 
veterinarskih tehnikov, o njihovih dolžnostih in pravicah. Ureja tudi vprašanja 
mazaštva. 

Predlog zakona daje pravno podlago za važno ureditev vprašanja pavšalne 
tarife za osemenjevanje. Po predlogu zakona finansirajo inšpekcijsko službo 
ljudski odbori in republiški upravni organi. Veterinarski zavodi se bodo finan- 
sirali iz lastnih dohodkov, personalni izdatki za veterinarske oziroma živino- 
rejske storitve so bodo krili iz proračunskih sredstev, iz dotacij pa tista preven- 
tiva, za katero bodo tudi v prihodnje še nujna družbena sredstva. Cenimo, da 
bo vrednost vseh veterinarskih in živinorejskih storitev, tudi tistih, ki so z 
odredbo Sekretariata Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo prenesene v 
breme lastnikov ali imetnikov živali, znašala letno okoli 500 milijonov dinarjev. 
Plačilo teh storitev bo šlo v glavnem v breme proizvajalcev, koristnikov te 
službe. To pa predstavlja nekako 2 % vrednosti živinorejske proizvodnje na 
leto. 

Glede na to, da so ustvarjeni vsi pogoji za uresničitev predloženega zakona, 
predlaga Izvršni svet, da ga ljudska skupščina sprejme z vsemi dopolnitvami, 
ki so jih predlagali pristojni odbori. 

Predsedujoči Milan A p i h : Dajem predlog v razpravo. Zeli kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in ugotavljam, 
da se Izvršni svet strinja z amandmaji ki jih predlagajo posamezni odbori. S 
tem so postali sestavni del predloga zakona. Predlog zakona dajem na glasova- 
nje. Kdo je za, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je zakon 
o veterinarski službi v Ljudski republiki Sloveniji sprejet in ga bom poslal 
predsedniku Ljudske skupščine LRS za objavo. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o 
predlogu zakona o narodnih parkih. Prosim poročevalca odbora za presveto 
in kulturo, da da poročilo. (Poročevalec Ivan Krajnčič prečita poročilo 
odbora za presveto in kulturo. — Glej  priloge.) 

Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in uprave, da da poročilo. 
(Poročevalec Stane Brečko prečita poročilo odbora za organizacijo oblasti 
in uprave. — Glej priloge.) 

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec 
dr. Miha Potočnik prebere poročilo zakonodajnega odbora. — Glej 
priloge.) 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da predlog zakona obrazloži. 

Boris Kocijančič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Na pod- 
lagi zveznega zakona, ki je konec leta 1957 pooblastil ljudske republike, da 
v svojih zakonih odstopijo od določb splošnega zakona o varstvu kulturnih 
spomenikov in naravnih redkosti iz leta 1945, je Ljudska skupščina naše re- 
publike sredi lanskega leta sprejela nov zakon o varstvu kulturnih spomenikov 
in naravnih znamenitosti. S tem zakonom je bilo na novo urejeno široko pod- 
ročje varstva kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti in sicer tako, kot 
to najbolj ustreza sedanjim razmeram in potrebam te službe v naši republiki. 
Določbe prejšnjega republiškega zakona iz leta 1948 so bile namreč že zastarele. 

4 
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V 37. členu novega republiškega zakona o varstvu kulturnih spomenikov 
in naravnih znamenitosti je med drugim tudi določba, da se lahko posamezna 
območja zaradi zavarovanja njihove posebne naravno lepote razglasijo z zako- 
nom za narodne parke in da se z zakonom tudi določijo temeljna načela o 
njihovem zavarovanju in upravljanju. Pri narodnih parkih gre namreč tako 
po številu naravnih znamenitosti kot tudi po teritorialnem obsegu in po vsebini 
za širše zavarovanje, ki ga v zakonu o varstvu kulturnih spomenikov in narav- 
nih znamenitosti ni bilo mogoče kompleksno urediti. Snov, ki naj bo urejena 
s predlaganim zakonom o narodnih parkih je torej povsem nova, samostojna 
in ne samo dopolnitev zakona o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih 
znamenitosti. Enako kot zavarovanje kulturnih spomenikov, spada po zveznem 
ustavnem zakonu v republiško pristojnost tudi zavarovanje narodnih parkov. 
Na tem področju lahko določa zvezna zakonodaja le splošna načela, vse podrob- 
nosti pa spadajo v republiški zakon. Naša skupščina je torej že na podlagi 
ustavnega zakona in še posebej v zvezi z že omenjenim zveznim pooblastilnim 
zakonom pooblaščena, da uredi to vprašanje s svojim predpisom tako, kot to 
ustreza razmeram v naši republiki. 

Predlog zakona o narodnih parkih po mnenju Izvršnega sveta zagotavlja 
uspešno zavarovanje večjih pokrajinskih predelov ki bi jih bilo treba zaradi 
njihove naravne lepote in številnih naravnih znamenitosti, zaradi znanstvenega 
ali drugih pomenov postaviti pod posebno družbeno varstvo. S sprejetjem tega 
zakona nam bo mogoče ohraniti posamezne predele naše domovine, ki je znana 
v svetu prav po svojski združitvi izrednih naravnih lepot, v njihovi prvobitnosti, 
to pa je tisti cilj, ki ga drugod v prenaseljenih in hiperciviliziranih deželah 
Evrope in zlasti Srednje Evrope kljub vsemu prizadevanju in velikim material- 
nim žrtvam ne morejo več doseči. Da bi se kaj takšnega ne zgodilo tudi pri 
nas, je potrebno, da se ta zakon izda in da se dosledno in uspešno izvaja. 

Edini predpis, ki je do zdaj urejal vprašanja zavarovanja narodnih parkov, 
je bila zvezna uredba o upravi narodnih parkov, ki pa zaradi zastarelosti in 
le delnega reševanja problemov v zvezi z zavarovanjem narodnih parkov — 
upoštevala je namreč le gozdove — ni več uporabna. 

Zavarovanje narave in njenih lepot je ena izmed velikih skrbi civiliziranega 
sveta. Vrsta predpisov skuša omejiti številne kvarne posege v naravo, ki ne 
pomenijo samo zmanjševanje estetskega izgleda narave, marveč so predvsem 
tudi nevarni za zdravje človeka, za njegov razvoj in obstoj. Predpisi o varstvu 
gozdov, o borbi proti onečiščevanju voda po odpadnih vodah, predpisi o zelenih 

"pasovih okrog večjih naselij in številni drugi predpisi postavljajo mnoge obvez- 
nosti in prepovedi, da bi se preprečilo vsako nesmotrno in skupnosti škodljivo 
delovanje. S tem v zvezi se razpravlja o tem, kako bi se z enim samim zakonom 
o varstvu narave dosegel ta cilj. Po našem mnenju pa to ni mogoče, ker bi 
takšen kompleksen zakon ne mogel upoštevati vsega kar je na tem področju 
treba urediti, da bi se preprečili vsi različni kvarni posegi v naravo. 

Pri zakonu o narodnih parkih gre za predpis, s katerim se po eni strani 
kompleksno ureja problem vsestranskega zavarovanja večjih predelov, po drugi 
strani pa omogoča ustrezno zavarovanje v skladu z njegovimi načrti v vsakem 
konkretnem primeru. Zakon, ki ga danes obravnavamo, daje le splošna načela, 
meje in natančnejšo ureditev v posameznem narodnem parku pa bo predpisal 
odlok in to odlok Ljudske skupščine, ki ima prav tako moč zakona In s katerim 
bo skupščina proglasila posamezen predel za narodni park. Takšna rešitev se 
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nam je zdela umestnejša tudi zato, ker je ne samo konfiguracija tal v naši 
republiki, ampak tudi siceršnja njena raznolikost tolikšna, da si ne moremo 
misliti enakega režima v visokogorskem svetu, na Krasu ter na gričevnatih in 
ravninskih predelih. Posamezen odlok pa bo tako glede krajevnega kot tudi 
glede stvarnega obsega zavarovanja lahko našel tisto rešitev, ki bo v vsakem 
konkretnem primeru najbolj ustrezala in ki bo upoštevala vse interese, tako 
vzgojne, znanstvene, gospodarske in druge in ki bo najbolj primerna za posa- 
mezni narodni park. 

Predlog zakona je pripravil Svet za kulturo in prosveto LRS. Svet ga je 
poslal vsem okrajnim ljudskim odborom, prizadetim republiškim organom in 
družbenim organizacijam, da so o njem razpravljali in dali svoje pripombe 
in predloge. Večino pripomb smo sprejeli in upoštevali. Od prvotnega predloga 
sveta za kulturo in prosveto LRS se sedanji predlog zakona razlikuje le toliko, 
da se ustanovi posebna komisija za narodne parke kot samostojen republiški 
upravni organ. Takšna organizacijska ureditev daje večji poudarek tem proble- 
mom in zagotavlja, da se bodo upoštevali vsi interesi, ne morda samo ozko 
zavarovalni interesi s težnjo po izključevanju javnosti, ampak nasprotno s težnjo, 
da se zavarovani predeli smotrno vključijo v naš vzgojni, znanstveni in gospo- 
darski razvoj. Narodni parki imajo namreč namen, da kot splošni naravni 
rezervati s posebnimi naravnimi lepotami nudijo obiskovalcem s pomočjo po- 
sebnega vzdrževanja in nege pouk, vzgojo in zabavo ter nudijo prav tako mož- 
nost znanstvenega proučevanja, ki bi sicer iz kakršnihkoli razlogov ne bilo več 
mogoče. V narodni park so namreč lahko vključena tudi naselja, omogoča se 
obisk zavarovanih lepot, skrbi se za udobje obiskovalcev, vse to pa tako, da 
so estetski in znanstveni interesi čim manj okrnjeni. Gre torej za smotrn režim, 
da se uporabljajo sicer moderne pridobitve, vendar le v takšni meri in obliki, 
da se kar najbolj ohranjajo prvotne lepote in posebnosti narodnih parkov. 

Predlog zakona poudarja družbeno skrb za zavarovanje narodnih parkov, 
ki so dostopni javnosti in je mogoče omejiti dostop javnosti le z odlokom o usta- 
novitvi narodnega parka. Tako je podano jamstvo, da ne bo narodni park služil 
le ozkim strokovnim potrebam in da se ne bodo posebnosti narodnega parka 
samo konservirale, ker bi to pomenilo, da hi bil narodni park tako izključen 
iz splošnega dogajanja. Ne glede na morebitno upravičenost takšnih načrtov 
je treba opozoriti tudi na to, da takšna rešitev ni mogoča že zaradi goste nase- 
ljenosti in pa funkcije, ki naj jo opravljajo pri nas narodni parki. 

Poseben režim ustanavljajo za narodne parke določbe 5., 6. in 7. člena. 
5. člen določa, da je potrebno za graditev novih objektov ali rekonstrukcijo 
starih, za regulacije in melioracije površin v narodnih parkih še posebno dovo- 
ljenje organa, ki upravlja narodni park. Po 6. členu pa je prepovedano vsako 
v tem členu našteto dejanje in le izjemoma lahko organ upravljanja dovoli 
posamezna dela, če so za to podani posebno utemeljeni razlogi, kot na primer 
živalske ali rastlinske bolezni. 7. člen pa določa, da lahko konkretni odlok 
odstopa od določb omenjenih dveh členov in sicer v tem smislu, da lahko 
bodisi poostri bodisi omili omejitve, ki so v teh dveh členih navedene. 

Organizacijske določbe slone na enakih načelih, ki so že uveljavljena v 
zakonu o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti. Služba zava- 
rovanja v javnih parkih je javna služba. Vodi se decentralizirano po upravnih 
organih, ki so pristojni za kulturo pri okrajnih ljudskih odborih. Ce leži narodni 
park na območju dveh ali več okrajev, ga upravlja upravni organ tistega okraj- 
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nega ljudskega odbora, na katerega območju leži večji del narodnega parka, 
seveda v sporazumu z vsemi drugimi upravnimi organi prizadetih okrajnih 
ljudskih odborov. Upravni organ dobiva smernico od okrajnega sveta za kulturo 
in od republiške komisije za narodne parke. Tako je zagotovljena možnost 
družbenega usmerjanja in kontrole nad poslovanjem narodnega parka. Ce pa bi 
se pokazala potreba, lahko okrajni ljudski odbor ustanovi posebno komisijo 
ali zavod za upravljanje narodnega parka. Kot vse kulturne, znanstvene in pro- 
svetne ustanove in zavodi v naši republiki, imajo tudi v tem primeru ti zavodi 
poseben organ družbenega upravljanja. Vse podrobnejše odredbe so prepuščene 
okrajnemu ljudskemu odboru, ki ima največ vpogleda v poslovanje narodnega 
parka. Vrhovno strokovno nadzorstvo nad upravljanjem narodnih parkov pa 
opravlja Republiška komisija za narodne parke, ki daje smernice organom 
za upravljanje narodnih parkov in opravlja nekatere samostojne naloge, kot 
so določene v zakonu. 

Druge določbe zakona slone na že omenjenih načelih in so le njihova logična 
izvedba oziroma pomenijo uporabo splošnih določb, tako določbe o kaznovanju 
in povrnitvi škode, ki bi jo.napravil tisti, ki se ne bi ravnal po določbah tega 
zakona. 

V imenu predlagatelja izjavljam, da sprejema Izvršni svet predlagane 
amandmaje, razen amandmaja k drugemu odstavku 4. člena. Izvršni svet je 
namreč mnenja, da so vsi predlagani amandmaji v skladu s koncepcijo celotnega 
zakona in da prispevajo k preciznejšemu in jasnejšemu besedilu. Glede amand- 
maja k drugemu odstavku 4. člena pa meni Izvršni svet, da v predlaganem 
besedilu ne pove tega, kar izhaja iz obrazložitve in zlasti ne, kar je bilo z 
amandmajem mišljeno in bi pomenilo nekakšno razširitev. Izvršni svet je sicer 
mnenja, da bi bilo mogoče izpeljati to zavarovanje oziroma te posebne odredbe 
že na podlagi besedila, kot ga je predlagal Izvršni svet. Te določbe bi namreč 
določil odlok Ljudske skupščine, ki ima moč zakona. Toda, da bi bila dana 
jasnejša smernica za te odloke, predlaga Izvršni svet, ki vsebinsko sprejema 
amandma k drugemu odstavku 4. člena, da bi se drugi odstavek 4. člena glasil 
takole: 

»V odloku o razglasitvi narodnega parka se določijo meje narodnega parka 
in predpišejo morebitne posebne določbe glede upravljanja in ukrepov za zava- 
rovanje narodnega parka ter glede nadzorstvene službe v narodnem parku. 
Zaradi uspešnejšega izvrševanja nadzorstvene službe v narodnem parku se 
lahko dajo posameznim organom, organizacijam in njihovim članom pravice, 
ki jih po splošnem predpisu nimajo.« 

Gre torej za točnejšo določitev teh pravic, ki naj bi jih potem sicer konkre- 
tiziral posamezen odlok,  kateremu pa je že s tem dana določena orientacija. 

Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! V imenu Izvršnega sveta predlagam, 
da sprejmete predlog zakona takšen, kot ga je predlagal Izvršni svet z amand- 
maji pristojnih odborov in s spremenjenim amandmajem k drugemu odstavku 
4. člena. 

Predsedujoči Milan A p i h : Preden preidemo k razpravi, vprašam poro- 
čevalca zakonodajnega odbora za stališče glede amandmaja k 4. členu. 

Dr. Miha Potočnik: V imenu zakonodajnega odbora sprejemam 
besedilo, kot ga je pravkar za drugi odstavek 4. člena predlaganega zakona 
prečital predstavnik Izvršnega sveta tovariš Boris Kocijančič. To novo besedila 



C. seja 53 

namreč še bolj točno povzema bistvo in smisel razprave v zakonodajnem odboru 
in omogoča s svojo določbo, da bodo posamezni odloki o narodnih parkih lahko 
za uspešno izvrševanje nadzorstva zavarovanih objektov pooblaščali tudi po- 
sebno nadzorno osebje, kar je bistvo vsakega varstva. Brez teh pooblastil in 
brez dobrega izvrševanja varstva bi namreč zakon ostal na pol poti. Besedilo 
kot ga predlaga Izvršni svet je boljše, kot je bilo na hitro predlagano besedilo 
v zakonodajnem odboru in ga zato v celoti sprejemam. 

Predsedujoči Milan Apih: Ugotavljam, da so vsi amandmaji postali 
sestavni del predloga zakona in prehajamo na obravnavo. Zeli kdo besedo? (Ne 
javi se nihče.) Ker se nihče ne javi. dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor 
je za, prosim, da dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški 
zbor soglasno sprejel predlog zakona o narodnih parkih, ki ga bom poslal 
predsedniku Ljudske skupščine LRS za objavo. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o spremembah zakona o Univerzi v Ljubljani. 

Prosim poročevalca odbora za prosveto in kulturo, da da poročilo. (Poroče- 
valec odbora Ivan Potrč prečita poročilo odbora za prosveto in kulturo. 
- Glej priloge.) 

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec 
zakonodajnega odbora Vlado Oblak prečita odborovo poročilo. — Glej 
priloge.) 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da predlog zakona obrazloži. 

Milko Goršič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Zvezna ljudska 
skupščina je spremenila splošni zakon o univerzah. S to spremembo je določeno, 
da statute univerz potrjujejo republiške ljudske skupščine, statute fakultet pa 
republiški Izvršni sveti. Zato predlaga Izvršni svet ljudski skupščini, da ustrezno 
spremeni tudi republiški zakon o Univerzi v Ljubljani. Razen tega naj bi 
odpadla določba zakona, da naj univerzitetni svet določa statut narodne in uni- 
verzitetne knjižnice, ker po 108. členu statuta o Univerzi v Ljubljani sprejema 
pravila narodne in univerzitetne knjižnice upravni odbor. 

V imenu Izvršnega sveta predlagam, da Republiški zbor Ljudske skupščine 
LRS sprejme predlagane spremembe zakona o Univerzi v Ljubljani. 

Predsedujoči Milan Apih: Prehajamo na obravnavo. Zeli kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) Zaključujem obravnavo in dajem predlog zakona na glaso- 
vanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o spre- 
membah zakona o Univerzi v Ljubljani. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na poročilo odbora za predloge 
in pritožbe. Prosim poročevalca odbora za predloge in pritožbe, da da poročilo. 
(Poročevalec odbora dr. Sonja Kukovec prečita poročilo odbora za pred- 
loge in pritožbe. — Glej priloge.) 

Poročilo odbora za predloge in pritožbe dajem v razpravo. Kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in ugotavljanij 
da je Republiški zbor poročilo odobril. 
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Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu odloka o odpravi odbora Republiškega zbora za predloge in pritožbe. 

Prosim, da zakonodajni odbor kot predlagatelj tega odloka da poročilo 
oziroma obrazložitev. (Poročevalec Lado Oblak prečita poročilo in obraz- 
ložitev zakonodajnega odbora. — Glej priloge.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne 
javi, dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Jo kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel odlok o odpravi odbora 
Republiškega zbora za predloge in pritožbe. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem sejo. 

Seja je bila zaključena ob 19.55 uri. 



ZBOR   PROIZVAJALCEV 

4. seja 

(24. septembra 1958) 

Predsedoval:   Lojze   Ocepek,   predsednik 
Zbora proizvajalcev 

Zapisnikar:      Janez   Videni č 

Začetek seje ob 10.10 uri. 

Predsednik Lojze Ocepek: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! 
Pričenjam 4. sejo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, ki jo je sklical 
predsednik Ljudske skupščine LRS. Zapisnik današnje seje bo vodil tovariš 
Janez Videnič. 

Svojo odsotnost sta opravičila ljudska poslanca Anton Sihur in Ivan Krofi. 
Ali se zbor strinja, da obema poslancema opravičimo odsotnost? (Poslanci se 
strinjajo.)  Ker se strinjate, ugotavljam,  da je zbor odsotnost opravičil. 

Prosim zapisnikarja zadnje seje tovariša Franca Peršeta, da prečita zapisnik 
3. seje. (Zapisnikar Franc Perše prečita zapisnik.) 

Ima kdo izmed poslancev kakšno pripombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, smatram, da je zapisnik odobren in da se lahko podpiše. (Predsednik 
in zapisnikar podpišeta zapisnik.) 

Zbor proizvajalcev je prejel od predsednika Ljudske skupščine LRS poro- 
čilo Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS o gibanju gospodarstva v Ljudski 
republiki Sloveniji v prvih sedmih mesecih leta 1958 in predlog zakona o 
potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna Ljudske republike Slovenije 
(republiškega proračuna) za leto 1957; dalje je Zbor proizvajalcev prejel dopis 
Industrije za elektrozveze iz Ljubljane. V dopisu se zahvaljujejo zboru za po- 
slana priporočila, ki sta jih upravni odbor in delavski svet vestno proučila; 
obenem vabijo skupino poslancev našega zbora, naj bi obiskala njihovo podjetje 
in si ga ogledala. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo tale dnevni red: 
1. Poročilo in obravnava o gibanju gospodarstva v Ljudski republiki Slo- 

veniji v prvih sedmih mesecih leta 1958; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o potrditvi sklepnega računa 

o izvršitvi proračuna Ljudske republike Slovenije (republiškega proračuna) za 
leto 1957. 

Ali ima kdo od tovarišev ljudskih poslancev kakšno dopolnitev ali kak 
izpreminjevalni predlog k dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) Ce ne, smatram, 
da je dnevni red odobren. 

Pred prehodom na dnevni red vprašam tovariše ljudske poslance, ali žele 
staviti kakšno vprašanje Izvršnemu svetu oziroma ali žele od državnih sekre- 
tarjev ali drugih vodilnih uslužbencev kakšno pojasnilo o delu njihovih uradov 
in zavodov in o opravljanju zadev iz njihove pristojnosti? (Ne javi se nihče.) 
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Ker se nihče ne javi k besedi, prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je 
na poročilo in obravnavo o gibanju gospodarstva v Ljudski republiki Sloveniji 
v prvih sedmih mesecih leta 1958. 

Izvršni svet je predlagal, da bi predstavnik Izvršnega sveta dal poročilo 
na skupni seji in da bi na tej seji opravili tudi obravnavo. Se zbor strinja s 
tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) 

Smatram, da je predlog sprejet in prehajamo na 2. točko dnevnega reda, 
to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o potrditvi sklepnega računa 
o izvršitvi proračuna Ljudske republike Slovenije (republiškega proračuna) 
za leto 1957. 

Prosim poročevalca odbora za proračun, da da poročilo. (Poročevalec odbora 
za proračun ljudski poslanec Anton Pire prebere odborovo poročilo. — 
Glej priloge.) 

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

Matija Maležič: Med letom 1957 je bil republiški proračun od prvot- 
nih 8122 milijonov znižan na 750 milijonov in to zaradi nove razdelitve dohod- 
kov med republiko in ljudskimi odbori. 

Po tako spremenjenem proračunu so bili dohodki doseženi samo v višini 
83 "/o, medtem ko so bili izdatki izkoriščeni do 92 0/o. Proračun torej glede 
izdatkov ni bil v celoti uresničen, vendar tudi tako skrčeni izdatki niso bili 
pokriti s pobranimi dohodki. Co isto povem s številkami: izdatki niso bili izko- 
riščeni in so znašali neizkoriščeni krediti 574,6 milijonov. Vkljub tem naporom 
pri zmanjševanju izdatkov izkazuje zaključni račun 692,1 milijon primanjkljaja. 
Ta ugotovitev je osnovna značilnost predloženega zaključnega računa. 

Seštevek obeh navedenih številk nam pokaže izpad dohodkov. Vidimo torej, 
da so bili dohodki republiškega proračuna za leto 1957 za 1267 milijonov din 
manjši od predvidenih. 

O tem izpadu dohodkov za republiški proračun oziroma o analognem izpadu 
tudi pri proračunih mnogih ljudskih odborov je bilo že govora v odborih za 
gospodarstvo Ljudske skupščine LRS v začetku letošnjega leta. Ne bo odveč, 
če glavno ugotovitev v zvezi s tem izpadom dohodkov ponovimo sedaj ob spre- 
jemanju zaključnega računa. Ne gre namreč zato, da bi bila naša republika kot 
celota, torej glede svojih izvorov finansiranja v celoti, prikrajšana na dohodkih 
bodisi zaradi plana ali zaradi njegovih inštrumentov. Res je prav nasprotno, 
v republiki Sloveniji so v letu 1957 v globalu ostala večja sredstva kot je bilo 
predvideno po družbenem planu, le njihova razdelitev je bila spremenjena. 
Zmanjšali so se predvideni dohodki proračunov, in to vseh po vrsti, tudi dohodki 
zveznega proračuna, zavoljo tega pa so se povečali deloma družbeni skladi, sred- 
stva gospodarskih organizacij in plačni skladi v podjetjih, deloma pa sredstva 
socialnega zavarovanja. Taka izvršitev plana seveda pomeni odstopanje od pred- 
videvanj, odstopanje od proporcev; pri tem se je povečala osebna in investicijska 
potrošnja na škodo splošne potrošnje. To je tudi glavni vzrok, zakaj ni bil 
izvršen proračun dohodkov po proračunu za leto 1957. To je glavni vzrok, ni 
pa edini. 

Iz postavk obračuna vidimo, da so dohodki, in to skoraj vsi, razmeroma 
dobro pritekali, edino del proračunskega prispevka iz dobička je izrazito v 
minusu, ker je realiziran le v višini 64 %. Slaba realizacija proračunskega pri- 
spevka iz dobička ima dva vzroka: 
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Prvič, planirani porast proizvodnje leta 1957 je bil sicer zelo presežen, ven- 
dar ob istih ali celo večjih proizvodnih stroških in ob znatno manjšem porastu 
proizvodnosti dela kot je bila planirana — zato se je zmanjšal odstotek dobička 
in s tem avtomatično tudi realizacija predvidenega proračunskega prispevka 
iz dobička. 

Drugi vzrok je v tem, da so tako ugotovljen dobiček zmanjševali na nepra- 
vilen in nezakonit način v mnogih podjetjih in skoraj v vseh okrajih, predvsem 
v ljubljanskem, kranjskem, celjskem in mariborskem. Formalno so to izvajali 
ob koncu leta 1957 na več načinov, in sicer: 

z izločevanjem znatnih zneskov iz celotnega dohodka podjetij v obliki 
anuitet za investicije, ne da bi najemali investicijska posojila, 

z izločevanjem znatnih zneskov v obliki anuitet za investicijska posojila 
po pogodbah za nakup skladiščnih prostorov, ki pa še niso bili zgrajeni ali pa 
so bili šele v gradnji, 

z izločevanjem sredstev za gradnjo stanovanj in poslovnih prostorov iz ce- 
lotnega dohodka v breme poslovnih stroškov v obliki visokih najemnin za še 
neuporabne skladiščne in poslovne prostore, 

z zbiranjem večjih zneskov pri investitorjih v obliki avansov, ki so bili 
večji od dejanskih stroškov za izvršene gradnje, 

z nepravilno delitvijo celotnega dohodka na podlagi nepravilne registracijo 
gospodarske dejavnosti, s čimer so dosegli, da je bila participacija skladov na 
celotnem dohodku večja. 

Tako so ljudski odbori oziroma podjetja bodisi neposredno ali posredno 
s sodelovanjem lokalnih bank oblikovali znatna sredstva za investicije na svojem 
področju v nasprotju z veljavnimi predpisi. Mnogo teh nepravilnosti so omogo- 
čili pomanjkljivi predpisi, kar pa seveda teh nepravilnosti ne more v celoti 
opravičiti. 

Zavoljo navedenih nepravilnosti so bili prikrajšani dohodki zveznega, repub- 
liškega in lokalnih proračunov — vse v korist investicij na posameznih področjih, 
v glavnem v nekaterih mestih. 

Čeprav so bili dohodki republiškega proračuna tako zelo zmanjšani, je zelo 
verjetno, da v letu 1957 ne bi bilo proračunskega primanjkljaja, če bi izdatke 
tako omejili kot smo jih. To se pravi, izpad proračunskih dohodkov bi bil še 
vedno znaten, vendar zavoljo primernega varčevanja ne bi bilo primanjkljaja 
v zaključnem računu. 

Finančna inšpekcija je dolžna vse navedene nepravilnosti ugotoviti in 
zahtevati, da jih uredijo v skladu s predpisi. 

Dohodki proračuna od prebivalstva so bili malenkostno preseženi in sicer 
za 11 milijonov. Pri tem je bila dohodnina od kmetijstva dosežena v višini 
96 "/o, dohodnina od svobodnih poklicev in premoženja pa v višini 107 %. 

Odmera dohodnine od kmetijstva je temeljila na katastrskem dohodku iz 
leta 1956 in na republiških davčnih stopnjah, določenih skoraj v celoti po maksi- 
malnih zveznih stopnjah; znašala je 3455 milijonov. To je za 30 milijonov več 
od planirane. Zaradi razmeroma visokih odpisov, ki so nastali zavoljo elemen- 
tarnih nesreč in ugotovljenih sprememb v kulturah, pa je bila dejanska izter- 
java za 136 milijonov nižja, kar znaša glede na plan 4 0/o manj. Izpad dohodnine 
se je kril z višjimi občinskimi dokladami, ki so bile odmerjene v višini 1044 mili- 
jonov, kar je za 234 milijonov več kot je bilo planirano. Dokladc so se v celoti 
stekale v lokalne predračune in sklade. 
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Dohodnina od samostojnih poklicev in premoženja je bila realizirana v 
višini 1609,6 milijonov dinarjev ali 105 0/o, republiškemu proračunu pripadajoči 
del pa 107 0/o. Plan je bil presežen zaradi realnejšega obdavčenja davčnih zave- 
zancev, vendar menimo, da tudi ta odmera še ni v skladu z dejanskimi mož- 
nostmi. 

Omenil sem že, da izdatki republiškega proračuna niso bili v celoti izvršeni. 
Neizkoriščeni so ostali predvsem krediti za investicije, manjši del pa odpade 
na kredite republiške uprave, negospodarske investicije so bile izvršene le z 
19 0/o in znaša neizkoriščeni kredit 510,6 milijonov din. Zaradi pasivnosti prora- 
čuna med letom je bilo namreč finansiranje investicij iz proračuna ustavljeno 
ter so se v drugem polletju 1957 izvajala investicijska dela le iz odobrenega 
posojila republiškega investicijskega sklada. Da na vrsti objektov, ki so bili v 
gradnji, ne bi nastala večja škoda, je Izvršni svet med letom 1957 sklenil, da se 
na teh objektih nemoteno nadaljuje z deli vkljub pasivnemu stanju v prora- 
čunu. Zaradi tega ukrepa so nastale neporavnane obveznosti v znesku 306 mili- 
jonov dinarjev, ki jih bomo morali kriti iz sredstev za leto 1958. 

V letu 1957 so bili začeti le štirje novi objekti, med temi matcmatično- 
prirodoslovna fakulteta in šola za srednji medicinski kader. Vsa druga dela 
so bila le nadaljevanje investicij iz prejšnjih let ali pa vzdrževalna dela. Do- 
vršeni so bili objekti, ki so se gradili več prejšnjih let, med njimi Bolnišnica 
Idrija, Bolnišnica Valdoltra in Dom invalidne mladine v Kamniku. 

Finančno samostojni zavodi so se v letu 1957 razvili in napredovali tako, 
da so vedno bolj neodvisni od proračuna in da dosegajo večje lastne dohodke. 
V celoti so predvideni plan dohodkov prekoračili za 14%. Mnenja smo, da je 
to prekoračenje pri večini zavodov rezultat zdravega razvoja teh zavodov, 
večje prilagoditve potrebam gospodarstva, razširjanja zmogljivosti in organiza- 
cijske ter kadrovske izpopolnitve. Pri nekaterih zavodih pa so ti večji dohodki 
bili doseženi zavoljo dviganja cen uslugam, zavoljo namerno nerealno postav- 
ljenega proračuna in podobnih stremljenj, ki naj bi omogočila zavodom tak 
razvoj, ki ni vedno v skladu z našimi željami oziroma potrebami. 

V letu 1957 smo mnogim zavodom zmanjšali dotacijo, nekaterim za polovico 
v primerjavi s prejšnjim letom, nekaterim pa v celoti. Tako smo v letu 1957 
krili z dotacijami le 3,5 % izdatkov zavodov, medtem ko smo jih v letu 1956 
do 6,6 %. To se pravi da smo od leta 1956 do leta 1957 v globalu zmanjšali 
dotacije skoro za polovico. Ker so zavodi vkljub temu gospodarili uravnovešeno, 
nam to dokazuje, da je bil ta ukrep torej umesten in koristen. Predvsem je 
treba tu omeniti napredek pri znanstvenih inštitutih. 

Ustrezno s povečanimi dohodki so finančno samostojni zavodi povečali tudi 
izdatke in sicer za 11% v primerjavi s planom. Od skupnega števila 63 zavodov 
je Izvršni svet med letom 1957 odobril 21 zavodom povečanje izdatkov v skup- 
nem znesku 348 milijonov dinarjev. Ce upoštevamo ta odobrena povečanja 
izdatkov, so zavodi prekoračili izdatke le za 4% glede na plan. Ce hočemo 
objektivno oceniti to povečanje izdatkov, moramo predvsem vedeti, zakaj so bili 
povečani izdatki porabljeni. Te povečane izdatke so zavodi v globalu porabili 
do tri četrtine za materialne izdatke in le eno četrtino za osebne izdatke. Raz- 
merje ni neugodno — v globalu. Druga stvar pa je, kakšno je to razmerje pri 
posameznih zavodih. Osebne izdatke so prekoračili zaradi večjih izdatkov za 
honorarje, zaradi odobrenih povečanj postavk v pravilnikih za plače in le v 
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manjši meri zaradi novih namestitev. Povečanje materialnih izdatkov je pred- 
vsem funkcionalnega značaja in ima svoj odraz v povečanih lastnih dohodkih. 

Zavodi so dosegli presežek dohodkov v znesku 347 milijonov in primanjkljaj 
v znesku 49 milijonov. Skupni finančni rezultat je torej 297 milijonov, kar je 
v odnosu do izvršenih izdatkov 60/o. Leto prej je ta odstotek znašal 8%. 

Od skupnega presežka dohodkov odpade na Radio Ljubljana 85 milijonov 
in na Upravo žitnih silosov 50 milijonov din. 

Od skupnega primanjkljaja 49 milijonov odpade na Gospodarsko razstavišče 
v Ljubljani 37 milijonov. 

Predloženi zakon o potrditvi sklepnega računa je v vseh svojih postavkah 
vsklajen s podatki Narodne banke. Prav tako ga je pregledala komisija, ki je 
bila po predpisih v ta namen imenovana. 

Pri kraju pripominjam, da je možno kriti proračunski primanjkljaj za leto 
1957 v naši republiki na način kot ga predvideva zvezni odlok. Po tem odloku 
se v ta namen porabijo sredstva stalnega rezervnega sklada, letošnja 60/o rezerva 
proračuna in 10% sredstev republiških skladov. Izvršni svet je že sporočil Na- 
rodni banki podroben sklep o kritju primanjkljaja. 

Predsednik Lojze Ocepek: Odbora za proračun Republiškega zbora 
in Zbora proizvajalcev sta sprejela predlog zakona brez sprememb v enakem 
besedilu in je s tem besedilo zakona vklajeno. Glede na to, da so ljudski poslanci 
prejeli predlog zakona že pred sejo, predlagam po drugem odstavku 21. člena 
poslovnika, da predloga zakona ne čitamo. Se zbor strinja s tem predlogom? 
(Poslanci se strinjajo.) 

Pričenjam razpravo, želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne 
javi k razpravi, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. 
Kdor je za predloženi zakon, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor proizvajalcev sprejel predlog zakona o potrditvi 
sklepnega računa o izvršitvi proračuna Ljudske republike Slovenije (republiš- 
kega proračuna) za leto 1957. Ugotoviti bomo morali, če ga je v enakem besedilu 
sprejel tudi Republiški zbor. 

S tem je dnevni red naše seje izčrpan. Ker pa moramo ugotoviti ali je bil 
zakon o sklepnem računu za leto 1957 sprejet tudi v Republiškem zboru v 
enakem besedilu, odrejam krajši odmor. 

Poslance obveščam, da bo po končanih ločenih sejah skupna seja obeh 
zborov. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.40 uri in se je nadaljevala ob 12.40 uri.) 

Predsednik Lojze Ocepek: Ljudske poslance obveščam, da je Repub- 
ki zbor sprejel zakon o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna Ljud- 
ske republike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1957 v enakem besedilu 
kot Zbor proizvajalcev. Zato ga bom poslal predsedniku Ljudske skupščine LRS 
za objavo. 

Glede na sklep, ki je bil sprejet pri prvi točki dnevnega reda, prosim tova- 
riše ljudske poslance, da se udeleže skupne seje, ki se bo takoj pričela. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem sejo. Prihodnja seja bo 
sklicana pismeno. 

Seja je bila zaključena ob 12.45 uri. 



5. seja 

(28. decembra 1958) 

Predsedoval:  Lojze   Ocepek,   predsednik 
Zbora proizvajalcev 

Zapisnikar: Mara  Fra s 

Začetek seje ob 10.15 uri. 

Predsednik Lojze Ocepek: Tovariši ljudski poslanci! Pričenjam 5. sejo 
Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, ki jo je sklical predsednik Ljudske 
skupščine Ljudske republike Slovenije. Zapisnik današnje seje bo vodila tova- 
ri šica Mara Fras. 

Prosim zapisnikarja zadnje seje tovariša Ivana Videniča, da prečita zapisnik 
4. seje. (Zapisnikar Ivan Videnič prečita zapisnik 4. seje.) 

Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ce ne, potem 
smatram, da je zapisnik odobren in da se lahko podpiše. (Predsednik in zapis- 
nikar podpišeta zapisnik.) 

Zbor proizvajalcev je prejel od predsednika Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije predlog družbenega plana Ljudske republike Slovenije za 
leto 1959 in predlog zakona o proračunu Ljudske republike Slovenije za leto 
1959. Glede na to predlagam tale dnevni red: 

1. obravnava in sklepanje o predlogu družbenega plana Ljudske republike 
Slovenije za leto 1959 in 

2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o proračunu Ljudske republike 

Slovenije za leto 1959. 

Ima kdo od ljudskih poslancev morda kakšen dopolnilni ali spreminjevalni 
predlog k dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, menim, da je dnevni 
red sprejet. 

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

Ker se nihče ne javi, prehajamo na 1. točko dnevnega reda, in sicer na 
obravnavo in sklepanje o predlogu družbenega plana Ljudske republike Slove- 
nije za leto 1959. 

Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec 
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec inž. Boris Pipan prečita odborovo 
poročilo. — Glej priloge.) 
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Izvršni svet je predlagal, da na skupni seji poslušamo obrazložitev k prvi 
in drugi točki dnevnega reda. Se zbor strinja s tem, da bi obrazložitev Izvrš- 
nega sveta k prvi in drugi točki dnevnega reda poslušali na skupni seji obeh 
zborov? (Poslanci se strinjajo.)  Ker se s predlogom strinjate, prekinjam sejo. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.40 uri in se je nadaljevala ob 12.45 uri.) 

Predsednik Lojze Ocepek: Tovariši ljudski poslanci! Nadaljujemo 
sejo zbora. Na skupni seji smo slišali obrazložitev Izvršnega sveta k predlogu 
družbenega plana LRS za leto 1959. Družbeni plan bomo najprej obravnavali v 
načelu, nato pa po delih in po poglavjih. 

Pričenjam najprej razpravo v načelu. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo v načelu in prehajamo na obravnavo 
družbenega plana po delih oziroma po poglavjih. 

Preden pa pričnemo obravnavati družbeni plan po poglavjih, prosim pred- 
stavnika Izvršnega sveta, da se izjavi o amandmajih, ki jih je predlagal odbor 
za gospodarstvo. 

Inž. Viktor Kotnik: Tovariši poslanci! Izvršni svet je razpravljal 
o spremembah in dopolnitvah, ki jih je predlagal odbor za gospodarstvo in se 
z njimi strinja. 

Predsednik Lojze Ocepek: Ker se Izvršni svet strinja s predlaganimi 
amandmaji, prehajamo na obravnavo prvega dela in obenem I. poglavja druž- 
benega plana z naslovom »Osnovne naloge in smernice gospodarskega razvoja 
v letu 1959". Tu predlaga odbor za gospodarstvo dva amandmaja, ki ju je Izvršni 
svet sprejel. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje o I. poglavju družbenega plana. 

Kdor je za I. poglavje družbenega plana, naj prosim dvigne roko? (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je I. poglavje družbenega plana z naslovom »Osnovne 
naloge in smernice gospodarskega razvoja v letu 1959« soglasno sprejeto. 

Prehajamo na II. poglavje družbenega plana z naslovom »Družbeni bruto 
proizvod in narodni dohodek«. V tem poglavju sta dva amandmaja, ki ju je že 
obrazložil poročevalec odbora za gospodarstvo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o II. poglavju 
družbenega plana. Kdor je za II. poglavje družbenega plana, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je II. poglavje z naslovom »Družbeni bruto 
proizvod in narodni dohodek« soglasno sprejeto. 

Prehajamo na razpravo o III. poglavju z naslovom »Investicije«. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za III. poglavje, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugo- 
tavljam, da je III. poglavje z naslovom »Investicije« soglasno sprejeto. 

Prehajamo na razpravo o IV. poglavju z naslovom »Zaposlenost in delovna 
storilnost«. Tudi k temu poglavju sta predlagana dva amandmaja, ki ju je 
Izvršni svet sprejel. Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Besedo ima ljudski 
poslanec Karel Grm. 
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Karel Grm: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Nimam kakega 
posebnega amandmaja k temu poglavju, dati bi hotel le neko priporočilo odboru 
za vprašanja dela in socialnega zavarovanja, ki naj bi temeljito proučil vprašanje 
priliva nove delovne sile v podjetja, ustanove in družbene organizacije, tako da 
bi nam to vprašanje že takoj od začetka leta ne delalo preglavic. Zato predlagam, 
naj bi se ta odbor sestal in na podlagi gradiva, ki bi ga preskrbol sekretariat 
za delo te stvari proučil in dal morda kaka priporočila občinskim in okrajnim 
posredovalnicam za delo, kako preprečiti priliv nove delovne sile prav iz vrst 
kmečke mladine in kmečkega podeželja; ta priliv je zavzel tak obseg, da nastaja 
sčasoma že pereče vprašanje, kako zaposliti ljudi iz naših proletarskih družin. 

Predsednik Lojze Ocepek: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce 
nihče več, zaključujem razpravo. Ker tovariš Grm ni predlagal kakega amand- 
maja, nam ni treba njegovega predloga posebej obravnavati in o njem sklepati. 

Kdor je za to, da se sprejme IV. poglavje družbenega plana, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je IV. poglavje družbenega plana 
z naslovom »Zaposlenost in delovna storilnost« soglasno sprejeto. 

Prehajamo na V. poglavje z naslovom »Osebna potrošnja in družbeni stan- 
dard«. V tem poglavju so predlagani štirje amandmaji, ki jih je Izvršni svet 
sprejel, tako da so postali sestavni del predloga družbenega plana. Pričenjam 
razpravo o tem poglavju. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaklju- 
čujem razpravo in prehajamo na glasovanje o V. poglavju družbenega plana. 
Kdor je za besedilo tega poglavja, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugo- 
tavljam, da je V. poglavje z naslovom »Osebna potrošnja in družbeni standard« 
soglasno sprejeto. 

Prehajamo na razpravo o VI. poglavju z naslovom »Gospodarski,odnosi z 
inozemstvom«. Tu je Izvršni svet predlagal amandma, ki ga je odbor za gospo- 
darstvo sprejel. Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce 
nihče, zaključujem razpravo in dajem VI. poglavje na glasovanje. Kdor je za, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je VI. poglavje družbe- 
nega plana z naslovom »Gospodarski odnosi z inozemstvom« soglasno sprejeto. 

Prehajamo na razpravo o drugem delu družbenega plana z naslovom »Razvoj 
po gospodarskih panogah« in sicer na VII. poglavje »Industrija«. Tudi k temu 
poglavju je bil predlagan amandma. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce 
nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je VII. poglavje družbenega plana 
z naslovom »Industrija« soglasno sprejeto. 

Prehajamo na VIII. poglavje »Kmetijstvo«. Tu so bili predlagani trije 
amandmaji, ki jih je Izvršni svet sprejel. Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o VIII. poglavju. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je VIII. poglavje 
z naslovom »Kmetijstvo-« soglasno sprejeto. 

Prehajamo na IX. poglavje z naslovom »Gozdarstvo«. Zeli kdo besedo? (Ne 
javi  se nihče.)  Ce nihče,  zaključujem  razpravo  in  prehajamo  na  glasovanje. 
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Kdor je za besedilo IX. poglavja, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je IX. 
poglavje z naslovom »Gozdarstvo« soglasno sprejeto. 

Prehajamo na X. poglavje z naslovom »Gradbeništvo«. Tudi pri tem po- 
glavju je odbor za gospodarstvo predlagal dva amandmaja. Pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in preha- 
jamo na glasovanje. Kdor je za besedilo X. poglavja, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je X. poglavje z naslovom »Gradbeništvo« soglasno 
sprejeto. 

Prehajamo na XI. poglavje z naslovom »Promet«. Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo 
na glasovanje. Kdor je za besedilo XI. poglavja, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je XI. poglavje z naslovom »Promet« soglasno sprejeto. 

Prehajamo na XII. poglavje z naslovom »Trgovina«. Pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in preha- 
jamo na glasovanje. Kdor je za besedilo XII. poglavja, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je XII. poglavje z naslovom »Trgovina« soglasno 
sprejeto. 

Prehajamo na XIII. poglavje z naslovom »Gostinstvo in turizem«. Pričenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. Kdor je za besedilo XIII. poglavja, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je XIII. poglavje z naslovom »Go- 
stinstvo in turizem« soglasno sprejeto. 

Prehajamo na XIV. poglavje z naslovom »Obrt«. Kdo želi besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor 
je za besedilo XIV. poglavja, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je s tem sprejet tudi drugi del družbenega plana LRS za leto 
1959 skupno s XIV. poglavjem z naslovom »Obrt«. 

Prehajamo na razpravo o tretjem delu družbenega plana z naslovom »Eko- 
nomski ukrepi za izpolnitev družbenega plana LR Slovenije« in s tem na XV. 
poglavje »Sklad LR Slovenije za pospeševanje kmetijstva«. Pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in preha- 
jamo na glasovanje. Kdor je za besedilo XV. poglavja, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je XV. poglavje družbenega plana z na- 
slovom »Sklad LR Slovenije za pospeševanje kmetijstva« soglasno sprejeto. 

Prehajamo na XVI. poglavje z naslovom »Gozdni skladi«. Kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za besedilo XVI. poglavja, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je,XVI. poglavje z naslovom »Gozdni skladi« soglasno sprejeto. 

Prehajamo na razpravo o XVII. poglavju z naslovom »Cestni skladi«. Pri- 
čenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za besedilo XVII. poglavja, naj 
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prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je XVII. poglavje z 
naslovom »Cestni skladi« soglasno sprejeto. 

Prehajamo na razpravo o XVIII. poglavju z naslovom »Sklad LR Slovenije 
za zidanje stanovanjskih hiš«. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor 
je za besedilo XVIII. poglavja, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je XVIII. poglavje z naslovom »Sklad LR Slovenije za zidanje 
stanovanjskih hiš« soglasno sprejeto. 

Prehajamo na XIX. poglavje družbenega plana z naslovom »Investicijski 
sklad LR Slovenije«. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za besedilo XIX. poglavja, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je XIX. poglavje z na- 
slovom »Investicijski sklad LR Slovenije« soglasno sprejeto. 

Prehajamo na novo XX. poglavje z naslovom »Okrajni in občinski investi- 
cijski skladi«, ki ga je predlagal naknadno Izvršni svet. Kdo želi besedo? 

Anton Pire: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Morda bo to bolj 
vprašanje, kot pa sam predlog. Pri XX. poglavju je navedeno, da pripada okraj- 
nim investicijskim skladom 120/o dohodnine od kmetijstva in občinskim 130/o. 
Menim, da bi bilo morda boljše, če bi tu dodali še besedo »najmanj«, tako da 
bi se besedilo glasilo »najmanj 12ll/n« oziroma »najmanj 130/o«; to spremembo 
predlagam zato, ker imajo različni okraji in občine različno strukturo in različno 
gospodarsko moč. Na ta način bi imeli možnost prilagajati ta procent potrebam 
in bi lahko znašal 15%, 160/o, vendar pa najmanj 12% oziroma pri občinah 13%. 
Kot smo videli iz samega gradiva in iz prilog k proračunu, bo to šlo v korist 
proračunov občin in okrajev, vendar sem mnenja, da bi bilo prav, omogočiti 
okrajem in občinam, da lahko odstotek od 12 oziroma 13 navzgor sami spre- 
minjajo. 

Predsednik Lojze Ocepek: Tovariš ljudski poslanec, ali je to predlog 
za spremembo? 

Anton  Pire   (govori iz klopi): Da, predlog za spremembo. 

Predsednik Lojze Ocepek: Po 122. členu poslovnika morajo poslanci 
vložiti predlog za spremembo pismeno. Ker tega ni, amandmaja ne morem 
sprejeti. Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker tovariš ljudski poslanec v 
svoji razpravi ni predložil pismenega amandmaja, kakor to določa poslovnik 
Zbora proizvajalcev, njegovega predloga ne moremo šteti kot nov amandma in 
zato lahko preidemo na glasovanje o tem poglavju družbenega plana. 

Kdor je za predloženo besedilo XX. poglavja, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci razen enega dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (En poslanec dvigne roko.) Ugotavljam, da je XX. poglavje 
z naslovom »Okrajni in občinski investicijski skladi« sprejeto. 

Prehajamo na XXI. poglavje z naslovom »Prometni davek od hmelja«. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem 
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razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za besedilo XXI. poglavja, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je XXI. poglavje z naslo- 
vom »Prometni davek od hmelja« soglasno sprejeto. 

Prehajamo na XXII. poglavje z naslovom »Določitev količin stoječega lesa 
za posek v letu 1959«. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za XXII. 
poglavje, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je XXII. 
poglavje z naslovom »Določitev količin stoječega lesa za posek v letu 1959« 
soglasno sprejeto. 

Prehajamo na razpravo o XXIII. poglavju z naslovom »Sredstva za proračun 
LR Slovenije«. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce 
nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za besedilo 
XXIII. poglavja, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da 
je XXIII. poglavje z naslovom »Sredstva za proračun LR Slovenije« soglasno 
sprejeto. 

Prehajamo na XXIV. poglavje z naslovom »Proračun LR Slovenije«. Pri- 
čenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za besedilo XXIV. poglavja, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je XXIV. poglavje z 
naslovom »Proračun LR Slovenije« soglasno sprejeto. 

Prehajamo na XXV. poglavje z naslovom »Republiški proračunski skladi«. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za besedilo XXV. poglavja, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je XXV. poglavje druž- 
benega plana z naslovom »Republiški proračunski skladi« soglasno sprejeto. 

Prehajamo na XXVI. poglavje z naslovom »Ukrepi za zagotovitev skladnega 
razvoja gospodarstva po predvidevanjih družbenega plana gospodarskega razvoja 
LR Slovenije za razdobje od 1957. do 1961. leta«. Kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je 
za besedilo XXVI. poglavja, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je XXVI. poglavje z naslovom »Ukrepi za zagotovitev skladnega 
razvoja gospodarstva po predvidevanjih družbenega plana gospodarskega raz- 
voja LR Slovenije za razdobje od 1957. do 1961. leta« soglasno sprejeto. 

Prehajamo na XXVII. poglavje z naslovom »Končne določbe«. Pričenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. Kdor je za besedilo XXVII. poglavja, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je XXVII. poglavje sprejeto 
in da je s tem sprejet tudi tretji del družbenega plana LRS za leto 1959. O 
družbenem planu v celoti bomo glasovali na popoldanski seji. 

Prekinjam sejo, ki se bo nadaljevala ob 16.30 uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.15 uri in se je nadaljevala ob 16.40 uri.) 
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Predsednik Lojze Ocepek: Tovariši ljudski poslanci, nadaljujemo sejo 
Zbora proizvajalcev. Na dopoldanski seji smo izglasovali družbeni plan po po- 
glavjih, moramo pa'ga sprejeti še v celoti. Pred glasovanjem bi vprašal tovariše 
poslance, če bi morda še kdo želel razpravljati v zvezi z družbenim planom? 
(K besedi se javi ljudski poslanec Slavko Kobal.) 

Slavko Kobal: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Na kratko bi 
se ustavil pri IV. poglavju, ki govori o zaposlenosti in delovni storilnosti. 

2e nekaj časa ugotavljamo, da storilnost ne narašča ustrezno s sprejemanjem 
nove delovne sile, zato je prav, da pogledamo, kaj je temu vzrok. Mislim, da 
gre za dokajšnje pomanjkanja čuta odgovornosti pri naših vodilnih tovariših v 
gospodarskih organizacijah, ko sprejemajo mnenje, češ da eden, dva, trije ali 
pet ljudi več ali manj nič ne pomeni. Prav gotovo je, da je takšno mišljenje 
povzročila premajhna stimulacija gospodarskih organizacij, bolje rečeno, izdatki 
za nekaj več zaposlenih ljudi v bistvu niso dosti pomenili glede na celotne iz- 
datke gospodarske organizacije. Prav zato tega vprašanja v gospodarskih orga- 
nizacijah niso dovolj odgovorno reševali in tudi niso dovolj resno reševali vpra- 
šanja, kaj napraviti, da delovno storilnost povečajo pri istem številu zaposlene 
delovne sile, kaj šele, da bi celo z zmanjšanjem delovne sile dosegli ustrezno 
povečanje storilnosti; pri tem bi seveda morali poiskati različne oblike za pove- 
čanje storilnosti. 

Mislim, da je v zvezi z s tem treba postaviti malo ostreje vprašanje tehnič- 
nega kadra v naših gospodarskih organizacijah. Gre za delovodje, mojstre in 
nadmojstre, skratka za ljudi s tehnično izobrazbo. Ni slučajno in tudi nič novega, 
da ti dobri delavci, sposobni strokovnjaki iz gospodarskih organizacij, s katerimi 
razgovarjaš, zakaj storilnost ne narašča v skladu s predvidevanji in realnimi 
možnostmi, pravijo, da ljudje, ki naj bi bili odgovorni za reševanje tega vpra- 
šanja in ki so prvi poklicani in bi lahko največ storili za izboljšanje organizacije 
dela, tehnološkega procesa, metod, načinov, kako človeka prilagajati delovnemu 
mestu, zato, da bo bolj vešč in spreten pri delu itd., niso dovolj stimulirani in 
nimajo interesa, da bi se v to poglabljali. Čeprav v večji ali manjši meri to drži, 
sem vendarle mnenja, da so se glede tega danes razmere že v mnogočem spre- 
menile. Po mojem mnenju bi bilo danes že zgrešen otrditi, da naš vodilni kader 
naš tehnični kader, ni stimuliran in mislim, da bi prav gotovo morala naša 
gospodarska vodstva, predvsem pa politične organizacije Zveze komunistov in 
sindikatov ostreje zahtevati od vodilnih in tehničnih kadrov, da na tem pod- 
ročju več naredijo. 

Stalno govorimo, da mora delavec danes več dajati. Prav gotovo je to prav, 
vendar mislim, tovariši, da bi bilo pretirano, zahtevati od našega delavca, da 
bomo s povečano fizično vnemo, z večjimi fizičnimi napori povečevali pro- 
izvodnost. V tej zvezi se nam samo po sebi vsiljuje vprašanje, kaj pa je z ljudmi, 
za katere dajemo velike zneske za šolanje. V zadnjih letih je naša družba mnogo 
dajala za šolanje kadrov tako doma kakor v inozemstvu; če pa spregovoriš o teh 
stvareh, ti povedo tovariši iz gospodarskih organizacij zanimivo stvari. Mi imamo 
čestokrat več od ljudi, ki se šolajo pri nas, ker študirajo z globljo zavestjo in 
prevzemajo snov z namenom, da bodo znanje posredovali proizvodnji, za dvig 
proizvodnosti, za izboljšanje delovnih pogojev itd.; po drugi strani pa ugotav- 
ljamo, da gre velik dol ljudi, ki jih pošiljamo na prakso v inozemstvo, tja pred- 
vsem zato, da se materialno okoristi. O tem vprašanju se je že mnogo govorilo 
na okrajnih in občinskih partijskih konferencah in drugih konferencah in sostan- 
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kih. Vendar mislim, da to ni dovolj. Naši vodilni ljudje v gospodarskhi Orga- 
nizacijah čutijo premalo odgovornosti do teh vprašanj. 

Nemalo je primerov, ko vidimo, da gredo na prakso ljudje, ki niso niti 
politično najboljši, pa tudi v življenju znotraj gospodarske organizacije še do 
danes niso pokazali kakega interesa za to, da bi si pridobili znanje in ga posre- 
dovali svojemu podjetju in naši družbi, temveč gledajo predvsem na to, kako 
si bodo poiskali boljše zveze in kako si bodo materialno opomogli; nekateri med 
njimi si v tujini zategujejo pasove in iščejo pomoč od doma v obliki paketov 
in podobno, da si potem lahko kupijo avtomobil, ali pa vsaj motor, televizijski 
aparat itd^; pri tem dobivajo doma vse prejemke, vse socialno zavarovanje itd., 
kar praktično pomeni, da dajemo takemu človeku dve plači zato, da se mate- 
rialno opomore, sam pa ne daje družbi ničesar. Prav gotovo je, da to ni dobro. 
Ne mislim teh stvari generalizirati, menim pa, da je to problem, saj o njem 
mnogo razpravljajo dobri in predani komunisti v našem gospodarstvu, ljudje, 
ki so mnogo doprinesli za našo socialistično skupnost. Mislim, da bi bilo prav, 
da naše gospodarske organizacije te stvari zaostrijo. 

Ne gre pa samo za tiste, ki so jih pošiljale na prakso gospodarske orga- 
nizacije. Vemo, da je tega dovolj, vendar pa se je poleg tega udomačila tudi 
praksa, da prihajajo v gospodarske organizacije razni tuji predstavniki, ki iščejo 
zvez z ljudmi, ki so jim takoj ob prihodu pokazali večjo naklonjenost ter jih 
pregovarjajo, naj bi se odločili iti na prakso mimo gospodarske organizacije. 
Teh primerov je pri nas precej, očividno pa jih je mnogo tudi drugod. O teh 
stvareh sem govoril z mnogimi predanimi komunisti v gospodarskih organiza- 
cijah in jih spraševal ali jim je znano, kdo je šel na prakso v inozemstvo, ali 
je o tem razpravljala partijska organizacija, ali je odhod na prakso odobril 
delavski svet. Ponekod so se v podjetju dogovorili s predstavnikom tuje tvrdke, 
s katero poslujejo in ki je želel, da gredo praktikanti v njegovo podjetje na 
prakso. Ponekod so partijske organizacije zahtevale, da mora tisti, ki hoče 
iti v inozemstvo na svojo pest, odpovedati službo v podjetju. To je pozitiven 
ukrep. Seveda ne velja za tiste, ki gredo na prakso po nalogu gospodarske orga- 
nizacije, pri kateri so v delovnem razmerju. Mislim, da bi bil lahko tudi to eden 
izmed ukrepov za dosego večje storilnosti. 

Kakor je razvidno iz ekspozeja tovariša Boleta, narašča dotok delovne sile 
hitreje kot sama storilnost in moramo zato sprejeti nekatere ukrepe tudi glede 
tega. Kolikor vem, so po okrajih že sklenili, da bodo posredovalnice za delo v 
mestih in industrijskih centrih ostreje obravnavale vprašanje sprejemanja na 
delo ljudi iz vasi. Mislim, da je treba te stvari še zaostriti, ker imamo danes 
že dovolj delovne sile v naših gospodarskih središčih in mestih in zato ni po- 
trebno iskati delovno silo še na vasi, zlasti zato, ker je ta delovna sila na vasi 
v glavnem manuelna delovna sila, ki vstopa v podjetja in tovarne predvsem 
zato, da se socialno zavaruje in da si pridobi razno druge ugodnosti; sam efekt 
njenega dela pa je zelo majhen, ker tu ne gre za strokovni kader. 

Predsednik   Lojze   Ocepek:   Želi še kdo besedo? 

Miro Posega: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Rad bi povedal 
nekaj besed o XIV. poglavju družbenega plana, ki govori o razvoju obrti. Po- 
polnoma se strinjam z ugotovitvijo, da moramo v prihodnje razvijati predvsem 
uslužnostno obrt, ker je ta mnogo premalo razvita; v zvezi s tem predlagam, 
naj bi Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine LRS priporočil občinskim zborom 
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proizvajalcev, da bi obravnavali tole vprašanje: v obrti, predvsem pri podjet- 
jih drobne obrti, n. pr. v krojaški ali čevljarski, ugotavljamo, da so ta podjetja 
mnogokrat nesposobna za življenje in jih marsikdaj ljudski odbori nekako 
umetno vzdržujejo; čeprav ta podjetja niso skoraj nič obdavčena in večinoma 
plačujejo pavšal ter tako zelo malo prispevajo skupnosti, vendar težko žive in 
se celo dogaja, da delavci v takih majhnih podjetjih zdrknejo na 80 "/o plače. 
Za ta podjetja je značilno tudi to, da skoraj ne poznajo delavskega samouprav- 
ljanja, da je delovna disciplina običajno slaba, da nimajo ne dovolj in ne do- 
brega administrativnega aparata, saj večje režije sploh ne prenesejo in si ne 
morejo najeti niti kvalitetnega računovodje, knjigovodje itd. Skratka, velike 
težave, o katerih neprestano tožijo, mora potem reševati občina. Zato smo v 
Mariboru prišli na misel, da bi ta podjetja združili v večja podjetja. Mislili smo 
predvsem na krojače, čevljarje in podobno, da bi na ta način ustvarili večja pod- 
jetja, v katerih bi lahko zagotovili tudi vse subjektivne faktorje, ki morajo v 
takih podjetjih sodelovati, da se bolje razvijajo. Na to misel smo prišli zaradi 
tega, ker smo ugotovili, da je na primer Mestno brivsko podjetje v Mariboru 
danes, ko je združeno in pod enotnim vodstvom, sicer pa ima delavnice po vsem 
mestu, sposobno opraviti vse usluge svoje stroke kolikor jih Maribor potrebuje. 
Privatni sektor te stroke je v zelo slabem položaju, ker mestno podjetje kva- 
litetno dela, cene pa ima nizke. Zato smo prišli na misel, da bi začeli združevati 
tudi taka podjetja kot so krojaška, čevljarska itd. 

Toliko sem hotel o tem vprašanju povedati in predlagam, da Zbor proizva- 
jalcev Ljudske skupščine LRS priporoči občinskim zborom proizvajalcev, naj o 
tem vprašanju razmišljajo. 

Predsednik   Lojze   Ocepek:   Zeli še kdo besedo? 

Anton Pire: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Ker dopoldne ni- 
sem dal pismenega amandmaja in zato o mojem vprašanju oziroma predlogu 
nismo razpravljali, bi želel, da bi mi predstavnik Izvršnega sveta ali kdo drug 
pojasnil, zakaj je v predlogu družbenega plana, kot sem že dopoldne povedal, 
za okrajne sklade iz dohodnine od kmetijstva predvideno fiksno 12 %, za ob- 
činske sklade pa 13n/o občinskih doklad. Stvar mi ni jasna, želel pa bi to zvedeti, 
da bi lahko ljudem na terenu povedal. Vsa stvar ni bila podrobneje obrazložena 
in tudi gradivo samo smo dobili pozno. 

Predsednik   Lojze   Ocepek:   Zeli še kdo besedo? 

Inž. Viktor Kotnik: Skušal bi to obrazložiti. Poglavje v družbenem 
planu, ki govori o odstotkih, je bilo pozneje z amandmajem Izvršnega sveta 
vključeno v plan. Gre namreč za tole. Kalkulacije, ki so bile narejene glede na 
proračunske potrebe posameznih okrajev, so bile narejene preden je izšel zvezni 
ukrep, ki predpisuje, da republiška skupščina izdaja konkretne odločbe o od- 
stotkih. Te kalkulacije, ki smo jih naredili skupaj z okraji so pokazale, naj bi 
ta odstotek znašal približno 12 %. Zato smo tudi takrat, ko je bilo predpisano, 
da mora skupščina ta odstotek določiti, vnesli v plan 12 %. Mislim, da glede 
tega ni drugega problema. Spremembo, ki jo je tovariš dopoldne predlagal, da 
bi namreč vnesli v plan besedo »najmanj« toliko in toliko odstotkov, bi verjetno 
lahko sprejeli, vendar bi s tem oškodovali proračun nekaterih okrajev in ti pro- 
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računi bi potem lahko prišli v težave, ker je odstotek določen predvsem glede 
na investicije. Toliko o tem. 

Mirko Lorger: Tovariši ljudski poslanci! Iz predloga družbenega 
plana izhaja, da bi moral blagovni promet zavzemati v družbenem planu posebno 
mesto. To pa iz dveh razlogov. Prvič zaradi tega, ker lahko z dobro organizira- 
nim blagovnim prometom precej doprinesemo k stabilizaciji razmer na našem 
trgu, in drugič zaradi tega, ker je to tista gospodarska panoga, ki občutno vpliva 
na naš družbeni standard. 

Zdi se mi potrebno, da ob tej priložnosti poudarim neko misel in priporo- 
čilo vsem družbeno političnim organom, ki se prav te dni ukvarjajo z reorgani- 
zacijo naše trgovske mreže. Kot vam je znano, smo v preteklosti storili soraz- 
merno malo za pravilno organizacijo trgovske mreže. Organiziranje trgovske 
mreže smo več ali manj prepustili stihiji in se nismo intenzivneje poglabljali 
v to, kakšna bi naj bila organizacijska oblika naše trgovine. Ce upoštevamo, da 
smo pred novo reorganizacijo detajlistične trgovine, ki bi naj bila v tem, da bi 
grosistično trgovino čim bolj koncentrirali in jo istočasno tudi specializirali, bi 
bilo prav, da ponovno podčrtamo temeljno načelo, ki ga zasledujemo, namreč, 
trgovino čim bolj približati potrošniku in opravljati vse trgovske posle s čim 
manjšim številom posrednikov. 

Glede formiranja oziroma reorganizacije grosistične trgovine so dani že 
konkretni predlogi, in sicer težimo za tem, da bi velika grosistična podjetja 
specializirali, nekako vzporedno pa bi se naj temu primerno uredila tudi detaj- 
listična trgovska mreža. Želel pa bi opozoriti na to, da je treba na vsakega izmed 
teh procesov gledati povsem ločeno, kajti reorganizacija grosistične trgovske 
mreže bo imela nedvomno zelo velik vpliv tudi na pravilno organizacijo detaj- 
listične trgovine. Iz preteklosti vemo, da je vrsta majhnih detajlističnih pod- 
jetij bila v neposredni odvisnosti od grosistične trgovine zaradi tega, ker je bila 
organizacijska struktura te drobne trgovine takšna, da detajlistično podjetje 
sploh ni moglo nastopati na nekem širšem jugoslovanskem poslovnem področju. 
Zato bi želel opozoriti predvsem naše trgovinske zbornice, da naj mislijo, ko 
razpravljajo o tem problemu, tudi na pravilno organizacijo detajlistične trgo- 
vine; sicer bi se lahko zgodilo, da bi detajlistična trgovina, ki bi ostala taka 
kot je ali pa bi se še naprej drobila, če bi se kot to nekateri predlagajo povsem 
specializirala, postala zopet šibka in ne bi mogla izpolnjevati tiste svoje osnovne 
naloge, ki jo danes terjamo od nje, namreč, da mora biti njen organski sestav 
takšen, da se lahko neposredno povezuje s proizvodnimi podjetji. 

V interesu razvoja blagovnega prometa je vsekakor reorganizirati grosi- 
stično trgovino tako, da bo bolj poudarjena njena specializacija. Vendar pa mo- 
ramo hkrati preprečiti, da bi organizacijski ukrepi, ki jih podvzemamo oziroma, 
ki jih pripravljamo pri grosistični trgovini, no povzročili nadaljnjega drobljenja 
detajlistične mreže, ki bi potem postala zopet odvisna od grosistične trgovine, 
namesto da bi lahko nastopala v močnejšem organskem sestavu direktno na 
jugoslovanskem tržišču in bi nabavljala direktno pri proizvajalcih, ker je tak 
način preskrbe najcenejši, saj s tem najbolj izključujemo tudi vse posrednike. 

Predsednik Lojze Ocepek: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče, potem zaključujem razpravo; ker smo že sprejeli družbeni plan po 
poglavjih, ga moramo izglasovati še v celoti. Dajem družbeni plan Ljudske re- 
publike Slovenije za leto 1959 v celoti na glasovanje. Kdor je za to, da se druž- 
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beni plan sprejme tudi v celoti, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugo- 
tavljam, da je družbeni plan LRS za leto 1959 soglasno sprejet. Ker ga je ob- 
ravnaval in o njem sklepal tudi Republiški zbor in ga je v celoti sprejel v ena- 
kem besedilu, ga lahko pošljem predsedniku skupščine za objavo. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o 
predlogu zakona o proračunu Ljudske republike Slovenije za leto 1959. 

Prosim poročevalca Franca Mencingerja, da da poročilo odbora za proračun. 
(Poročevalec odbora za proračun ljudski poslanec Franc Mencinger pre- 
bere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Ker smo že na dopoldanski seji sklenili, da bomo poslušali obrazložitev pro- 
računa na skupni seji obeh zborov, prekinjam sejo in vas vabim, da se udeležite 
skupne seje, ki bo takoj. 

(Seja je bila prekinjena ob 17. uri in se je nadaljevala ob 18.05 uri.) 

Predsednik Lojze Ocepek: Tovariši poslanci, nadaljujemo sejo Zbora 
proizvajalcev. Na skupni seji smo slišali obrazložitev proračuna, ki jo je dal 
predstavnik Izvršnega sveta. Predlog proračuna je treba obravnavati najprej v 
načelu, nato pa po delih oziroma razdelkih. Za osnovo razprave služi predlog 
proračuna, ki je bil poslan poslancem ter amandma Izvršnega sveta, ki so ga 
poslanci prav tako pravočasno prejeli. Oba amandmaja sta odbora za proračun 
že obravnavala. 

Pričenjam razpravo, najprej v načelu. Kdo želi besedo? (K besedi se prijavi 
zvezni ljudski poslanec Anton Petkovšek.) 

Anton Petkovšek: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Medtem 
ko v naših gospodarskih organizacijah pojem o produktivnosti ni ostal le v gla- 
vah nekaterih vodilnih uslužbencev, temveč je postal glavno vodilo delavskih 
svetov in sindikalnih podružnic, pa celo že vsakega posameznika v tovarni, med- 
tem ko se bolj ali manj uspešno vsi kolektivi borijo za izboljšanje proizvodnje 
in kvalitete, je popolnoma pravilno, če ob sprejemu proračuna pogledamo, kako 
pa je s storilnostjo in kvaliteto dela v naši upravi, v naši administraciji. 2e če 
bežno pregledamo stolpce naših časopisov, takoj opazimo, da so le-ti posvečeni 
več ali manj skoro v celoti le vprašanju produktivnosti dela v tovarnah in go- 
spodarskih organizacijah. O produktivnosti dela v upravnem aparatu od občine 
navzgor pa, razen nekaj načelnih člankov, ne zasledimo ničesar. Pa vendar ob 
pogledu na številne proračune vidimo, da nam ne more biti vseeno, ali je v 
neki ustanovi ali uradu sto ali samo 80 uslužbencev, ali je njihov plačni fond 
25 milijonov letno oziroma ali je samo 20 milijonov letno. In ker nam to ni 
vseeno in nam vseeno biti ne sme, menim, da zaradi tega lahko in celo moramo 
govoriti tudi o produktivnosti dela v upravnem aparatu, da moramo tudi za to 
delo iskati neka merila, da moramo tudi v aparatu samem začeti boj za hitreje 
in boljše opravljeno delo. Tega prizadevanja danes ni v tolikšni meri, kot bi 
si ga želeli, kajti pri marsikaterem našem uslužbencu najdemo lahko še precej- 
šen kos starega avstroogrskega filistrstva z značilno miselnostjo glede razvojne 
poti: osnovna šola, gimnazija, fakulteta, stolček v pisarni, vsake tri lota peri- 
odični povišek in potem zasluženi pokoj. Mislim, da se ne motim če trdim, da 
je v mnogih glavah šefov pisarnic, odsekov, načelnikov oddelkov itd. mnogokrat 
miselnost, da je njihov ugled mnogo večji, če imajo v pisarni deset uslužbencev 
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namesto osmih. Iz prakse vem, da je predlog o povečanju števila delovnih mest 
za posamezno ustanovo, pa naj bo majhna ali velika, sestavljen v eni uri in ima 
zraven še lahko obširno utemeljitev. Predlogov o znižanju delovnih most, ki bi 
jih dali sami šefi in načelniki uradov, pa ne zasledimo oziroma sem trdno pre- 
pričan, da jih iz celotnega aparata v Sloveniji ni prišlo 50 v tem letu. 

Mislim, da vse to dokazuje, kako potrebno je na tem področju začeti z enako 
ostro borbo, kot jo vodijo v gospodarskih organizacijah. Številke o povečanju 
zaposlenih v letošnjem letu nam dokazujejo, da se je v prejšnjem letu število 
zaposlenih v negospodarskih ustanovah proporcionalno povečalo mnogo bolj ka- 
kor pa v samih produktivnih gospodarskih organizacijah. Ne majhno vlogo pri 
storilnosti aparata ima tudi oprema naših upravnih pisarn. Lahko trdim, da v 
mnogih naših občinskih davčnih upravah delajo še vedno tako kot so delali pred 
sto loti. Računajo in pišejo na roko, le s to razliko, da so gosja peresa zamenjali 
z nalivnimi in z razšvedranimi pisalnimi stroji. Mislim, da nam številke v letoš- 
njem in prejšnjih proračunih povedo, da je z mehanizacijo dela v aparatu dolo- 
čeno malo sredstev in da je nujno čimprej nakupiti moderne računske, knjigo- 
vodsko in druge pisarniške stroje, kajti to bo vsekakor mnogo boljše, kakor pa 
povečati in neprestano povečevati osebne izdatke s povišicami, honorarji in nad- 
urnim delom. 

Predlogi o deljenem delovnem času v aparatu so naleteli na velik odpor, 
ki je v precejšnji meri tudi objektivnega značaja. Vendar pa je le dejstvo, ki ga 
je pokazala praksa, da je sedemurno delo od 7—14 za naše proizvajalce zelo ne- 
ugodno. V večjih tovarnah se to kaže v povečanem odstotku enournih, dvournih, 
včasih tudi celodnevnih izostankov naših uslužbencev in delavcev z dela, saj mo- 
rajo med delom na občino ali drug urad. Menim, da je danes, ko je v tovarni 
vsaka ura dragocena in ko često povzroči nevšečnosti v proizvodnji izostanek že 
enega samega delavca za dve uri, nujno in prav neobhodno potrebno, da zač- 
nemo misliti, kako prilagoditi delo aparata delu proizvodnje, in sicer na tak 
način, da bi morda aparat začel uro kasneje in končal uro kasneje ali podobno, 
na vsak način pa tako, da bi omogočili delavcu iz proizvodnje, da lahko po osem- 
urnem delu opravi še svoje zadeve v kakšni upravni pisarni. 

Ce podajam kritiko dela upravnega aparata oziroma, če predlagam temu 
aparatu, naj vnese v svoje delo več življenjske borbe za napredek in povečano 
storilnost, izhajam iz stališča objektivnega stanja v naših proizvodnih kolek- 
tivih. Situacija v naših proizvodnih kolektivih se je namreč glede samouprav- 
ljanja v zadnjih dveh letih tako temeljito spremenila, namreč v pozitivnem 
smislu, da danes naš proizvajalec ne spremlja samo delo v svoji tovarni In 
uspeha te tovarne, temveč čedalje bolj gleda preko svojih tovarniških dvorišč- 
na delo v pisarnah in ustanovah in začenja to delo čedalje bolj kritično ocenje- 
vati tako, kakor ocenjuje delo tistega svojega sodelavca v akordni skupini, ki bi 
rad na njegov račun slabše in manj naredil. Ta sprememba se kaže v čedalje 
jasnejšem spoznanju naših ljudi, ki delajo v proizvodnji, da morda dober eko- 
nomski uspeh njihovo tovarne še ni vse, da je proizvajalec tudi naš uradnik na 
občini in drugje in da bo bolje šele takrat, ko bodo vsi delali in se borili za 
dobro gospodarjenje. To spoznanje naših, še do pred leti več ali manj neukih 
proizvajalcev terja od nas, da se v upravnem aparatu in ustanovah začnemo 
močneje boriti za zmanjšanje stroškov in to z večjo storilnostjo, da z manjšim 
številom ljudi dosežemo bolj kvalitetno delo. (Ploskanje.) 
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Predsednik Lojze Ocepek: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče, potem bomo nadaljevali razpravo o delih in razdelkih. Pričenjam 
razpravo o prvem delu proračuna z naslovom »Dohodki iz gospodarstva in do- 
hodki od prebivalstva«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaklju- 
čujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani prvi del pro- 
računa, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je prvi 
del soglasno sprejet. 

Prehajamo na drugi del proračuna z naslovom »Dohodki republiških držav- 
nih organov in zavodov«. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za 
predlagani drugi del proračuna, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugo- 
tavljam, da je drugi del proračuna z naslovom »Dohodki republiških državnih 
organov in zavodov« soglasno sprejet. 

Prehajam6 na razpravo o tretjem delu proračuna z naslovom »Ostali do- 
hodki«. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, za- 
ključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlagani tretji del 
proračuna, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je tretji 
del proračuna soglasno sprejet. 

Prehajamo na razpravo o šestem delu proračuna z naslovom »Sredstva 6 % 
obvezne rezerve iz leta 1958«. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za 
predlagani šesti del proračuna, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugo- 
tavljam, da je šesti del proračuna soglasno sprejet 

Prehajamo na razpravo o sedmem delu proračuna, in sicer »Dotacije za 
uravnovešenje proračuna«. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za 
predlagni sedmi del proračuna, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugo- 
tavljam, da je tudi sedmi del proračuna dohodkov soglasno sprejet. 

Prehajamo na razpravo o izdatkih v predlogu proračuna, in sicer na raz- 
pravo o 1. razdelku izdatkov z naslovom »Ljudska skupščina«. Pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Zaključujem razpravo in prehajamo 
na glasovanje. Kdor je za predlog 1. razdelka proračuna, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 1. razdelek proračuna izdatkov v celoti 
soglasno sprejet. 

Prehajmo na razpravo o 2. razdelku z naslovom »Izvršni svet Ljudske skup- 
ščine«. Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, za- 
ključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 2. razdelek proračuna soglasno 
sprejet. 

Prehajamo na 3. razdelek z naslovom »Državni sekretariat za notranje za- 
deve«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
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nejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je 3. razdelek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 4. razdelek z naslovom »Državni sekretariat za pravosodno 
upravo«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani 4. razdelek proračuna izdat- 
kov, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 4. razdelek 
soglasno sprejet. 

Prehajamo na 5. razdelek z naslovom "Državni sekretariat za finance«. Kdo 
želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za predlog tega razdelka, naj prosim dvigne roko. (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasova- 
nja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 5. razdelek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 6. razdelek z naslovom »Državni sekretariat za blagovni pro- 
met«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani 6. razdelek, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 6. razdelek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 7. razdelek z naslovom »Sekretariat Izvršnega sveta za za- 
konodajo in organizacijo«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaklju- 
čujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani 7. razdelek, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 7. razdelek 
soglasno sprejet. 

Prehajamo na 8. razdelek z naslovom »Sekretariat Izvršnega sveta za 
splošne gospodarske zadeve«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce. nihče, za- 
ključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani 8. raz- 
delek, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 8. raz- 
delek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 9. razdelek z naslovom »Sekretariat Izvršnega sveta za in- 
dustrijo in obrt«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predloženi 9. razdelek, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 9. razdelek soglasno 
sprejet. 

Prehajamo na 10. razdelek z naslovom »Sekretariat Izvršnega sveta za kme- 
tijstvo in gozdarstvo«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključu- 
jem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predloženi 10. razdelek, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 10. razdelek 
soglasno sprejet. 

Prehajamo na 11. razdelek z naslovom »Sekretariat Izvršnega sveta za urba- 
nizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve«. Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za predloženi 11. razdelek, naj prosim dvigne roko. (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasova- 
nja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 11. razdelek soglasno sprejet. 
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Prehajamo na 12. razdelek z naslovom »Sekretariat Izvršnega sveta za pro- 
met«. Kdo želi besedo? (No javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za predloženi 12. razdelek, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 12. razdelek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 13. razdelek z naslovom »Sekretariat Izvršnega sveta za delo«. 
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, dajem 13. razdelek na glasovanje. 
Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
13. razdelek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 14. razdelek z naslovom: »Sekretariat Izvršnega sveta za občo 
upravo«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predloženi 14. razdelek, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 14. razdelek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 15. razdelek z naslovom »Sekretariat Izvršnega sveta za na- 
rodno obrambo«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predloženi 14. razdelek, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 15. razdelek soglasno 
sprejet. i 

Prehajamo na 16. razdelek z naslovom »Uprava za vodno gospodarstvo«. 
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in preha- 
jamo na glasovanje. Kdor jo za predloženi 16. razdelek, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 16. razdelek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 17. razdelek z naslovom »Uprava za ceste«. Kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za predloženi 17. razdelek, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Hvala! Jo kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je 17. razdelek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 18. razdelek z naslovom »Geodetska uprava«. Kdo želi be- 
sedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na gla- 
sovanje. Kdor je za predloženi 18. razdelek, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glaso- 
vanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 18. razdelek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 19. razdelek z naslovom »Republiški sanitarni inšpektorat«. 
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in preha- 
jamo na glasovanje. Kdor je т^. predloženi 19. razdelek, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 19. razdelek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 20. razdelek z naslovom »Zavod za gospodarsko planiranje«. 
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in preha- 
jamo na glasovanje. Kdor je za predloženi 20. razdelek, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 20. razdelek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 21. razdelek z naslovom »Zavod LRS za statistiko«. Kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za predloženi 21. razdelek, naj prosim dvigne roko. (Vsi po- 
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slanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasova- 
nja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 21. razdelek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 22. razdelek z naslovom »Svet za šolstvo«. Kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za predloženi 22. razdelek, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je 22. razdelek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 23. razdelek z naslovom »Svet za kulturo in prosveto ter svet 
za znanost«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predloženi 23. razdelek, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 23. razdelek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 24. razdelek z naslovom »Svet za zdravstvo«. Kdo želi be- 
sedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na gla- 
sovanje. Kdor je za predloženi 24. razdelek, naj prosim dvigne roko. (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasova- 
nja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 24. razdelek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 25. razdelek z naslovom »Svet z socialno varstvo«. Kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za predloženi 25. razdelek, naj prosim dvigne roko. (Vsi po- 
lanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je 25. razdelek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 26. razdelek z naslovom »Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predloženi 26. razdelek, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 26. razdelek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 27. razdelek z naslovom »Univerza v Ljubljani«. Kdo želi be- 
sedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na gla- 
sovanje. Kdor je za predloženi 27. razdelek, naj prosim dvigne roko. (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glaso- 
vanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 27. razdelek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 28. razdelek z naslovom »Hidrometeorološki zavod«. Kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za predloženi 28. razdelek, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glaso- 
vanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 28. razdelek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 29. razdelek z naslovom »Javno pravobranilstvo«. Kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za predloženi 29. razdelek, naj prosim dvigne roko. (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasova- 
nja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 29. razdelek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 30. razdelek z naslovom »Dotacije družbenim organizacijam 
in društvom«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem raz- 
pravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predloženi 30. razdelek, naj pro- 
sim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 30. razdelek soglasno 
sprejet. 
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Prehajamo na 31. razdelek z naslovom »Dotacije finančno samostojnim zavo- 
dom«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za predloženi 31. razdelek, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 31. razdelek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 32. razdelek z naslovom »Dotacije skladom«. Kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za predloženi 32. razdelek, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je 32. razdelek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 33. razdelek z naslovom »Dotacije ljudskim odborom«. Kdo 
želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za predloženi 33. razdelek, naj prosim dvigne roko. (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasova- 
nja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 33. razdelek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 34. razdelek z naslovom »Obveznosti iz posojil in garancij«. 
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in preha- 
jamo na glasovanje. Kdor je za predloženi 34. razdelek, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 34. razdelek soglasno sprejet. 

Prehajamo na 35. razdelek z naslovom »Proračunska rezerva«. Kdo želi be- 
sedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na gla- 
sovanje. Kdor je za predloženi 35. razdelek, naj prosim dvigne roko. (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasova- 
nja? (Nihče.) Ugotavljam, da je tudi 35. razdelek soglasno sprejet. 

Obravnavati moramo še predračune finančno samostojnih zavodov. Priče- 
njam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem raz- 
pravo in dajem na glasovanje tudi ta del proračuna. Kdor je zanj, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je tudi ta del proračuna z na- 
slovom »Predračuni  finančno samostojnih zavodov« soglasno sprejet. 

Prehajamo na obravnavo predračunov proračunskih skladov. Kdo želi be- 
sedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na gla- 
sovanje. Kdor je za sprejem predračunov proračunskih skladov, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je tudi ta del proračuna so- 
glasno sprejet. 

S tem smo končali razpravo o proračunu Ljudske republike Slovenije za 
leto 1959 in opravili glasovanje po delih oziroma po razdelkih ter o prilogah, to 
je o predračunih finančno samostojnih zavodov in predračunih proračunskih 
skladov. Glasovati moramo še o proračunu v celoti. Predlog proračuna dajem v 
celoti na glasovanje. Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlog proračuna Ljudske republike Slovenije za leto 1959 
v celoti in soglasno sprejet. 

Prehajamo še na obravnavo predloga zakona o proračunu Ljudske republike 
Slovenije za leto 1959. Ker je Izvršni svet poslal amandma, ki je bil kasneje po- 
slan ljudskim poslancem in ga je proračunski odbor že obravnaval, prosim, da 
se poročevalec odbora za proračun izjavi glede tega amandmaja. 
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Franc Mencinger: Amandma, ki ga je dal Izvršni svet k 7. členu 
predloga zakona o proračunu Ljudske republike Slovenije, sta danes obravna- 
vala oba odbora za proračun in se z njim v celoti strinjata ter ne predlagata 
nikakih sprememb. 

Predsednik Lojze Ocepek: Slišali ste, da se odbor za proračun strinja 
z amandmajem. Pričenjam razpravo o predlogu zakona o proračunu LRS za leto 
1959. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za predloženi zakon o proračunu, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog zakona o proračunu 
soglasno sprejet. 

Ker je predlog zakona o proračunu za leto 1959 in proračun obravnaval tudi 
Republiški zbor, moramo ugotoviti, če ju je tudi Republiški zbor sprejel v ena- 
kem besedilu. 

Sporočam, da je med tem Republiški zbor sprejel zakon o proračunu in 
proračun za leto 1959 v enakem besedilu kot Zbor proizvajalcev, zato ju bom 
poslal predsedniku skupščine za objavo. 

S tem je dnevni red seje izčrpan. Prihodnja seja bo sklicana pismeno. 

Seja je bila zaključena ob 18.50 uri. 



6. seja 

(20. februarja 1959) 

Predsedoval: Lojze  Ocepek,  predsednik 
Zbora proizvajalcev 

Zapisnikar: Franc  Perše 

Začetek seje ob 18.50 uri. 

Predsednik Lojze Ocepek: Pričenjam 6. sejo Zbora proizvajalcev 
Ljudsko skupščine LRS, ki jo je na podlagi 60. člena ustavnega zakona o teme- 
ljih družbene in politične ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slo- 
venije sklical predsednik Ljudske skupščine LRS. 

Zapisnik današnje seje bo vodil tovariš Franc Perše. 
Svoje odsotnosti ni nihče opravičil in ugotavljam, da je seja sklepčna. 
Prosim zapisnikarja zadnje seje, da prečita zapisnik 5. seje. (Zapisnikar 

Mara Fras prebere zapisnik 5. seje Zbora proizvajalcev.) Ali ima kdo od tova- 
rišev poslancev kakšno pripombo k zapisniku? Ker ni pripomb menim, da je 
zapisnik odobren in da se lahko podpiše. (Predsednik in zapisnikar podpišeta 
zapisnik.) 

Zbor proizvajalcev je prejel v potrditev statut Trgovinske zbornice za LRS; 
dalje je prejel statut Zbornice za kmetijstvo in gozdarstvo LRS, statut Gostinske 
zbornice za LRS in statut Obrtne zbornice LRS; odbor za predloge in pritožbe 
našega zbora je pripravil svoje poročilo, zakonodajni odbor pa je sporočil, da 
je pripravil predlog odloka o ukinitvi odbora za predloge in pritožbe Zbora 
proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, o katerem naj bi razpravljali na današ- 
nji seji. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo ta-le dnevni red: 
1. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi statuta Trgovinske 

zbornice za LRS; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi statuta Zbornice 

za kmetijstvo in gozdarstvo LRS; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi statuta Gostinske 

zbornice za LRS; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi statuta Obrtne 

zbornice LRS; 
5. poročilo odbora za predloge in pritožbe; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o ukinitvi odbora za predloge 

in pritožbe Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS; 
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Ali ima kdo od poslancev kakšen spreminjevalni ali dopolnilni predlog k 
dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) 

Ker nima nihče spreminjevalnega predloga, menim, da je predlagani dnevni 
red sprejet. 

Pred prehodom na dnevni red vprašam ljudske poslance, ali želi kdo stavili 
kakšno vprašanje Izvršnemu svetu oziroma ali želi kdo od državnih sekretarjev 
ali drugih vodilnih uslužbencev kakšna pojasnila o delu njihovih uradov in 
zavodov ter o opravljanju zadev iz njihove pristojnosti? (Ne javi se nihče.) 

Ker se nihče ne javi, prehajamo na 1, točko dnevnega reda, to je na obrav- 
navo in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi statuta Trgovinske zbornice 
za LRS. 

Prosim poročevalca odbora za gospodarske organizacije, da da poročilo. (Po- 
ročevalec odbora, ljudski poslanec Ivan Kovač prebere odborovo poročilo. 
— Glej priloge.) 

Slišali ste poročilo, v katerem predlaga odbor za gospodarske organizacije, 
naj Zbor proizvajalcev sprejme predloge odlokov o potrditvi statutov vseh štirih 
zbornic. Poročilo je bilo dano za prve štiri točke dnevnega reda, mi pa bomo 
morali razpravljati in glasovati o vsakem predlogu odloka posebej, kot je bilo 
to sprejeto z dnevnim redom. O predlogu odbora za gospodarske organizacije, 
da Zbor proizvajalcev priporoči vsem zbornicam dopolnitev statutov, pa mora 
zbor posebej razpravljati in glasovati. Odbor predlaga, da se statuti dopolnijo 
in popravijo tako, da: 

1. določijo kot eno najpomembnejših nalog zbornice njeno skrb za pravilno 
delovanje in razvoj družbenega upravljanja in delavskega samoupravljanja, 

2. poudarijo družbeno vzgojno vlogo zbornice, 
3. dodajo med nalogami zbornice tudi skrb za strokovno in politično vzgojo 

kadrov; 
4. določbe o rednih občnih zborih sestavijo tako, da čimbolj znižajo dose- 

danje velike izdatke za redne letne občno zbore; 
5. vskladijo sistematiko posameznih statutov in poenotijo določbe, pri kate- 

rih specifičnosti posameznih zbornic ne narekujejo različnih formulacij. 
Ker se to priporočilo nanaša na vse štiri zbornice, predlagam, da najprej 

razpravljamo o njem. Zeli kdo besedo? 

Miran Košmelj: Predlagam samo to, da se v prvi točki tega pripo- 
ročila zbornicam, pri besedah »najpomembnejših nalog« besedica »naj« izpusti, 
tako da bi se besedilo glasilo »določijo kot eno pomembnih nalog zbornice 
tudi...« Najpomembnejše naloge so namreč v zakonu o gospodarskem združe- 
vanju naštete, Izvršni svet pa je smatral, da je tudi to ena pomembnih nalog, 
ki jo je treba vsaj v statutih zagotoviti. Po predlaganem besedilu izgleda, da je 
v statutih zbornic izpuščena najpomembnejša naloga, če pa to drži, je težko 
danes statute potrditi. 

Tako kot predlagam, da se glasi besedilo 1. točke priporočila, sem tudi 
razumel razgovor v odboru za gospodarske organizacije, ki sem mu prisostvoval 
kot predstavnik Izvršnega sveta in prav tam je bilo poudarjeno, da je navedeno 
le ena od nalog v delu zbornic. 

Predsednik Lojze Ocepek: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker ni več pripomb in ne želi nihče več razpravljati, zato zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. 
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Kdor je za priporočilo kot ga predlaga odbor za gospodarske organizacije, 
naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je priporočilo odbora za gospodarske organizacijo za spre- 
membe in dopolnitve statutov navedenih štirih zbornic sprejeto. 

Prehajamo na razpravo in glasovanje o predlogu odloka o potrditvi statuta 
Trgovinske zbornice za LRS. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, 
potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za to, da se 
potrdi odlok o potrditvi statuta Trgovinske zbornice LRS, naj prosim dvigne 
roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o potrditvi statuta Trgovinske zbornice 
za LR Slovenijo sprejet in da je s tem statut te zbornice potrjen. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o 
predlogu odloka o potrditvi statuta Zbornice za kmetijstvo in gozdarstvo LRS. 

Poročilo odbora za gospodarske organizacije k temu statutu ste že slišali. 
Tudi za to zbornico velja priporočilo, ki ga je zbor izglasoval pri 1. točki dnev- 
nega reda. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaklju- 
čujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za to, da se sprejme odlok 
o potrditvi statuta Zbornice za kmetijstvo in gozdarstvo LRS, naj prosim dvigne 
roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor proizvajalcev sprejel predlog odloka o potrditvi 
statuta Zbornice za kmetijstvo in gozdarstvo LRS in s tem potrdil statut te zbor- 
nice. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o 
predlogu odloka o potrditvi statuta Gostinsko zbornice za LRS. Zeli kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje 
Kdor je za to, da se sprejme predlog odloka o potrditvi statuta Gostinske zbor- 
nice za LRS, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o potrditvi statuta Gostinske zbornice 
za LRS sprejet in je s tem potrjen tudi statut te zbornice. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o 
predlogu odloka o potrditvi statuta Obrtne zbornice LRS. 

Priporočilo, ki smo ga sprejeli pri 1. točki dnevnega reda, velja tudi za to 
zbornico. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne 
javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za to, da se 
sprejme predlog odloka o potrditvi statuta Obrtne zbornice LRS, naj prosim 
dvigjie roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi odlok o potrditvi statuta Obrtne zbornice za LRS 
v Zboru proizvajalcev sprejet in da je s tem potrjen statut te zbornice. 

Zbornicam, katerih statute je Zbor proizvajalcev pravkar potrdil in sprejel 
odlok o njihovi potrditvi, bom poslal potrjene statute z odlokom o potrditvi, 
hkrati pa priporočilo, ki ga je zbor sprejel. 
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Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na poročilo odbora za predloge 
in pritožbe Zbora proizvajalcev. 

Prosim poročevalca odbora za predloge in pritožbe, da da poročilo. (Poro- 
čevalec odbora, ljudski poslanec Francka Bevk prebere odborovo poročilo. 
— Glej priloge.) 

Slišali ste poročilo. Ima kdo od tovarišev poslancev kakšno pripombo k po- 
ročilu ali pa morda želi kakšno pojasnilo? (Ne javi se nihče.) 

Ce nihče, potem menim, da je poročilo odobreno in lahko preidemo na 6. 
točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu odloka o uki- 
nitvi odbora za predloge in pritožbe Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije. 

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

Slišali ste poročilo zakonodajnega odbora. Zeli kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je 
za to, da zbor sprejme odlok o ukinitvi odbora za predloge in pritožbe Zbora 
proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o ukinitvi odbora za predloge in pritožbe 
Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS sprejet. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem sejo. Prihodnja seja bo 
sklicana pismeno. 

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri. 



SKUPNE    SEJE 
REPUBLIŠKEGA ZBORA IN ZBORA PROIZVAJALCEV 

4. seja 

(24. septembra 1958) 

Predsedoval: Stane   Kavčič,   podpredsednik 
Ljudske skupščino LRS 

Tajnik: dr.  Miha  Potočnik 

Začetek seje ob 12.50 uri. 

Podpredsednik Stane Kavčič: Pričenjam 4. skupno sejo Republiškega 
zbora in Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS. 

Svojo odsotnost so opravičili naslednji ljudski poslanci: Miha Marinko, Miha 
Berčič, Boris Kocijančič in Sonja Kukovec iz Republiškega zbora ter poslanec 
Zbora proizvajalcev Anton Sihur. Ali jim skupščina odobri odsotnost? (Poslanci 
se strinjajo.) 

Prosim tajnika, da prebere zapisnik zadnje seje. (Tajnik dr. Miha Potočnik 
prebere zapisnik 3. skupne seje.) Ima kdo kako pripombo k zapisniku? (Ne javi 
se nihče.) Ker ne, menim, da je zapisnik odobren in da se lahko podpiše. (Pod- 
predsednik in tajnik podpišeta zapisnik.) 

Poslance obveščam, da je poleg že preje za dnevni red sporočenih zadev tu 
še sklep obeh zborov o tem, da na skupni seji obravnavamo poročilo o gibanju 
gospodarstva v LRS v prvih sedmih mesecih letošnjega leta. Poleg tega pa je 
pravkar prišel še predlog glede razrešitve dosedanjega in izvolitve novega člana 
Izvršnega sveta. 

Zato predlagam tale dnevni red: 
1. Poročilo in obravnava o gibanju gospodarstva v LRS v prvih sedmih 

mesecih leta 1958; 
2. razrešitev dosedanjega in volitev novega člana Izvršnega sveta Ljudske 

skupščine LRS; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o spremembi odloka o novi 

določitvi števila sodnikov pri Vrhovnem sodišču LRS in pri okrožnih sodiščih 
na območju LRS; 

4. Volitev sodnika Vrhovnega sodišča LRS; 
Ima morda kdo še kakšen drug predlog? (Ne javi se nihče.) Ker ne, menim, 

da je predlagani dnevni red sprejet. 
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na poročilo in obravnavo o 

gibanju gospodarstva v LRS v prvih sedmih mesecih letošnjega leta. Poročilo 
so vsi poslanci že prejeli. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da svoje poročilo. 
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Tone Bole: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Iz dejstev, katera 
nam daje poročilo o gibanju gospodarstva Ljudske republike Slovenije v letoš- 
njem letu, lahko ugotovimo oceno v splošnem, pozitivnem gospodarskem razvoju, 
katerega označuje nadaljnji porast proizvodnje, nadaljnja stabilizacija cen pred- 
vsem industrijskega blaga, porast zalog v industriji in trgovini itd. 

Toda vzporedno s takšno ugodno oceno moramo resno upoštevati nekatere 
probleme, ki jih bo treba intenzivno reševati, da bi se naša planska predvide- 
vanja oziroma naši ekonomsko politični cilji in naloge v vseh glavnih postavkah 
izpolnjevali. Gre namreč za doslednejše izvrševanje smernic naše gospodarske 
politike, izražene v perspektivnem oziroma letnem gospodarskem planu. 

Letošnji družbeni plan računa z nadaljnjim povečanjem proizvodnje in 
narodnega dohodka, računa z nadaljnjim povečanjem izvoza in relativnim zmanj- 
šanjem uvoza, to se pravi, predvideva manjši deficit naše plačilne bilance in si 
končno zastavlja kot enega glavnih ciljev naših gospodarskih prizadevanj pove- 
čanje osebne potrošnje in življenjske ravni, pri čemer je posebno poudarjeno, 
naj bo osebna potrošnja odvisna od povečane produktivnosti dela. Izvršni svet 
in njegovi organi so se pri vodenju in reševanju neposredne gospodarske politike 
osredotočili na te naloge oziroma na ta vprašanja. V luči teh smernic, ki pred- 
stavljajo temelje naše gospodarske politike v tekočem letu, je predvsem potrebno 
analizirati naš gospodarski razvoj v sedmih mesecih letošnjega leta in ugotoviti 
težave, ki se pojavljajo pri reševanju zastavljenih nalog in pogojev za čim uspeš- 
nejšo izvršitev letošnjega plana. 

Družbeni plan Ljudske republike Slovenijo je predvideval, da se mora indu- 
strijska proizvodnja v letu 1958 povečati za 7,8% v primerjavi s preteklim 
letom, dejansko pa se je v sedmih mesecih povečala za okoli 7,3% v odnosu na 
isto obdobje lanskega leta. Proizvodne naloge v industriji se torej izpolnjujejo 
v glavnem na predvideni ravni; nekoliko sicer zaostaja proizvodnja premoga in 
nafte ter industrija gradbenega materiala. Industrija je bila v letošnjem letu 
nemoteno oskrbovana z reprodukcijskim materialom, energetska situacija je bila 
ugodna in tudi ni bilo nikakih večjih objektivnih zaprek, ki bi negativno delo- 
vale na proizvodnjo. Ker se takšno stanje predvideva tudi v bodočnosti, je pri- 
čakovati, da se bodo planska predvidevanja glede industrijske proizvodnje v 
glavnem izpolnila. Vsekakor pa so potrebni stalni in povečani napori delovnih 
kolektivov v smeri pčspešitve proizvodnje in proizvodne dinamike. Pri tem 
morajo vsi odgovorni organi spremljati razvoj proizvodnje v vseh podjetjih, 
zlasti še v tistih, ki planskih nalog doslej niso uspešno izvršila. Analiza stanja 
v takih podjetjih naj odkrije vzroke neizpolnjevanja plana, odpravljanje teh 
vzrokov pa mora pripeljati do povečanja proizvodnje in s tem do čim uspešnejše 
izvršitve plana. 

Na področju kmetijstva se v Sloveniji predvideva, da bo dosežena proiz- 
vodnja za okoli 8% večja kot proizvodnja v lanskem letu. Dobra letina se je 
pokazala pri sadju, grozdju in krompirju, letina žitaric je povprečna, krmne in 
industrijske rastline pa so nekoliko izpod povprečja. Letošnja v povprečju raz- 
meroma dobra letina ni samo posledica sorazmerno ugodnih klimatskih pogojev, 
temveč v znatni meri tudi rezultat izvršenih sodobnejših agrotehničnih in var- 
stvenih ukrepov, ki se uspešno in sistematično izvajajo na kmetijskih posestvih 
in preko zadružnih organizacij v kooperaciji s privatnimi proizvajalci. Ker je 
proces v kmetijstvu v glavnem že zaključen, povezujemo akcijo za čim boljšo 
izvršitev planskih nalog v industriji z akcijo v kmetijstvu za čim uspešnejšo 
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jesensko in spomladansko setev in za ustvaritev drugih nalog v okviru kmetij- 
skega in perspektivnega programa. Ta program namreč predvideva, da je treba 
povečati površine, posejane z italijanskimi vrstami pšenice in s semeni hibridne 
koruze, ki so doslej pokazali dobre rezultate. Glede na izredno važnost čimvečje 
proizvodnje industrijskih rastlin je treba povečati površine zlasti hmeljskih 
nasadov, sladkorne pese in oljne repice. Se nadalje se mora izboljšati semenska 
služba, pri čemer bo potrebno vso količino odkupljenega ali uvoženega kvali- 
tetnega semena pravilno uporabiti in odpraviti vse dosedanje napake pri odkupu 
in plasmaju semena. 

Ne glede na to, da je otava izboljšala stanje krmil, bo potrebno organizirano 
skrbeti za krmno osnovo, da ne bo prišlo do negativnih posledic v živinskem 
fondu. Preko zadružnih poslovnih zvez in kmetijskih zadrug je treba organi- 
zirano izvesti vse možne oblike kooperacije, posebno še pri jesenski in spomla- 
danski setvi, nadalje pri pitanju živine in pri ostalih akcijah v skladu s kme- 
tijskim perspektivnim programom. Navedene naloge še zdaleč ne izčrpavajo vseh 
možnosti široke, sistematično pripravljene akcije na področju kmetijstva, saj 
stoje pred nami nadaljnje važne naloge krepitve kmetijstva z razširitvijo in 
obnovo nasadov, izgradnjo farm itd. Ena od osnovnih nalog pa ostane tudi še 
vnaprej, to je dobra organizacija dela kmetijskih zadrug na podlagi tesnega pro- 
izvodnega sodelovanja med proizvajalci in zadrugami. 

Toliko glede industrijske in kmetijske proizvodnje, ki sta naši osnovni pro- 
izvodni panogi. Prav tako pa je tudi razvoj ostalih gospodarskih dejavnosti v 
teh sedmih mesecih sicer sorazmerno ugoden, čeprav je očitno, da bodo planska 
predvidevanja lahko dosežena samo s povečanimi napori. Zato nikakor ne smemo 
pustiti proizvodnjo svojemu toku. Uspešen razvoj proizvodnje povoljno vpliva 
na vprašanje izvoza — uvoza, na blagovne sklade in tudi na odnose med mestom 
in vasjo. Zatorej moramo sistematično in uporno pristopiti k temu, da planske 
naloge dosežemo in celo po možnosti presežemo. Objektivne možnosti za to so 
podane. Zato je republiški Izvršni svet sprejel sklep, da naj gospodarski organi 
v stiku z gospodarskimi organizacijami rešujejo vse probleme, ki bi lahko zavi- 
rali razvoj proizvodnje in tako spremljajo izvrševanje vseh proizvodnih nalog. 
V to akcijo se morajo sistemačno vključiti ljudski odbori. 

V tesni zvezi z vprašanjem proizvodnje je problem zaposljevanja delovne 
sile in produktivnosti dela. V skladu s perspektivnim planom je družbeni plan 
za leto 1958 predvidel povečanje produktivnosti dela za 5 do 6%. Ce pa upo- 
števamo, da je bilo v družbenem sektorju gospodarstva predvideno povečanje 
števila zaposlenih za okoli 3%, do meseca julija pa znaša povečanje za 7,8% in 
da se je v industriji proizvodnja povečala za 7,30/o, lahko ugotovimo naslednje: 
predvideni porast proizvodnje smo sicer dosegli, vendar pa ne s povečano pro- 
duktivnostjo dela, temveč izključno le zaradi večjega števila zaposlenih. In 
drugič, da se produktivnost dela ni povečala, je dokaz, da k temu problemu 
nismo pristopili s tisto intenzivnostjo in odgovornostjo, kot smo si jo zastavili 
ob sprejemanju družbenih planov. 

Pri takšnem razvoju zaposljevanja se ocenjuje, da do konca leta povečanje 
števila zaposlenih v družbenem sektorju gospodarstva ne bo znašalo samo 9000 
oseb, kolikor jih je bilo predvideno z družbenim planom, temveč, da bo pove- 
čanje znatno večje, kar dokazujejo tudi podatki uradov za posredovanje dela, 
kjer je vloženih okoli 6000 prošenj za novo zaposlitev. Ce upoštevamo vsa ta 
dejstva, moramo ugotoviti, da je postalo vprašanje produktivnosti dela osrednji 
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problem našega gospodarstva v celoti in da istočasno postaja tudi naš osrednji 
politični problem. To dejstvo, ki ga moramo vsekakor ocenjevati negativno, 
še zaostruje struktura zaposlenih, ki je zelo neugodna, saj je pretežni del, okoli 
80% na novo zaposlenih, nekvalificiran oziroma napol kvalificiran, zaradi česar 
bomo verjetno imeli pri vsaki akciji za boljše gospodarjenje v bodočnosti še 
večje probleme. 

Vse to nam kaže, da se prizadeti produkcijski faktorji, to se pravi, nepo- 
sredni proizvajalci, delovni kolektivi in komuno, niso v zadostni meri zainte- 
resirali za vprašanje produktivnosti dela. Zvezni Izvršni svet je s pravnimi pred- 
pisi in ekonomskimi ukrepi, ki so bili izdani oziroma izvršeni v letošnjem letu 
deloma dopolnil sistem delitve dohodka v smeri stimulacije produktivnosti dela, 
urejeno je bilo vprašanje nadurnega dela, odpravljene so bile omejitve izplačila 
dohodka iznad tarifnega pravilnika, določene so bile posebne postavke mini- 
malnih plač v rudarstvu in drugih panogah itd. Vkljub spremembam, katerih 
namen je bil povečana vzpodbuda za produktivnost dela, se z dosedanjimi rezul- 
tati ne moremo zadovoljiti. To nam narekuje, da takoj pristopimo k sistematič- 
nemu in stalnemu proučevanju problematike produktivnosti dela. V to akcijo 
se morajo vključiti poleg republiških organov in ustreznih znanstvenih zavodov 
tudi ljudski odbori in delovni kolektivi sami. V gospodarski politiki ljudskih 
odborov ne bo mogoče uveljaviti planiranih postavk glede produkitvnosti dela, 
če ne bo vprašanje gibanja števila zaposlenih in produktivnosti dela postalo 
predmet stalnega obravnavanja in sklepanja. 

Eno od ključnih vprašanj našega gospodarstva je vprašanje plačilne bilanco 
in njenega deficita, ki ga je treba v smislu smernic perspektivnega plana stalno 
zmanjševati in v bližnji perspektivi tudi odpraviti. Cim večji in hitrejši tempo 
izvoza v odnosu na uvoz spada med naše osnovne gospodarske naloge. Ce 
upoštevamo, da je znašal izvoz v Sloveniji v preteklih sedmih mesecih lanskega 
leta 10 milijard 700 milijonov dinarjev, letos pa v istem razdobju le 9 milijard 
in 500 milijonov dinarjev, torej za ll0/o manj, čeprav je družbeni plan predvi- 
deval povečanje celoletnega izvoza za 12%, moramo ugotoviti, da planska pred- 
videvanja niso bila v celoti izpolnjena. Ta problem postane še aktualnejši, če 
pogledamo strukturo letošnjega izvoza. Izvoz kmetijskih pridelkov se je povečal 
od 2 milijardi 300 milijonov dinarjev na 2 milijardi 800 milijonov dinarjev ali 
za 19%. Medtem pa se je izvoz industrijskih prozvodov zmanjšal od 8 milijard 
na 6 milijard 400 milijonov, to je za 20%. Zmanjšanje izvoza je torej v glavnem 
posledica premajhnega izvoza industrijskih proizvodov in se bo treba resno in 
vztrajno truditi, če bomo hoteli do konca leta izvršiti planska predvidevanja 
v pogledu izvoza. 

Res je sicer, da je prodaja blaga na inozemskih tržiščih pri obstoječih tržnih 
pogojih, ko ponudba prevladuje, zelo otežkočena. Res je tudi, da so cene za 
nekatere proizvode na svetovnem trgu padle, zaradi česar predstavlja ista izvo- 
žena količina manjši vrednostni obseg kot lansko leto. Poleg tega višje cene 
na notranjem tržišču ne vzpodbujajo delovnih kolektivov na intenzivnejši izvoz. 
Vendarle pa je treba ugotoviti, da je marsikje pripravljenost delovnih kolektivov 
za izvrševanje naših izvoznih nalog odločno premajhna. Podjetja se premalo 
zavedajo, da je zmanjšanje deficita v plačilni bilanci izrednega pomena za stabi- 
lizacijo našega trga in gospodarstva sploh in da neposredno ali posredno vpliva 
na življenjsko raven delovnih ljudi, torej tudi njihovih delovnih kolektivov 
samih. Problem je še toliko težji, ker se je z istočasnim zmanjšanjem izvoza 
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občutno poslabšala tudi regionalna struktura izvoza in to v smislu premika 
našega izvoza od držav s tako imenovano močnejšo valuto na države s slabšo 
valuto v odnosu na naše potrebe in na našo gospodarsko politiko. 

Pri zmanjšanju izvoza se je uvoz razvil v obratni smeri. V sedmih mesecih 
se je povečal za 10% v primerjavi z istim razdobjem lanskega leta in je dina- 
mika uvoza v Sloveniji intenzivnejša kot v vsej Jugoslaviji. Težko je sicer anali- 
zirati uvoz za Slovenijo samo glede na to, da nekatera naša podjetja vršijo uvoz 
tudi za druga jugoslovanska področja, vendar pa lahko ugotovimo, če ocenjujemo 
stanje s stališča porabe reprodukcijskega materiala v naši industriji, da pri 
vsklajevanju izvoza in uvoza nismo dosegli vidnih uspehov. Uvoz je sicer nujno 
potreben in je tudi treba pozitivno oceniti redno in zadostno preskrbljenost naše 
industrije in drugih gospodarskih panog z reprodukcijskim materialom, ni pa 
bila realizirana dinamika uvoza v skladu s planskimi predvidevanji, da se mora 
namreč izvoz hitreje povečati od uvoza. Pri takem razvoju letošnjega izvoza in 
uvoza je nujno potrebno, da skušajo naša podjetja z vsemi silami povečati izvoz, 
na drugi strani pa vplivati na relativno zmanjšanje uvoza s tem, da se v čim- 
večji meri orientirajo na domače surovine in drug reprodukcijski material, da 
torej preidejo, gledano s stališča uvoza, na tako imenovani substitucijski mate- 
rial, katerega proizvodnjo je treba stalno povečevati. Akcija za povečanje izvoza 
je nujno potrebna in zato je republiški Izvršni svet, ko je razpravljal o tem 
problemu, sklenil, da naj odgovorni organi obravnavajo vsako posamezno pod- 
jetje oziramo panogo z namenom, da se ugotovijo izvozne možnosti in da do 
konca leta dosežemo čimvečji izvoz. 

Glede osebne porabe predvideva družbeni plan, da naj bi so v letu 1958 
povečala za 80/o oziroma na prebivalca za okoli 6,2%. Po dosedanjih ocenah bo 
vrednost in obseg predvidene osebne potrošnje dosežen, vendar pa se postavlja 
vprašanje, pod kakšnimi pogoji in s kakšno strukturo bo taka osebna poraba 
dosežena. Gre namreč za realno kupno moč prebivalstva in za razporeditev te 
kupne moči na mesto in vas. Glede na to, da je do lanskega leta zaostajala 
življenjska raven predvsem nekmečkega prebivalstva, je družbeni plan tudi za 
leto 1958 predvidel hitrejše naraščanje realnih dohodkov delavcev in usluž- 
bencev. Zato naj bi se realne plače zaposlenih v socialističnih gospodarskih 
organizacijah povečale za okoli 7%. Ocena dohodkov vsega prebivalstva za 
sedem mesecev letošnjega leta kaže, da so se skupni dohodki povečali za okoli 
21%, medtem ko so se dohodki iz delovnih razmerij povečali za okoli 19%. 

Ce upoštevamo večje število zaposlenih in porast življenjskih stroškov po 
podatkih zavoda za statistiko, so se realni osebni prejemki na enega zaposlenega 
v sedmih mesecih tekočega leta povečali za nekaj več kot 2 %, torej zaostajajo 
za planskimi predvidevanji, kar je na eni strani posledica stagnacije produktiv- 
nosti dela, ki mora biti osnova za povečanje realne potrošnje, na drugi strani 
pa posledica povečanih življenjskih stroškov, na kar je vplival predvsem porast 
cen kmetijskih pridelkov. Razporeditev kupne moči na mesto in vas ni bila 
ustvarjena v skladu s predvidevanji plana. Ce upoštevamo, da so se skupni 
dohodki kmečkega prebivalstva povečali za okoli 33%, njihovi življenjski stro- 
ški pa so v manjši meri narasli kot v mestu, saj je bilo gibanje cen industrij- 
skega blaga, ki ga kupuje kmečko prebivalstvo, zelo umerjeno, cene so se 
dvignile za okoli 2 %, ugotavljamo, da se je realni dohodek na vasi povečal 
znatno bolj kot v mestu. 
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Ugotovljena protislovja zahtevajo posebno v sedanjem obdobju, da se pri- 
stopi k reševanju teh problemov v dveh smereh. Na eni strani dosledno in 
sistematsko izvajanje vseh organizacijskih in ekonomskih ukrepov za ureditev 
tržišča s kmetijskimi proizvodi, na drugi strani pa intenzivno izterjavanje obvez- 
nosti, ki jih imajo privatni proizvajalci do družbe. Dogovarjanje odkupnih cen 
in njihova kontrola, organizacija odkupa in trgovinskega omrežja s kmetijskimi 
pridelki so samo nekateri od najvažnejših ukrepov za dosego postavljenega 
cilja. Pri reševanju vseh teh nalog je potrebno tesno sodelovanje med držav- 
nimi organi, ki so odgovorni za blagovni promet, in družbenimi organizacijami, 
ki se s temi problemi bavijo. Mišljeni so predvsem državni sekretariat za bla- 
govni promet in ustrezni organi okrajnih in občinskih ljudskih odborov ter 
zadružno poslovne zveze in trgovinske zbornice. 

Investicijska potrošnja je v sedmih mesecih tekočega leta za 24 % višja 
od potrošnje v istem obdobju lanskega leta, medtem ko znaša povečanje v 
zveznem merilu 20 %. Najbolj so se povečale investicije iz zveznih sredstev, 
in sicer za okoli 165 0/o, tu je zajeta tudi graditev ceste Ljubljana—Zagreb. 
Močno se je tudi povečala investicijska potrošnja iz sredstev gospodarskih orga- 
nizacij, saj znaša povečanje okoli 40 0/o. Potrošnja iz republiških, okrajnih in 
občinskih sredstev pa se je zmanjšala. Pri povečani investicijski aktivnosti v 
Sloveniji pa moramo ugotoviti, da struktura investicij ni v skladu s predvide- 
vanji perspektivnega in letnega plana. Opaziti je namreč, da negospodarske 
investicije zaostajajo, kar velja še posebej za področje šolstva, zdravstva, ko- 
munale in drugih družbenih negospodarskih dejavnosti, medtem ko poteka 
stanovanjska graditev v glavnem normalno in v smislu planskih predvidevanj. 

Pri sestavljanju družbenega plana za prihodnje leto bo treba to ugotovitev 
upoštevati in s pravilnim usmerjanjem investicij strukturo izboljšati in jo 
vskladiti s smernicami perspektivnega plana. Opozoriti je treba še na dejstvo, 
da je letos stopnja izkoriščenosti investicijskih sredstev doslej sorazmerno 
nizka, saj smo že v devetem mesecu, porabljenih pa je le okoli 40 "/o razpolo- 
žljivih sredstev. Potrebno je zato zaostriti kontrolo potrošnje investicijskih 
sredstev, da se bodo čim bolj smotrno, racionalno trosila v smislu postavljenih 
nalog. Ne sme se več dogoditi, kot je bil primer v zadnjih mesecih lanskega 
leta, da je prišlo do negospodarske porabe še preostalih sredstev, ko se je 
za vsako ceno hotelo nadoknaditi sorazmerno majhno potrošnjo v prvih devetih 
mesecih. 

Proračunska potrošnja kaže tendenco naraščanja, saj so ljudski odbori 
povečali republiški plan proračunskih dohodkov za okoli 2 milijardi 600 mili- 
jonov dinarjev, to je za 26,7 0/o nad lanskoletno realizacijo. Pri povečanem 
proračunu zlasti občinskih ljudskih odborov je treba opozoriti zlasti na dva 
problema. 

Prvič, da povečanje občinskih proračunskih dohodkov ne ustreza našim 
prizadevanjem uravnavanja odnosov med mestom in vasjo in to zlasti Se, če 
se upošteva znatno hitrejše naraščanje dohodkov kmečkega prebivalstva v 
letošnjem letu, medtem ko porast realnih dohodkov delavcev in uslužbencev 
zaostaja za predvidevanji, o čemer je bilo že govora. Povečanje proračunskih 
dohodkov je bilo namreč v največjem obsegu doseženo prav pri tistih vrstah 
dohodkov, ki predstavljajo obremenitev kupne moči delavcev in uslužbencev 
in zato negativno vplivajo na njihovo življenjsko raven. V mislih imamo občin- 
ski prometni davek in dopolnilni proračunski prispevek iz osebnega dohodka. 
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Na drugi strani ljudski odbori niso v večji meri izkoristili možnosti, ki jih 
imajo za doseganje dohodkov na podlagi neobveznih doklad iz kmetijstva. 
Analiza sprejetih občinskih proračunov in dosedanje izvršitve proračunskih 
dohodkov nas resno opozarjajo na to, da je v prihodnjem letu nujno treba 
vskladiti politiko formiranja občinskih proračunskih dohodkov z našimi eko- 
nomskimi cilji, kar naj prispeva k uspešnejšemu izvrševanju postavljenih 
nalog v smislu povečanja realnih dohodkov delavcev in uslužbencev ter v 
skladu z našo politiko do uravnavanja odnosov med mestom in vasjo. 

Drugo, na kar je treba opozoriti, je vprašanje osebnih in materialnih iz- 
datkov. Osebni izdatki naraščajo iz leta v leto in močno prehitevajo dinamiko 
materialnih izdatkov. Tako na primer zavzemajo osebni izdatki pri presveti 
že 71 % vseh izdatkov, pri državni upravi in sodstvu 60 %, itd., kar pomeni, 
da v teh dejavnostih finansiramo v glavnem osebne izdatke, medtem ko mate- 
rialni izdatki ne samo stagnirajo, temveč se zaradi povečanja cen celo marsikje 
zmanjšujejo. Stalne tendence naraščanja proračunske potrošnje na eni strani, 
na drugi strani pa prikazana struktura glede na osebne in materialne izdatke 
nas opozarjajo na to, da je treba v proračunsko potrošnjo vnesti intenzivno 
varčevanje in jo preusmeriti tako, da se bo doseglo ugodnejše razmerje v korist 
materialnih izdatkov. 

Ob zaključku Se nekaj besed o sistemu delitve dohodka, in sicer s stališča 
zaposlevanja in produktivnosti. Jasno je, da ne moremo dajati dokončnih ocen 
oziroma zaključkov, saj je čas opazovanja še zelo kratek in dokumentacija, 
s katero razpolagamo, še zelo skromna. Kljub temu nas nekateri rezultati, ki 
izhajajo iz polletnega obračuna gospodarskih organizacij in rezultati posebne 
ankete o tem vprašanju navajajo na določena sklepanja. Razen nekaj izjem. 
so vsi kolektivi, ki so ustvarjali večji dohodek, razpolagali z večjim dohodkom, 
ki pripada kolektivu. Kolektivi, ki so že v lanskem letu delili gospodarski 
rezultat po sistemu dohodkov, so v nekoliko slabši situaciji kot podjetja, ki 
so delila dohodek po principu dobička. Sistem delitve dohodka kaže v osnovi 
pravo smer, vendar pa praksa opozarja na nekatera dejstva, ki ne vzpodbu- 
jajo v zadostni meri prizadevanj za dosego osnovnih ciljev, katere v gospo- 
darski politiki zasledujemo. 

Začasna rešitev dosedanjih minimalnih osebnih dohodkov ne deluje dovolj 
intenzivno na zaposljevanje, ker so v tako določenih minimalnih osebnih dohod- 
kih vsebovane vse slabosti nekdanjih obračunskih plač, ko povečanje števila 
zaposlenih zvišuje maso osebnih dohodkov. Te tendence Se podpira učinkovanje 
progresivne stopnje prispevka iz dohodka. Nadalje, način udeležbe ljudskih od- 
borov na proračunskem prispevku in na dopolnilnem prispevku ni v zadostni 
meri zainteresiral ljudske odbore, da bi učinkovitejše preprečevali prekomerno 
zaposlevanje. Nekaj naštetih zapazitev kaže, da je nujno potrebno pristopiti 
k sistematični analizi delovanja obstoječega sistema delitve dohodka in pri tem 
zlasti temeljito proučiti polletne obračune gospodarskih organizacij. Proučevanje 
tega materiala in sklepanje pa mora biti zelo oprezno glede na dejstvo, da 
polletni obračun še ne more biti dokončna osnova za definitivne zaključke ter 
da se do konca leta stanje lahko še spremeni in bo dokončna ocena jasna šele 
na podlagi celoletnih obračunov. 

Največ pozornosti bo treba pri analizah posvetiti vprašanju vpliva sistema 
delitve dohodka na produktivnost dela in zaposljevanje ter s tem v zvezi na 
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čimvečjo zainteresiranost za dvig proizvodnosti dela tako proizvajalcev, kolek- 
tivov kot tudi komun. 

V svojih izvajanjih sem se zadržal samo pri nekaterih najvažnejših vpra- 
šanjih, katera so bila po sklepu republiškega Izvršnega sveta obravnavana tudi 
s predsedniki okrajnih in občinskih ljudskih odborov. Zakon o gospodarjenju 
s sredstvi gospodarskih organizacij nalaga občinskim ljudskim odborom oziroma 
njihovim zborom proizvajalcev dolžnost, da na podlagi ekonomskih analiz oce- 
nijo dosedanje gospodarjenje v občini. Kritična ocena in enotnost stališč o 
obravnavanih problemih lahko občinskim zborom proizvajalcev občutno pri- 
pomore, da se bodo lotili ukrepov in sprejeli ustrezna priporočila ne samo 
v občini na sploh, ampak tudi za posamezne gospodarske organizacije. Pristojni 
organi naj bi zborom proizvajalcev pomagali, da bi ekonomske analize bile 
obdelane s stališča uspešnega gospodarjenja, da ne bi prevladovali v tej raz- 
pravi zgolj ozki finančni vidiki. 

Tovarišice in tovariši ljudski poslanci. Vsesplošna akcija in iniciativa v 
bodočih mesecih naj prispevata k polnemu uspehu letošnjih gospodarskih pred- 
videvanj, na katerih se bo gradil gospodarski načrt prihodnjega leta. 

Podpredsednik Stane Kavčič: Pričenjam razpravo o poročilu. Kdo 
želi  besedo?  (K  besedi  se prijavi  zvezni ljudski  poslanec Gregor  Klančnik.) 

Gregor Klančnik: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Iz poročila 
o gibanju gospodarstva od 1. I. do 31. Vil. in iz dodatnega poročila, ki ga je dal 
član Izvršnega sveta tovariš Bole, je razvidno, da smo v prvih sedmih mesecih 
povečali proizvodnjo sicer za 7,3 % v primerjavi s preteklim letom, da pa smo 
pri tem po planu za 0,5 "/o zaostali. Čeprav je naša država po evidenci zahodnih 
držav še vedno na prvem mestu v procentualno izraženem napredku industrije, 
vendar mislim, da s takim rezultatom ne moremo biti zadovoljni. Posebno pa 
ne moremo biti zadovoljni z dejstvom, da nimamo nobenega napredka v pro- 
duktivnosti dela. Mislim, da bi bil rezultat še znatno slabši, če bi produktivnost 
dela zasledovali po tem, kolikšna je produktivnost na en dinar izplačanih neto 
plač. 2c samo poročilo kaže, da rastejo pri nas osebni dohodki na škodo drugih 
dohodkov. To je razumljivo, v kolikor raste sočasno tudi produktivnost. Zato 
menim, da bi bilo nujno, da je odnos na en dinar izplačanih neto osebnih 
dohodkov nasproti proizvodnji konstanten. Le na ta način bomo lahko izbolj- 
ševali tudi odnos delitve narodnega dohodka v prid osebnega dohodka. 

Smo sredi izpolnjevanja petletnega plana gospodarskega razvoja in mislim, 
da moramo prav zaradi tega biti zaskrbljeni, kako ga bomo izpolnili, če ne 
bomo docela izpolnili letošnjega plana. V svetu že težko čakajo, kdaj bi lahko 
napisali, da Jugoslavija ni izvršila petletnega plana gospodarskega razvoja. 
Zato je naša dolžnost, da bolj resno pristopimo k izpolnjevanju naših gospodar- 
skih nalog. 

Ko analiziramo, kje so vzroki, da ne izpolnjujemo naših gospodarskih nalog, 
se običajno izgovarjamo na zakonodajo. Osebno mislim, da ni take zakonodaje, 
ki bi ustvarila tak sistem, da bi vsi z največjim zadovoljstvom in ob največji 
stimulaciji izvrševali gospodarske naloge. Toda po vojni smo pri nas že toliko- 
krat spremenili našo gospodarsko zakonodajo, da je postalo to že naravnost 
smešno, vsaj vsako leto spreminjamo predpise prav na različne naše želje in 
pritožbe. Zato mislim, da ne bi kazalo že sedaj znova pristopati k neki dodatni 
koreniti spremembi. 
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Mislim, da glede tega prehajamo včasih iz enega ekstrema v drugega. 
Lani je bilo n. pr. z zakonom predpisano, da morajo dosledno vsi kolektivi 
imeti premijske sisteme. Letos smo šli v drug ekstrem — ne sicer po neki direk- 
tivi, vendar je kljub temu dejstvo, da je cela vrsta kolektivov, ki so leta in 
leta imeli premijski sistem, tega letos preprosto opustila. Drug tak ekstrem 
se mi zda naslednji. Preje je bil predpis, da se na osebo za več kot 100/o ne 
smejo prekoračiti osebni dohodki. Naenkrat se je ta predpis spremenil in ni več 
nobene omejitve. Mi nismo nikoli mislili, da je treba to omejitev popolnoma 
sprostiti, ker to lahko povzroči, da bodo rasli osebni dohodki v nedogled, ne 
da bi se povečala tudi produktivnost dela. Pač pa smo menili, da ni prav, da 
se omejitev nanaša na osebo, temveč je dovolj, da se določi neko povprečje, 
ker bi se v tem primeru izvršila regulacija lahko v podjetju samem. Mogoče 
bi bilo treba ta procent povečati, mislim pa, da je popolna sprostitev skoraj 
nekoliko preširokogrudna. 

Letošnja zakonodaja nam je zopet navrgla določene probleme, posebno 
zakon o delovnih odnosih, ki predpisuje med drugim tudi 30 minutni odmor. 
S tem, da smo morali v podjetjih pravzaprav za 15 minut povečati odmor, bi 
skoraj morali za 3 % hkrati povečati tudi produktivnost dela, če bi hoteli 
obdržati isto proizvodnjo. Podobna stvar je z dopusti. Že redni dopusti so se 
povečali, poleg tega pa je predpis, da so možni še dodatni dopusti do 6 dni, 
kar spet povzroča nujnost povečanja delovne sile za 3 % zato, da se obdrži 
ista proizvodnja. 

Problem zase je seveda tudi problem produktivnosti v zvezi z dejstvom, 
da so družbene dajatve odvisne od minimalnih plač. V kolikor so minimalne 
plače večje oziroma v kolikor je kolektiv večji, v toliko so pač družbene da- 
jatve manjše. Tudi to je poseben problem. Mislim pa, da kljub temu to niso 
razlogi, da smo popustili in produktivnosti dela nismo zvišali. Dejstvo je, da 
v kapitalizmu, ko mora po štrajku kapitalist končno pristati na povečanje 
plač, pri tem popolnoma nič ne izgubi. Ne izgubi zaradi tega, ker od svojega 
kadra, od svojih inženirjev in tehnikov zahteva, da z zboljšanjem discipline, 
z zboljšanjem tehnološkega procesa dosežejo še več kot je bilo tisto, kar je 
izgubil v zvezi z dodatnimi plačami. Ker pa pri nas uvajamo bolj socialno 
zakonodajo, je naša dolžnost, da v podjetjih skrbimo, da z zboljšano disciplino 
in z boljšimi tehnološkimi procesi povečamo proizvodnjo in dosežemo, da se 
pokrijejo povečani izdatki. 

Mislim, da je bilo prav to leto od kolektivov samih odvisno, kako so se 
v tej novi zakonodaji znašli. Glede odmora smo si lahko popolnoma na jasnem, 
da vseh osem ur nikoli ni bilo docela izkoriščenih. In če se je že uvedel pol- 
urni odmor, potem moramo paziti, da se ostalih sedem ur in pol res docela 
izkoristi. Prepričan sem tudi, da produktivnost dela zaradi tega ni padla. 

Glede dopusta mislim, da ni rečeno, da mora vsako podjetje uvesti tudi 
dodatnih šest dni dopusta. Ce v nekem podjetju manjka kadra, menim, da ni 
potrebno, da bi se uvedel ta dodatni šestdnevni dopust. Najmanj pa je potrebno, 
da bi zaradi tega morali zaposliti dodatno delovno silo. V interesu kolektiva 
je, da je kolektiv čim manjši, ker ni samo problem povečanja izdatkov za 
osebne dohodke, ampak je še večji komunalni problem, kje te ljudi nastaniti in 
podobno. 

Razen problema produktivnosti dela, da tako rečem, predstavlja širšo skrb 
naša proizvodnja sploh. Mislim pa, da ni popolnoma jasno, od česa je odvisno 
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izpolnjevanje naše proizvodnje in utrjevanje našega gospodarstva. Po. mojem 
mnenju je to odvisno predvsem od organizacije podjetij. Ce je dobra organi- 
zacija, delavci delajo in so celo bolj zadovoljni kot tam, kjer zaradi slabe orga- 
nizacije manj delajo. Tisti, ki ne delajo, neprimerno bolj negodujejo in bolj 
nergajo kot pa tisti, ki delajo. Dobra organizacija pa ni odvisna od predsednika 
delavskega sveta niti od predsednika upravnega odbora, ampak izključno od 
uprave podjetja z direktorjem na čelu. Menim, da je uprava podjetja z direk- 
torjem na čelu tista, ki je dolžna izvesti organizacijo in je zato tudi ona odgo- 
vorna za izpolnjevanje planskih nalog. 

V tem poročilu in napotilih beremo, da bi bilo treba s sistematično akcijo 
ustreznih republiških organov, ljudskih odborov, organov upravljanja v pod- 
jetjih in drugih organizacij podvzeti ustrezne ukrepe za izpolnitev letošnjih 
planskih nalog. Mislim pa, da pri tem res niso omenjeni tisti organi, od katerih 
je odvisno, ali bomo te naše naloge izpolnili ali ne. 

Ce zasledujemo našo metodologijo planiranja, menim, da je tudi tu neka 
pomanjkljivost. Dejstvo je, da se ločeno sestavlja tako zvezni kot republiški in 
tudi okrajni plan in da na koncu nekje popolnoma ločeno sestavljajo svoje 
plane tudi podjetja. Pravilno pa bi bilo, da bi se ti plani sestavljali od vrha 
navzdol in od spodaj navzgor v medsebojni povezavi in se šele potem definitivno 
sprejeli. Tako pa se dogaja, da okraj sprejme za določeno podjetje svoj plan, 
podjetje samo pa morda na koncu celo neprimerno nižjega. Mislim, da tako 
planiranje ni v redu in je prav, če podjetje sprejme ne tak plan kot ga je pla- 
niral okraj za to podjetje, ampak nekoliko višji plan, skratka plan z neko dolo- 
čeno rezervo zato, da bo lahko izpolnjevalo tiste naloge, ki jih mora izpolnjevati 
kot podjetje v okviru okraja, republike ali zveze. 

Se enkrat želim poudariti to, da je pred uprave podjetij z direktorjem 
na čelu treba popolnoma jasno postaviti, da so uprave tiste, ki so dolžne skrbeti, 
da se sprejeti plan izpolnjuje in da se izvajajo vse gospodarske naloge tega 
podjetja. Jasno pa je, da se uprava začne pri preddelavcu in delovodji ter seže 
preko obratovodij vse do direktorja. S tem hočem reči, da je tudi preddelavec 
odgovoren za izpolnitev sprejetega plana'za tisto področje, kjer dela. Mislim, 
da pa je prav tako popolnoma jasno, da direktor ni samo član kolektiva v kate- 
rem se lahko skriva pod krilom delavske samoupravo, temveč se mora zavedati, 
da je hkrati predstavnik družbe, zato mora skrbeti ne samo za to, da dobi 
kolektiv vse tisto, kar mu po zakonu nekje morda res pripada, temveč da tudi 
družba dobi tisto, kar mora od tega kolektiva dobiti. Tega mislim, da se naši 
direktorji prav zdaj po uvedbi delavskega samoupravljanja docela ne zavedajo. 
Ne zavedajo pa se zaradi tega, ker jih zaradi neizpolnjevanja plana še nikoli 
nihče ni klical na odgovornost. Mislim, da ni prav, da dolžimo za to samo 
predsednika delavskega sveta in upravnega odbora. Pravilno je, da je odgo- 
voren za to tudi direktor, ki bi ga morali klicati ali na občinski ljudski odbor 
ali na okrajni odbor ali pa bi ga moral poklicati na odgovornost celo republiški 
sekretar za industrijo, kjer bi mu moral z analizo dokazati, zakaj podjetje plan 
tako slabo izpolnjuje. Prepričan sem, da če bi se na direktorja vršil tak pritisk, 
bi se ta pritisk poznal tudi v podjetju. 

Po mojem mnenju obstoja neka nevarnost tudi pri delitvi dohodka. Po 
uradnem listu se bo čisti dohodek delil na osebne dohodke po pripadajočem 
delu, ki se lahko smatra kot prispevek kolektiva. Ni pa merila, po katerem bi 
lahko nekdo rekel, kateri je pravzaprav tisti del, ki se lahko smatra kot pri- 
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spcvek kolektiva. To se ne da izmeriti in zato obstoja nevarnost, da bodo v 
kolektivu poskušali dokazovati, da je ves čisti dohodek, ki so ga med letom 
spravili skupaj, njihov prispevek in ga zaradi tega seveda lahko tudi razdelijo. 
Mislim pa, da mora družba sama skrbeti za to, da se ti dohodki pravilno raz- 
delijo. Vsaj v naši republiki moramo skrbeti, da se bomo držali tudi drugega 
določila tega zakona, ki pravi, naj se delitev čistega dohodka izvrši v smislu 
dobrega gospodarjenja. To pomeni, da se razpoložljivi čisti dohodek ne bo raz- 
deljeval samo za osebne dohodke, temveč da se bo vlagal tudi v pametne gospo- 
darske investicije. Pri nas v Sloveniji moramo to na vsak način doseči, ker 
vedno stokamo,  kako se obstoječi sklad osnovnih sredstev 'manjša. 

Ce se povrnem nazaj na zakonodajo, bi ponovno poudaril tole. Tovariš Bole 
je sicer rekel, da bi bilo pametno razmisliti o letošnji delitvi dohodka in o vplivu 
minimalnih plač, s čimer se strinjam. Ne bi se pa navdušil za to, kar sem že 
preje rekel, da ponovno korenito spreminjamo našo zakonodajo. Zaradi stalnih 
spreminjanj nimamo na primer več pravih primerjav, kakšno je bilo gospo- 
darjenje lani in kakšno je letos in prav tako ne moremo primerjati lanskih pro- 
izvodnih stroškov in letošnjih oziroma lastne cene lani in lastne cene letos. 
Spreminjajo se tudi posamezni stroški v strukturi cene. Tako so na primer letos 
reprezentančni stroški ali pa stroški za reklamo povsem nekaj drugega kot so 
na primer bili lani. Zaradi takih sprememb je primerjava stroškov nasproti 
lanskemu letu nemogoča, kar nam dela težave pri zniževanju proizvodnih stro- 
škov. Prav zato bi ne bilo prav, da ponovno pristopamo k spremembi delitve 
dohodka. Toda, če že tako stokamo, kako nam manjka ljudi, neprestano pa 
zaposlujemo nove, bi potem bilo pametno razmisliti tudi o našem delovnem 
času. Ce nas muči 30 minutni odmor, zakaj ne bi potem uvedli deljen delovni 
čas tako kot ga imajo skoraj povsod v svetu. Zakon pravi, da se samo pri 
osemurnem neprekinjenem delu uvede 30 minutni odmor. Pri deljenem delov- 
nem času pa 30 minutnega odmora ni. Mislim, in nihče med nami ne dvomi, 
da bi produktivnost dela pri deljenem delovnem času bila večja. Toda čeprav 
nihče ne dvomi o tem, pa si vendarle skoraj nihče ne upa načenjati tega vpra- 
šanja, ker se boji, da se bodo vsi tisti, ki delajo sedaj od 6. do 14. ure ali pa 
od 7. do 14. ure, uprli temu, da bi delali dopoldne in popoldne. Mislim pa, da 
se bomo morali prej ali slej lotiti tudi tega vprašanja. S tem se bo povečala 
proizvodnost, zmanjšale se bodo razne honorarne zaposlitve, poleg tega pa bo 
mogoča tudi neprimerno večja kontrola dopoldanskih in popoldanskih delovnih 
izmen. 

Slovenci se štejemo v jugoslovanskem merilu za gospodarsko najbolj pa- 
metne. Mislim pa, da bomo s takim izpolnjevanjem plana in s podobnimi stvarmi 
kmalu prišli tako daleč, da se bomo gospodarstva lahko šli učit v druge repub- 
like. Samo nekaj podatkov iz poročila Izvršnega sveta. Naša kovinska industrija 
je v prvem polletju izpolnila 92 % svojega plana, industrija gradbenega mate- 
riala 81 %, dalje, elektroindustrija 93 0/o. To dokazuje, da pri naši industriji 
nekaj ni v redu oziroma da smo v primerjavi z industrijo v drugih republikah 
nekoliko slabši. Mislim namreč, če je naša kovinska industrija najboljša, potem 
bi morala imeti največ naročil in bi morala izpolniti svoj plan najmanj 100 %. 
Prepričan pa sem, da so druge kovinske industrije v državi bolj zaposlene, kar 
je dokaz, da so nas dohitele in so morda postale celo boljše. Znano je, da imamo 
precejšnje kapacitete v kovinski industriji, ki v celoti niso izkoriščene, kljub 
temu pa vlagamo nove investicije v kovinsko industrijo za skoro enake asor- 
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timaje kot jih že imamo. Po mojem mnenju bi bilo treba skrbeti, da se najprej 
že obstoječe kapacitete 100 % izkoristijo. 

Pri investicijskem vlaganju pa bi bilo treba tudi več doslednosti. Slišal 
sem, da so celo primeri, da pri izkoriščanju sklada za stanovanjsko izgradnjo 
uporabljajo nekateri tako taktiko, da stavbo zgrade do tretje faze, nato jo 
puste, da stoji nedokončana in se že lotijo nove gradnje. Taka taktika je gotovo 
nepravilna, ker veže sredstva in se kapacitete ne uporabljajo takoj. 

Da bi ne bil predolg, bi zaključil s priporočilom Izvršnemu svetu, naj se 
pokličejo vsi direktorji podjetij, da razlože, zakaj ne izpolnjujejo planskih 
nalog in da povejo, kako bodo planske naloge izvršili do konca letošnjega 
poslovnega leta. Pokličejo naj jih občinski ali okrajni odbori, v skrajnih pri- 
merih, če ti nimajo dovolj usposobljenih kadrov, ki bi lahko napravili tako 
analizo, pa naj se jih pokliče direktno v sekretariat za industrijo. Prepričan sem 
namreč, da bomo letošnji plan izvršili le, če bomo v naših podjetjih uvedli 
dovolj oster kurz. Zavedati se moramo, da je rezerv dovolj in da z uvedbo do- 
sledne delovne in tehnološke discipline lahko plan letošnjega leta in s tem tudi 
plan petletnega gospodarskega razvoja z lahkoto izvršimo. 

Podpredsednik Stane Kavčič: Kdo še želi besedo? (K besedi se pri- 
glasi ljudski poslanec Štefan Pavšič.) 

Štefan Pavšič: Tovariši in tovarišice poslanci! Iz poročila Izvršnega 
sveta o gibanju proizvodnje v sedmih mesecih sta poleg drugih razvidni pred- 
vsem dve značilnosti, in sicer: prvič, sorazmerno nizka proizvodnja in drugič, 
neizpolnjevanje plana izvoza in povečanje uvoza. Vzroki za nižjo proizvodnjo 
so poleg objektivnih tudi subjektivni, ki se nanašajo na naše gospodarske orga- 
nizacije in njihove odnose do družbe. Ce smo imeli v letu 1957 precejšnje 
uspehe v proizvodnji, je to več ali manj tudi posledica nakopičenih materialnih 
možnosti, ki so nastale v prejšnjih letih, ker se niso izkoristile zaradi pomanj- 
kanja surovin, materiala, posebno pa še električne energije. Ker pa se je to 
v preteklem letu bistveno izboljšalo in se posebno ugodno odraža letos, nastane 
vprašanje, zakaj ni letos večjih uspehov in kje so vzroki. 

V gospodarskih organizacijah sta proizvodnja in poslovanje še vedno silno 
primitivna. Kapacitete so neizkoriščene posebno zaradi tega, ker so programi 
in delovni procesi površno izdelani. Na tem področju gremo zelo počasi naprej. 
Naša industrija, ki se je v smislu proizvajalnih sil hitro razvila, se navznoter 
zelo počasi utrjuje in organizira. Odtod pojavi sunkovite proizvodnje, precejšnje 
kolebanje in nihanje, kar poleg drugih vzrokov silno vpliva na dvig produktiv- 
nosti in s tem tudi na proizvodnjo v celoti. V večini so nam problemi, ki jih 
je tovariš poslanec Klančnik omenil, znani in prav ti pritiskajo na to, da se 
plan ne izvrši. Važno vprašanje je notranja konsolidacija in delo, stalno dviga- 
nje naše produktivnosti, kajti le na ta način ima proizvodnja vsako leto svoj 
stalni porast. Smotrni, dobri in čvrsti programi dela, v katerih ni omahovanja, 
dobro pripravljeni in preštudirani plani, priprava dela in organizacija, pravo- 
časna preskrba surovin in materiala, dobro vzdrževani strojni park so osnove 
za uspeh v proizvodnji. Poleg teh činiteljev pa je najvažnejši faktor kader, ki 
ga mora biti dovolj na razpolago, posebno strokovno kvalificiranega, da je spo- 
soben voditi in organizirati industrijsko proizvodnjo. Ta kader mora biti dovolj 
stimuliran, da ima voljo za izvršitev vseh nalog v poslovanju in proizvodnji. 
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Vprašanje kadra jo v našem gospodarstvu silno pereče, posebno vodilnega. 
Po poročilih zvezne industrijske zbornice za leto 1957, primanjkuje visoko kva- 
lificiranega, tehničnega in komercialnega kadra še preko 40 %. Nekoliko boljše 
je stanje srednje kvalificiranega kadra. Poleg velikega pomanjkanja kadra pa 
obstoja tudi sorazmerno velika fluktuacija. Prehajanje kadra iz podjetja v pod- 
jetje, iskanje večjih plač ter prekomerno odhajanje na prakso v inozemstvo, 
za katerimi se skrivajo ekonomski vzroki, je za večino gospodarskih organizacij, 
ki potrebujejo večje število kvalificiranega kadra in takih je precej, prav resen 
problem in velika ovira za dvig proizvodnje in produktivnosti. V tem pogledu 
bomo morali odločno ukrepati, da gospodarske organizacije ne bodo sprejemale 
ljudi, ki se neprestano sprehajajo iz podjetja v podjetje. Prav posebno ostre 
kriterije pa je treba postaviti za dovoljevanje odhajanja na prakso v inozemstvo. 
Tujci imajo o naši državi sorazmerno dobro evidenco, kar se zadnje čase kaže 
v tem, da vedo, kje so naši sposobni visokokvalificirani kadri. Te kadre vabijo 
in od njih zahtevajo dolge pogodbene obveznosti, medtem ko svoj kader pošiljajo 
v inozemstvo in na inozemska tržišča in nam tam delajo dvojno škodo s tem, 
da kritizirajo naše proizvode pri tujih kupcih. Fluktuacija, ki se danes giblje 
že od 20 do 30 0/o, je sorazmerno tudi slabo vplivala na proizvodnjo, ker je 
treba zaradi nje vedno na novo priučevati delovno silo in zanjo iskati nova 
stanovanja. Zato predlagam, naj bi Izvršni svet posebno pa še naši sindikati 
temu vprašanju posvetili posebno pozornost. 

Pri razvijanju proizvodnje, posebno v organizacijskem in tehničnem smislu, 
je treba slabim gospodarskim organizacijam dajati mnogo več pomoči in vzpod- 
bude, pa tudi okvirnih navodil. To pomoč lahko nudijo naši inštituti, razni 
biroji in zavodi, ki so danes še vso preveč vase zaprti in se preveč bavijo z 
materialnimi skrbmi za svoj obstoj. Namesto, da bi reševali raziskovalne, orga- 
nizacijsko in proizvodne probleme, so bavijo s komercialnimi proizvodnimi 
artikli, ki jih prodajajo, da s tem krijejo svoj finančni obstoj. 

Potrebno je napraviti revizijo vseh inštitutov in zavodov in izvršiti pri- 
merno reorganizacijo ter jih urediti tako, da bodo stvarno vršili svoje naloge, 
dajali pomoč gospodarskim ог-ganizacijam, le-te pa morajo tudi iskati od njih 
več pomoči in se z njimi bolj tesno povezovati. Poleg tega pa inštituti in zavodi 
premalo praktično proučujejo stanje v gospodarskih organizacijah, no delajo 
analiz in ugotovitev, ki bi služilo kot neke vrste splošna navodila in ocene za 
uspešen dvig proizvodnje po raznih panogah našo industrijo. Zadnje čase je 
izšlo veliko strokovnih knjig, ki naj bi nekako vplivale na dvig proizvodnje in 
produktivnosti. Večina teh knjig je tujega izvora in ko jih človek prebira, se 
pogosto težko znajde in mora ugotoviti, da le ne ustrezajo našim pogojem. 

Poleg tega se pojavlja vedno več raznih projektivnih birojev, ki so se zelo 
razširili in jemljejo gospodarskim organizacijam kadre, ker jo pač v takih 
birojih služba lažja, odgovornost pa manjša. V današnji situaciji, ko kadrov zelo 
primanjkuje, je treba biti v teh vprašanjih zelo kritičen, če hočemo, da bomo 
imeli v proizvodnji večji uspeh, kajti hitro rastoča industrija potrebuje veliko 
kadra, ki pa ne dorašča v enakem tempu. Prav zato mora biti razmestitev kadra 
bolj smotrna in je ne smemo prepuščati stihiji, se pravi dovoljevati, da se kader 
grupira tam, kjer niso naše osnovne potrebo za dvig produktivnosti in 
proizvodnje. 

Gospodarsko organizacijo imajo pi^emalo sredstev za nadomestilo iztrošo- 
nih strojev, za racionalizacijo, tipizacijo, kar je bilo že danes omenjeno. 
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Zaradi težkih stanovanjskih razmer morajo gospodarske organizacije večji 
del odvečnih sredstev vlagati v gradnjo stanovanj, kar je prav, vendar pa na 
drugi strani nekatere ne čutijo potrebe za neprestano dopolnjevanje strojnega 
parka, naprav, racionalizacije in mehanizacije ter iskanja načinov za kvalitet- 
nejšo in hitrejšo proizvodnjo, za kar je potrebno tudi finančnih sredstev. Kre- 
ditne možnosti pa so danes še delno omejene, zahtevajo vrhu tega tudi plačilo 
obresti in anuitet, za kar pa vedno ni dovolj kritja. 

Na proizvodnjo in produktivnost je vplivala tudi odprava prekomernega 
števila nadur, kar pa se je delno nadomestilo z novo delovno silo. Ker smo 
morali nadure postopoma odpravljati, smo zato postavili večje število delavcev 
in s tem vplivali na znižanje produktivnosti. Norme, ki so pri nas pred letom 
šle v eno skrajnost, gredo danes v drugo skrajnost, v preveliko razširjanje 
norm. Kljub velikemu povečanju norme ne dajejo ugodnega efekta in s tem 
počasi zvodenijo. Zaradi nizkih norm so so plačila po normah mnogo bolj dvig- 
nila kot pa proizvodnja, kar pomeni zmanjšanje produktivnosti. Zaradi hitrega 
dviga nepravilno postavljenih norm nastane neenakomernost nagrajevanja v 
kolektivu. Gospodarsko organizacije, ki so imele zelo razširjene realne norme, 
jih morajo s pravilnimi prepričevanji in dokazi postopoma tudi utrjevati in 
popravljati. Tako bomo lahko produktivnost povečali. Odstopanje od norm in 
neprestano dviganje norm brez realne osnove pa bo brez dvoma še nadalje vpli- 
valo na znižanje produktivnosti. Istočasno pa to postopoma vpliva tudi na 
zmanjšanje procenta normiranih delovnih mest. 

Uredba o delitvi dohodka v letošnjem letu, ki je na eni strani zelo dobra 
in konstruktivna in lahko rečemo, da že tudi daje velike rezultate, pa za neka- 
tere gospodarske organizacije ni posebno ugodna, ker morajo nekatere med 
njimi in teh je precej, plačevati večje anuitete, kar povzroča, da nimajo dovolj 
sredstev na razpolago, včasih niti za amortizacijo, ki je zaradi blokade že tako 
nizka in ne zadošča za obnovo proizvajalnih sredstev. Na drugi strani pa ne 
daje dovolj sredstev, potrebnih za premije, ki so koristne in potrebne tam, kjer 
se pravilno uporabljajo oziroma kjer so premijski pravilniki pravilno postav- 
ljeni. Zato bi predlagal, da bi bilo treba to uredbo glede teh vprašanj dopolniti. 

Glede anuitet bi se moral najti drug način plačevanja. Iztrošenje strojnega 
parka vedno bolj narašča in to je tudi eden izmed vzrokov, da se proizvodnja 
ne dviga tako kot je treba. Na splošno je preskrba z materialom in surovinami 
sorazmerno dobra, če gledamo polletna in letna poročila. V praksi pa se go- 
spodarska podjetja borijo s težavnimi problemi, ker po asortimaju material ne 
prihaja pravočasno in so večkrat zastoji, ki so gibljejo tudi do višine 30 do 
40 %. Taka nesigurna dobava materiala po asortimaju, posebno pa še razne 
podobave, vplivajo na sunkovito proizvodnjo in nepravočasno finaliziranje, pa 
naj bo to v serijski ali masovni proizvodnji. 

Neizvršavanje pogodbenih obveznosti vpliva na neredno plačevanje, kar 
je danes skoraj splošen pojav v gospodarskih organizacijah, saj je finančno 
poslovanje sorazmerno slabo in neredno ter so v večini podjetij tekoči računi 
dnevno blokirani, kar tudi hromi redno proizvodnjo. 

Kooperacija, ki bi morala biti uspešnejša. Se vedno životari. Večina pod- 
jetij smatra še zmeraj kooperacijo za stvar, pri kateri niso važne cene, kvaliteta 
in rok. Na drugi strani pa se na kooperacijo gleda le s komercialnega vidika, 
premalo pa iz tehničnih možnosti, to se pravi, da bi bilo potrebno za določeno 
število sorodnih gospodarskih organizacij, gledano z vidika, da so eno podjetje, 
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izdelati kooperacijski plan za določeni artikel glede na odnos strojnega parka 
in naprav, ki jih ta podjetja imajo na razpolago. 

Se nekaj besed o izvozu. Kot je razvidno iz poročila, planirani izvoz v 
sedmih mesecih ni bil izvršen predvsem v industrijskih artiklih. Ker pa je 
izvoz velikega pomena za zmanjšanje razlike v plačilni bilanci, je brez dvoma 
potrebno tudi v industrijski panogi posvečati čimveč pozornosti izvozu, posebno 
še, ker je negospodarsko, da izvažamo tiste kmetijske izdelke, ki jih primanj- 
kuje doma. Eden izmed vzrokov, da ni bil dosežen plan izvoza industrijskih 
izdelkov, je prepoved izvoza tekstila, ki je bil v prejšnjih letih precejšnja 
postavka v našem izvozu. Brez dvoma je bil odlok koristen glede zaščite doma- 
čega trga, vendar je bil na drugi strani škodljiv, vsaj v tem oziru, v kolikor 
so se razveljavile že sklenjene pogodbe, ker smo s tem postali na zunanjem trgu 
neresni in so se morale odpovedati pogodbe. Za osvajanje tržišča pa je treba 
porabiti precej časa in tudi denarja. Tekstilna, kovinska, lesna in kemična indu- 
strija bi glede izvoza prav gotovo lahko v letošnjem letu več storile in je zato 
treba, da se posveča v bodoče izvozu večja važnost. 

Izvoz artiklov na daljši čas, kot so na primer naprave za gradnjo hidro in 
termocentral, ki trajajo dve do tri leta, pa še posebno ovirajo stalne spremembo 
koeficientov, ki nastanejo v času trajanja pogodbe. Posebno še, ker se stanje 
trga spreminja kot je sedaj primer ko na zunanjem trgu cene padajo, na doma- 
čem trgu pa se cene surovinam in ostalim stroškom dvigajo. Tako pridejo gospo- 
darske organizacije v velike težave in nimajo dovolj stimulacije in volje, da 
bi se zavzemale za čim večji izvoz, ker imajo pri izpolnjevanju takih pogodb 
pogosto izgubo. Participacija 1 % deviz je premalo za kritje nekaterih stroškov, 
ki so potrebni pri izvozu. Kupovanje deviz na prostem trgu pa je drago, saj 
notira danes dolar na prostem trgu od 4000 do 6000 dinarjev. Komite za zuna- 
njo trgovino in zbornice sorazmerno počasi rešujejo dovoljenja, ki so potrebna 
pri izvozu. Roki za ponudbe pa so sorazmerno kratki in zaradi prepočasnega 
reševanja se ponudbe zakasne ali pa so površno narejene in je zato manj pogojev 
za komercialni uspeh, ko hkrati trpi tudi ugled naše države. 

Na splošno pa se tudi gospodarske organizacije premalo trudijo, da bi si 
poiskale tuja tržišča in premalo razvijajo in usposabljajo komercialni kader, 
ki je pri izvozu potreben. Bojijo se rizika, ki je glede rokov, kvalitete in plače- 
vanja mnogo večji kot na domačem trgu. Prav tu pa je potrebno od naših 
forumov več pomoči in smotrnega navajanja gospodarskih organizacij na izvoz. 
Poleg tega pa so tu tudi težave, ako se izvoz veže samo na eno državo. Ce tu 
nastane kak političen preobrat ali kakršnekoli gospodarske in valutne spre- 
membe, ves izvoz kratkomalo izpade. Zato je treba izvoz razširiti na čimveč 
držav. 

Na nezadostno razširjeni izvoz vpliva v veliki meri kvaliteta in rok izdelave. 
Zato je naš izvoz še vedno sorazmerno velik pri neobdelanih in polobdelanih 
izdelkih, kjer znaša 73 % in le 27 % pri visokoobdelanih proizvodih. Znano pa 
je, da le visoko izdelani in končni proizvodi dajejo pri izvozu večjo vrednost, 
ker je v nasprotnem primeru tudi razlika med materialnimi stroški in ceno 
premajhna in zahteva veliko porabo materiala, ki ga moramo precejšen odsto- 
tek še danes uvažati. Slabo so tudi obdelana zunanja tržišča in v državah, s 
katerimi trgujemo, nimamo skladišč za artikle,ki so serijski proizvodi. Nimamo 
tudi dovolj sposobnega komercialnega in tehničnega kadra za zunanje tržišče. 
Tako tujci često onemogočajo naš izvoz z nepošteno kritiko naših kvalitet ter 
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s podkupovanjem prevzamejo trg. Brez kadra, ki stalno obdeluje zunanji trg, 
pripravlja in opozarja na vse spremembe, je težko doseči trajen in hiter komer- 
cialni uspeh. Prav tu je treba več pomoči s strani naših oblastvenih organov, 
zbornic in komitejev. V tem pogledu morajo lokalne zbornice storiti več, kajti 
lokalne zbornice lahko tudi konkretneje rešujejo te različne probleme. 

Na zaključku nočem podrobneje ponavljati, kar je povedal že tovariš Bole, 
da je dolžnost naših okrajnih zborov proizvajalcev, okrajnih in občinskih zbo- 
rov, posebno svetov, kar najbolj konkretno posegati v posamezna podjetja in 
ugotoviti, kje so vzroki, če se plani ne izvršujejo in zakaj je proizvodnost nizka, 
dajati razne predloge in izglasovati tudi potrebne sklepe. Mislim, da tega res 
precej manjka in če bi bilo to bolje urejeno, bi bil v marsičem uspeh boljši. 

Podpredsednik Stane Kavčič: Prekinjam razpravo. Seja se bo nada- 
ljevala ob 16.30 uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.00 uri in se je nadaljevala ob 16.40 uri.) 

Podpredsednik Stane Kavčič: Nadaljujemo z razpravo. Kdo želi be- 
sedo? (K besedi se prijavi ljudski poslanec Tine Lah.) 

Tine Lah: Tovariši poslanci in poslanke! Ker je mariborsko gospodar- 
stvo v velikem odstotku udeleženo v gospodarstvu naše republike, mi dovolite, 
da iznesem nekaj podatkov o gibanju proizvodnje v prvem polletju v maribor- 
skem okraju. Bom prav kratek in diskutiram na željo nekaterih poslancev, ki 
sede v moji bližini. (Smeh v dvorani.) 

Mi smo v našem okraju uspeli preseči planiran obseg proizvodnje za pol 
odstotka. Po planu smo namreč predvidevali, da bo obseg proizvodnje narastel 
za 9 0/o, realizirali smo ga pa 9,5 %. Prav tako se tudi obseg proizvodnje kmetij- 
stva izpolnjuje po planu. Letni plan smo izpolnili s 47 % in ker vemo, da je 
dinamika proizvodnje v drugem polletju večja kot v prvem polletju, menimo, 
da bomo planirani obseg proizvodnje do kraja leta izpolnili. Res pa je na drugi 
strani dejstvo, da smo izpolnili oziroma presegli planirani obseg proizvodnje v 
mariborskem okraju zato, ker so imela nekatera podjetja v našem okraju iz- 
redno srečo v letošnjem letu, da so imela dovolj električne energije na razpo- 
lago, in to predvsem tista podjetja, ki so tako imenovani veliki potrošniki 
električne energije. Imamo pa na drugi strani celo vrsto gospodarskih panog, ki 
planiranega obsega proizvodnje niso dosegla, med katerimi najslabše dosega 
planirani obseg proizvodnje kovinska industrija in pa industrija gradbenega 
materiala. 

Močno presegajo planirani obseg proizvodnje kemična industrija, in sicer 
za 34%, elektro industrija za 23%, črna metalurgija za 12%, proizvodnja elek- 
trične energije za 4 % in tekstilna industrija za 1,6 %. Močno pa zaostajajo 
grafična industrija v glavnem zato, ker ji strahovito primanjkuje kvalificirane 
delovne sile, nadalje industrija nekovin, pri kateri pa je že dolga leta dinamika 
proizvodnje v drugem polletju vedno močnejša kot v prvem polletju, tako da 
stanje v tej gospodarski panogi pri nas ni kritično. Nadalje močno zaostaja ži- 
vilska industrija, predvsem zaradi tega, ker ni mogla realizirati nekaterih po- 
godb, ki jih je imela sklenjene z vzhodnimi državami. 

Najbolj kritična, kot sem že omenil, je pri nas kovinska industrija. V tej 
panogi je zelo nizko izpolnila plan zlasti tovarna avtomobilov, ki je imela težave 
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z realizacijo prodaje kamionov. Industrija gradbenega materiala pa zaradi tega, 
ker so opekarne v našem okraju zelo zastarele in so v zadnjem času niso v za- 
dostni meri potrudile, da bi dobile potrebne kredite za rekonstrukcijo. 

Število zaposlene delovno sile je v celotnem gospodarstvu poraslo za 6,G %, 
medtem ko bi smelo po planu samo za 4 %. Največji porast števila zaposlenih je 
v industriji, in sicer za 9,7 %, po planu pa bi to število smelo narasti samo za 
3 0/o. Ce primerjamo oziroma če izračunamo storilnost dela iz razmerja števila 
zaposlenih in pa obsega proizvodnjo, je ta storilnost dela v prvem polletju v 
primerjavi s prvim polletjem lanskega leta padla za 0,2 %. Ce pa izračunamo 
storilnost dela iz razmerja efektivnih ur in števila zaposlenih, je pa storilnost 
dela v našem okraju v letošnjem prvem polletju porasla za 4,8 %. Po obeh vi- 
dikih in storilnosti dela, dinamika storilnosti dela, od zadnje analize, ki smo jo 
naredili za prve štiri mesece letošnjega leta, nekoliko nazaduje in čeprav sto- 
lilnost dela iz vidika vloženih efektivnih ur narašča, je vkljub temu zaskrb- 
ljujoča. 

Pri tem bi omenil še naslednji podatek. V lanskem letu smo izvršili za 
1 milijon 700 tisoč nadur, v letošnjem letu za 1 200 000. Delež v efektivnih 
urah pa je padel zaradi tega, ker smo zaradi ekonomskih predpisov izvršili v 
letošnjem letu manj nadur, kot lani, od 4,2 0/o na 3 % od celokupnega časovnega 
fonda. Vkljub temu pa je fond delovnega časa novozaposlene delovne sile večji 
kot pa znaša fond delovnega časa zaradi znižanja nadur. 3394 novih oseb v indu- 
striji je ustvarilo 4 072 000 fonda ur. Cc odbijemo od tega fonda ur potrebne 
ure, upoštevajoč isto storilnost dela, in upoštevamo namestitev izpadlih nadur, 
ostane še vedno od fonda ur 3 225 000 neefektivnih, zaradi povečanja fonda ur, 
ki odpadejo na večje dopuste, na razne druge izostanke ipd. To je brez dvoma 
zelo zaskrbljujoče in ravno na tem področju menimo, da bomo morali storiti po- 
trebne ukrepe. 

Storilnost dela se je povečala od 15 na 23% v kemični industriji, v elektro 
industriji, v proizvodnji električne energije in v črni metalurgiji. Padla pa je 
v grafični industriji za 2,6%, v lesni industriji za 7,9%, v industriji usnja in 
obutve za 11% in v živilski industriji za 20%. 

Glede izvoza je treba reči, da že v družbenem planu za letošnje leto nismo 
predvidevali bistvenega povečanja izvoza v letošnjem letu zato, ker so ceno bar- 
vanim kovinam na svetovnem trgu padle in zato, ker pri sestavljanju družbe- 
nega plana za letošnje leto nismo mogli računati z večjim izvozom tekstila ozi- 
roma smo morali računati z manjšimi količinami tekstilnih proizvodov za izvoz. 
Vrednost izvoza v našem okraju v prvem polletju znaša eno milijardo in pol, 
lani pa smo v istem obdobju dosegli izvoz za eno milijardo C00 milijonov, to se 
pravi, da je letošnji za 2,5 % nižji. Industrijski izvoz je nižji za 4,3 %, vkljub 
temu, da smo, kot sem uvodoma povedal, uspeli povečati obseg proizvodnje za 
9,5%, se pravi, da vkljub nekaterim objektivnim težavam nismo storili vsega, 
kar bi bili lahko storili na področju borbe za večji izvoz. Pozitivno pa je to, da 
je delež finalnih izdelkov v izvozu v našem okraju porastel od lanskih 35% 
na letošnjih 40 %. 

Naš perspektivni plan forsira predvsem izvoz tistih gospodarskih panog, ki 
lahko dajejo proizvode iz domačih surovin, in pa izvoz tistih podjetij, ki imajo 
že neko tradicijo na področju izvoza. Tako je uspelo povečati izvoz izdelkov ko- 
vinske industrije za 118 %, elektro industrije za 97 %, industrije obutve za 57 % 
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in lesne industrije za 20%, kar je v skladu s predvidevanji našega perspektiv- 
nega plana in je tudi sicer zelo pozitivno. 

Delež mariborskega izvoza v celokupnem republiškem izvozu je zaradi ta- 
kega gibanja porastel od lanskih 22 na letošnjih 26 0/o. Perspektive za drugo 
polletje so zelo ugodne. V drugem polletju bomo izvozili približno 5000 ton alu- 
minija, kar predstavja 45 "/o vsega izvoza v našem okraju. Nadalje vemo, da se 
zopet forsira izvoz tekstilnih proizvodov, in sicer v državnem merilu od 10 mi- 
lijonov metrov na 27 milijonov metrov, pri čemer bo mariborska tekstilna in- 
dustrija tudi storila svoje. 

Zavedamo se, da gibanje proizvodnje v prvem polletju letošnjega leta ni 
bilo v celoti ostvarjeno zaradi tega, ker smo izpolnili plan samo v nekaterih 
elementih, ne pa v celoti. Tako izpolnjevanje družbenega plana pa seveda ne 
ustreza temu, kot bi družbeno gledano moralo biti. Po mojem mnenju so tega 
krivi dvojni razlogi, taki, ki so objektivnega in taki, ki so subjektivnega zna- 
čaja. Je pa neko področje, kjer imajo lokalni faktorji, predvsem pa organi v 
gospodarskih organizacijah, še ogromne možnosti, da izkoristijo že obstoječe 
rezerve brez velikih vlaganj sredstev itd., in to področje je organizacija dela. 

V Mariboru smo prišli nekako do zaključka, če je pravilen, ne vem, da bi 
bilo trenutno možno na področju organizacije dela doseči največ s tako ime- 
novanimi poslovnimi združenji. Zaradi tega tudi trenutno forsiramo ustano- 
vitev takih poslovnih združenj za tekstilno industrijo, kovinsko industrijo, za 
elektrarno na Dravi in za lesno industrijo. Taka poslovna združenja forsiramo 
v mariborskem okraju zato, da bi organizirali razne skupne službe, skupno pro- 
dajo, skupni izvoz, skupni uvoz in pa tudi seveda skupno zbiranje finančnih 
sredstev za investicije . 

Imamo še velike možnosti za racionalizacijo proizvodnje tako na področju 
popolne kooperacije v gospodarstvu, specializacije proizvodnje, uvajanja teko- 
čega traku v proizvodnjo, preusmeritev proizvodnje na veliko serijsko proizvod- 
njo itd., vendar pa se vse te akcije v posameznih gospodarskih organizacijah še 
niso uresničile zato, ker še nismo prišli do enotnih sklepov. Kadarkoli hočemo 
preko poslovnega združenja doseči kake koristne ekonomske ukrepe, naletimo 
na razne subjektivne momente, kot je na primer tale primer: Ugotovili smo, da 
je proti formiranju poslovnega združenja neki tovariš, ki je prišel v gospodarsko 
organizacijo na delovno mesto, ki je po tarifnem pravilniku bilo ocenjeno z 
20 000 dinarji plače. Direktor mu je potem razložil, da ne bo prejemal samo 
20 000 dinarjev plače, ampak, da bo 15 dni na mesec potoval, šel po dva meseca 
na leto v inozemstvo itd. Na ta način je seveda ugotovil, da plača ne znaša samo 
20 000 din, marveč okrog 40 000 dinarjev. To so subjektivni razlogi, ki nepre- 
stano ovirajo brez dvoma koristno iniciativo ljudskih odborov, da bi prišlo do 
takih organizacijskih oblik, ki bi omogočile kooperacijo, specializacijo proiz- 
vodnje in razne skupne službe, s čimer bi lažje reševali sicer tako težko kadrov- 
sko vprašanje itd. Zaradi tega menim, da bi bilo prav, če bi Izv.ršni svet Ljudske 
republike Slovenije to vprašanje temeljito proučil in dal potrebna priporočila 
gospodarskim organizacijam, ker mi na terenu težko prepričujemo posameznike, 
težko prepričamo delavske svete in je seveda tudi res, da bi moralo priti do 
takih poslovnih združenj oziroma do takih organizacijskih in ekonomskih ukre- 
pov samo na osnovi neposredne ekonomske zainteresiranosti neke gospodarske 
organizacije. Vendar, kot sem dejal, pri tem naletimo na nešteto raznih pomi- 
slekov, raznih subjektivnih težav itd. in bi ta stvar stekla hitreje, če bi imeli 
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priporočila pristojnega republiškega organa. Jo pa to tako važno področje, nam- 
reč področje organizacije dela, ker se tu skrivajo še ogromne neizkoriščene mož- 
nosti, in samo te možnosti so po mojem mnenju na razpolago, da jih lahko organi 
gospodarske organizacije in pa organi družbe na terenu trenutno izkoristijo brez 
angažiranja novih družbenih sredstev. 

Podpredsednik Stane Kavčič: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker nihče več ne želi besede, zaključujem razpravo o poročilu. Ker v obravnava 
ni bilo danih nobenih predlogov, o katerih bi morala skupščina posebej glaso- 
vati, menim, da je s tem skupščina poročilo sprejela in odobrila. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na razrešitev dosedanjega in 
izvolitev novega člana Izvršnega sveta. 

Predsednik Izvršnega sveta je poslal predsedniku Ljudske skupščine na- 
slednje pismo: 

»Izvršni svet Ljudske skupščine LRS je na podlagi 4. člena uredbe o organi- 
zaciji in delu Izvršnega sveta Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije v 
zvezi s 76. členom ustavnega zakona o temeljih družbene in politične ureditve 
in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije sprejel tale sklep: 

Ljudski skupščini Ljudske republike Slovenije se predlaga: 
1. da razreši člana Izvršnega sveta tovariša Janeza Vipotnika, ker je pre- 

vzel drugo dolžnost; 
2. da izvoli za člana Izvršnega sveta tovariša dr. Jožo Vilfana, ljudskega po- 

slanca Republiškega zbora Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije. 
Prosim, da predložite ta predlog Izvršnega sveta Ljudski skupščini v ob- 

ravnavanje in sklepanje. Predsednik Boris Kraigher.« 
Zeli kdo besedo k temu predlogu? (Ne javi se nihče.) Ker ne, dajem predlog 

na glasovanje. Kdor je za to, da se dosedanji član Izvršnega sveta tovariš Janez 
Vipotnik razreši, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je tovariš Janez Vi- 
potnik soglasno razrešen dosedanje dolžnosti člana Izvršnega sveta. 

Kdor je za to, da se ljudski poslanec tovariš Jože Vilfan izvoli za člana 
Izvršnega sveta, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je ljudski poslanec 
tovariš Jože Vilfan soglasno izvoljen za člana Izvršnega sveta. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje o pred- 
logu odloka o spremembi odloka o novi določitvi števila sodnikov pri Vrhovnem 
sodišču LRS in pri okrožnih sodiščih na območju Ljudske republike Slovenije. 

Ta predlog so ljudski poslanci že prejeli. Obravnaval ga je tudi odbor za 
organizacijo oblasti in uprave in prosim poročevalca tega odbora, da da po- 
ročilo. (Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in uprave ljudski poslanec 
Stane   Brečko   prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da obrazložitev. 

Dr. Teodor Tominšek: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Bi- 
stvena vsebina odloka, ki ga predlaga Izvršni svet Ljudski skupščini je v tem, 
da se poveča sistemizacija sodniških mest pri Vrhovnem sodišču Ljudske repu- 
blike Slovenije za tri mesta, to je od sedanjih 22 na 25 sodniških mest. Razlogi 
za to povečanje so navedeni že v pismeni obrazložitvi 
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Kot dopolnilo navajam še naslednje. Dosedanja sistemizacija sodniških mest 
pri Vrhovnem sodišču temelji na odloku Ljudske skupščine LRS z dno 22. junija 
1956. Takrat je bilo sistemiziranih 22 sodniških mest. To število je zadostovalo 
za takratne potrebe vrhovnega sodišča. Medtem pa se je tekoče delo vrhovnega 
sodišča znato povečalo, množijo pa se tudi druge važne naloge, ki jih mora 
opravljati vrhovno sodišče. Tako so je od lota 1956 daljo znatno povečal pripad 
upravnih sporov, ki je znašal v prvi polovici letošnjega lota že okoli 3000 pri- 
merov, medtem ko se je pripad civilnih sporov v letošnjem lotu že dvignil na 
povprečno 78 predmetov mesečno. V kratkem se predvideva še nadaljnji velik 
porast upravnih sporov v zvezi z uslužbonskimi in pokojninskimi prevedbami po 
novih zakonih s tega področja in glede na novi predvideni zakon o invalidih. 

Zato je nujno potrebno, da se v upravnem oddelku vrhovnega sodišča for- 
mira še tretji senat z dvema novima sodnikoma, na civilnem oddelku pa kom- 
pleten drugi senat z enim novim sodnikom. To bo pa mogoče le, če se poveča 
število sodniških mest za nadaljnja tri mesta. V taki zasedbi bo lahko vrhovno 
sodišče tekoče reševalo svoje zadeve ter se še v večji meri posvetilo ostalim 
važnim nalogam, zlasti splošnemu usmerjanju sodne prakse in izvajanju enotne 
pravosodne politike v republiki, proučevanju in izdelavi pripomb k zakonskim 
osnutkom ter dajalo ostalo pomoč pri zakonodajnem delu itd. 

Zato predlaga Izvršni svet, da Ljudska skupščina predloženi predlog odloka 
osvoji. 

Podpredsednik Stane Kavčič: Pričenjam razpravo o tem predlogu. 
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in dajem 
predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predloženi predlog odloka, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na volitev sodnika Vrhovnega 
sodišča LRS. Predlog je bil poslancem razdeljen. 

Prosim poročevalca odbora za volitve, da da poročilo. (Poročevalec odbora 
za volitve ljudski poslanec Andrej Babnik prebere odborovo poročilo. — 
Glej priloge.) 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta še posebej obrazložiti predlog? (Predstav- 
nik Izvršnega sveta izjavi, da posebna obrazložitev ni potrebna.) Ker se pred- 
stavnik Izvršnega sveta sklicuje na pismeno obrazložitev, dajem predlog tega 
sklepa v obravnavo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem 
obravnavo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za to, da se za sodnika Vrhov- 
nega sodišča LRS izvoli dr. Vilko Androjna, naj prosim dvigne roko. (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugo- 
tavljam, da je za sodnika Vrhovnega sodišča LRS soglasno izvoljen dr. Vilko 
Androjna. 

S tem je dnevni red 4. skupne seje izčrpan in zaključujem sejo. 

Seja je bila zaključena ob 17.10 uri. 
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(28. decembra 1958) 

Predsedoval:  Miha   Marinko,   predsednik 
Ljudske skupščine LRS 

Tajnik:  D r. M i h a   Potočnik 

Začetek seje ob 10.55 uri 

Predsednik Miha Marinko: Začenjamo 5. skupno sejo Republiškega 
zbora in Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili dr. Sonja Kukovcc, Mica Marinko in Martin 
Košir, poslanci Republiškega zbora. Predlagam, da jim skupščina odsotnost 
odobri. (Poslanci se strinjajo.) 

Prosim tajnika, da prebere zapisnik 4. skupne seje. (Tajnik dr. Miha Po- 
točnik prebere zapisnik 4 skupne sejo.) Ima kdo izmed poslancev kako pripombo 
k zapisniku? (No javi se nihče.) Ker nihče, menim, da je zapisnik odobren in da 
se lahko podpiše. (Predsednik in tajnik podpišeta zapisnik.) 

Obveščam poslance, da sta oba zbora sklenila, da na skupni seji obravna- 
vamo in poslušamo obrazložitev Izvršnega sveta k predlogu družbenega plana 
Ljudske republike Slovenije za leto 1959 ter k predlogu zakona o proračunu 
Ljudske republike Slovenije za leto 1959. Izvršni svet pa je predložil predlog 
odloka o določitvi števila sodnikov pri okrožnih sodiščih v Ljudski republiki 
Sloveniji  ter predlog za izvolitev in razrešitev sodnikov. 

Zato predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. Obrazložitev k predlogu družbenega plana Ljudske republiko Slovenije 

za leto 1959; 
2. Obrazložitev k predlogu zakona o proračunu Ljudske republike Slovenije 

(republiškem proračunu) za leto 1959; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o določitvi števila sodnikov pri 

okrožnih sodiščih v Ljudski republiki Sloveniji; 
4. volitve in razrešitve sodnikov. 
Ima morda So kdo kak drug predlog? (Ne javi se nihče.) Ker ne, menim, 

da je ta predlog sprejet in prehajamo na 1. točko dnevnega reda. 
Odbora za gospodarstvo sta že dala poročili na ločenih sejah, zato prosim 

predstavnika Izvršnega sveta, da da obrazložitev k predlogu družbenega plana 
LRS za leto 1959. 

Tone Bole: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Zvezni družbeni plan 
določa osnovne nalogo in smernice tako pri razvijanju materialnih proizvajal- 
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nih sil kakor tudi na področju življenjske ravni prebivalstva in naše družbene 
in državne izgradnje. 

Predlog plana, ki je pred vami, upošteva temeljne naloge in smernice zvez- 
nega družbenega plana in se vključuje v njegove osnovne smotre, saj je gospo- 
darstvo Ljudske republike Slovenije sestavni del enotnega jugoslovanskega pro- 
stora in je zato podvrženo njegovim zakonitostim, ukrepom in konkretnim po- 
gojem. 

Nadalje upošteva predlog plana Ljudske republike Slovenije, da je prihod- 
nje leto tretje v izvajanju perspektivnega plana. Ta ugotovitev daje ustrezno 
obeležje vsem našim gospodarskim predvidevanjem v bodočem letu. 

Nesporno je dejstvo, da moramo k postavljenim smotrom težiti samo iz 
stvarnih pogojev dane gospodarske situacije, iz dejansko doseženih uspehov v 
dosedanjem gospodarskem razvoju. Prihodnje leto je neposredno nadaljevanje 
gospodarjenja v letošnjem letu, zato naj kritične ugotovitve pomenijo naloge, 
na katere moramo osredotočiti vse gospodarske in zavestne napore v prihodnjem 
letu. Zato mi dovolite, tovarišice in tovariši ljudski poslanci, da so z nekoliko 
besedami dotaknem značilnosti gospodarskih gibanj v letu, ki ga končujemo. 

Stalno večanje proizvodnje in gospodarske aktivnosti na sploh, kar je bilo 
značilno za pretekla leta, se je nadaljevalo tudi v letošnjem letu. Po oceni bo 
obseg industrijske proizvodnje za 7%, obseg kmetijske proizvodnje pa za 120/o 
večji od dosežene ravni v letu 1957. Ocenjenemu porastu v industriji in kmetij- 
stvu ustrezno sledijo ostale gospodarske dejavnosti, gradbeništvo, promet, trgo- 
vina, obrt itd. 

Pri takšnem porastu gospodarstva računamo s povečanjem realnega narod- 
nega dohodka za okoli 6 % v primerjavi z lanskim letom. 

Takšni gospodarski temelji so omogočili tudi ustrezno povečanje vseh oblik 
potrošnje. Računamo, da bodo skupne investicijske naložbe za okoli 5,5 0/o, pro- 
računska potrošnja pa za 19 "/o večje kot v letu 1957. Povečanje osebne potrošnje 
sicer dosega predvidevanja, vendar je realna osebna potrošnja pri kmečkem 
prebivalstvu bolj porasla kot pri delavcih in nameščencih. 

Investicije kažejo določene strukturne spremembe, mislim spremembe v 
korist negospodarskih investicij in tistih gospodarskih panog, ki neposredno 
vplivajo na življenjsko raven. Vendar skupne naložbe v ta področja v pre- 
teklih dveh letih občutno zaostajajo za povprečji, ki so predvidena v perspektiv- 
nem planu, zlasti še, če upoštevamo stvarno stanje in nujnosti, ki nam jih le-to 
narekuje. Ob splošnih ocenah porasta investicijske potrošnje v letošnjem letu 
pa nikakor ne smemo prezreti vse manjšo učinkovitost investicijskih naložb. Do 
tega je prišlo zaradi nesorazmerij, ki nastajajo med večjimi sredstvi, ki so za 
investicijsko potrošnjo na razpolago in proizvodnimi možnostmi, ki naj bi večje 
povpraševanje vskladile. Indeksi porasta cen pri gradbenem materialu in grad- 
benih storitvah so porasli v letošnjem letu za 14 oziroma za 15 %, kar naj nam 
prihrani vsa nadaljnja razglabljanja o omenjenih vprašanjih. Ukrepi pri go- 
spodarjenju v prihodnjem letu, ki ne bi upoštevali omenjenih dejstev, bi de- 
jansko razvrednotili sredstva, namenjena za investicijsko potrošnjo. 

Ob ugodni oceni gospodarske aktivnosti v letošnjem letu ne smemo prezreti 
nekaterih dejstev, ki kljub doseženim uspehom pri povečanju proizvodnjo in 
porastu narodnega dohodka slabijo učinke omenjenih rezultatov. Poudariti mo- 
ramo zlasti dvoje, kar izhaja iz gospodarskega gibanja v letošnjem letu: 
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1. Porast proizvodnje oziroma narodnega dohodka je nedvomno rezultat 
večjega števila zaposlenih. To dokazuje dejstvo, da je bilo povečanje narodnega 
dohodka za okoli 6 "/o doseženo s tem, da se je povečalo število zaposlenih oseb 
za okoli 6,5 %, kar pomeni, da je predvideno povečanje delovne storilnosti za- 
ostajalo. Se bolj pa zaskrbljuje to, da beležijo uradi za posredovanje dela po- 
vpraševanje gospodarskih organizacij za več kot 6000 delovnih mest. Struktura 
novozaposlenih po kvalifikaciji, ki je izrazito v korist manj kvalificiranih, nam 
bo v prihodnosti povzročala zapletene probleme posebno še v občini. 

2. Občutno zmanjšanje izvoza, posebno industrijskih izdelkov — ceni se 
namreč, da bo izvoženega blaga za 19 milijard, kar je za okoli 18 0/o manj od 
predvidevanih — ne prispeva k zmanjšanju deficita v plačilni bilanci, k čemur 
težimo. 

Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Zadržal sem se nekoliko dalj pri re- 
zultatih gospodarskega razvoja v letošnjem letu, toda te ugotovitve tvorijo 
hkrati z okviri perspektivnega plana temeljne premise za gospodarjenje v pri- 
hodnjem letu, saj so izhodiščne točke gospodarskega plana, katerega spreje- 
mamo. Pomembnost gornjih ugotovitev je še značilnejša, če upoštevamo, da 
ostaja še dalje v ospredju naših gospodarskih naporov in prizadevanj znaten 
porast narodnega dohodka in kot posledica ustrezen porast vseh oblik potrošnje, 
posebno osebne, stabilizacija tržišča in zmanjšanje deficitov v plačilni bilanci. 

S tem hočem reči, da tendence gospodarskega gibanja v letošnjem letu niso 
popolnoma skladne s predvidevanji družbenega plana za prihodnje leto, kar nas 
pa opozarja, da bodo v bodoče potrebna znatna prizadevanja vseh gospodarskih, 
družbenih in političnih sil. 

Družbeni plan predvideva povečanje narodnega dohodka na 313 milijard 
dinarjev, kar pomeni povečanje za 8,6 0/o v primerjavi za letošnjim letom. Pred- 
videno povečanje narodnega dohodka temelji na naslednjem povečanju proiz- 
vodnje: pričakujemo, da bo porasla industrijska proizvodnja za 8%. To pove- 
čanje sicer zaostaja za povečanjem, ki ga predvideva zvezni plan za celotno 
državo in ki znaša 11 %. Vendar pa moramo upoštevati, da temelji indeks po- 
večanja za Ljudsko republiko Slovenijo na relativno zelo visoki izhodiščni osnovi 
in pomeni zato izredno važen prispevek h krepitvi blagovnih skladov za celotno 
jugoslovansko tržišče. Pri tem je treba upoštevati tudi to, da bosta le okoli 
2 0/o pri povečanju proizvodnje dosežena na podlagi novih ali rekonstruiranih 
kapacitet, medtem ko se bo ostalo povečanje moralo doseči z boljšim izkorišča- 
njem obstoječih zmogljivosti. Ob teh pogojih predvideni porast industrijske 
proizvodnje ne pomeni lahke naloge. Podjetja se bodo morala usmerjati k po- 
večanju proizvodnje takoj od začetka leta dalje, ker bi vsaka izguba pri času 
lahko ogrozila dosego predvidenega obsega proizvodnje. 

Poseben poudarek daje plan v industriji povečanju storilnosti dela. Pove- 
čanje storilnosti dela je zaradi relativno močno razvite industrije v Sloveniji 
še posebno važno, ker je od tega odvisen porast življenjskega standarda velikega 
dela prebivalstva. 

Obenem z ukrepi za konstantno povečanje proizvodnje, ki je prvi pogoj za 
naš celotni gospodarski razvoj, se bodo morala industrijska podjetja vedno bolj 
spoprijemati tudi z zahtevami tržišča in vlagati večje napore v to, da si bodo 
z ustreznim asortimajem in kvaliteto zagotovila odjem svojih proizvodov. V le- 
tošnjem letu je vpliv tržišča v nekaterih primerih že zaviral razvoj proizvodnje. 
S takimi pojavi moramo v vedno večji meri računati tudi v bodoče, če ne bodo 
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znala podjetja pravočasno prilagojevati svojo proizvodnjo zahtevam in potrebam 
tržišča. 

Poseben problem, ki ga nismo mogli rešiti v preteklih letih, je razvoj grad- 
beništva. Zmogljivost gradbenih podjetij se povečuje le s številom zaposlenih, 
medtem ko je uvajanje in izkoriščanje mehanizacije nezadovoljivo. S tem pa 
zaostaja tudi naraščanje storilnosti dela. Ob sočasnem pomanjkanju osnovnih 
gradbenih materialov ter gradbeno obrtniških kapacitet, pomeni to osnovno 
oviro za zadovoljivo dograjevanje investicijskih objektov, zlasti pa objektov za 
družbeni standard. Kot posledica takega stanja se pojavlja naraščanje cen grad- 
benim storitvam, s čimer se zmanjšuje realna vrednost razpoložljivih investicij- 
skih sredstev. Tako stanje nam narekuje v nadaljnjih letih večjo pozornost do 
razvoja teh dejavnosti. Z zveznimi predpisi se je gospodarskim organizacijam 
s področja gradbeništva, industrije gradbenega materiala in gradbene obrti od- 
stopil del družbenega prispevka, kar znaša v Ljudski republiki Sloveniji okoli 
ene milijarde dinarjev. S smotrnim izkoriščanjem teh sredstev, ostalih sredstev 
podjetij in ljudskih odborov ter sredstev stanovanjskih skladov, bi bilo mogoče 
že v prihodnjem letu doseči pomembnejše uspehe na tem področju. 

Pri stabiliziranju našega tržišča in da zagotovimo nadaljnji razvoj osebne 
potrošnje je posebno važna kmetijska proizvodnja, ki je bila že v letošnjem letu 
za 12 % večja od dosežene proizvodnje v prejšnjem letu. Ce upoštevamo, da je 
bila letina 1957 med najboljšimi po vojni, je doseženi porast zadovoljiv. Potrjuje 
nam hkrati, da je bil naš perspektivni plan o razvoju kmetijstva realno po- 
stavljen. 

Doseženi rezultati temeljito že v veliki meri na organizirani kmetijski pro- 
izvodnji. Tako so kmetijske zadruge osredotočilo razpoložljiva proizvodna sred- 
stva, reprodukcijski material in strokovni kader na načrtno in s pogodbenimi 
razmerji urejeno proizvodnjo nekaterih pomembnejših poljščin kot so pšenica, 
krompir, koruza, hmelj ter na rejo živine. Se bolj pomemben razvoj pa so 
dosegla kmetijska posestva. 

K povečanju in preusmerjanju kmetijske proizvodnje bi lahko v večji meri 
prispevalo urejeno tržišče s kmetijskimi proizvodi. Ugotoviti pa je treba, da še 
ni zadostne vsklajenosti med kmetijsko proizvodnjo in tržiščem. Ne gre tu samo 
za objektivne težave v pogledu pomanjkanja skladiščnega prostora in transport- 
nih sredstev, temveč za najelementarnejšo povezovanje oskrbovalne mreže s 
kmetijskimi proizvajalnimi organizacijami. V tem oziru smo zabeležili v letoš- 
njem letu le delne rezultate. 

V povprečnih vremenskih razmerah računa plan za leto 1959 s povečanjem 
kmetijske proizvodnje za 9,4% in s povečanjem tržnih presežkov za 11%. S 
tem bo v primerjavi s petletnim povprečjem narasla proizvodnja za 49 %. Pred- 
videno povečanje proizvodnje bo doseženo predvsem z razširjenim in tehnično 
izpopolnjenim delom zadružnih organizacij. 

Ob spomladni setvi bo posejana hibridna koruza, nadalje bodo izvršena 
razna agrotehnična dela, izvršena bo setev intenzivnih sort pšenice, narasla bo 
pogodbena reja mesnatih prašičev in pitanih govedi, s čimer se ne bo povečala 
le količina, temveč tudi kakovost tržnega blaga. Z ljudskimi odbori in kmetij- 
skimi organizacijami so bile zdelane osnove za načrtno rajoniranje živinorejske 
prozvodnje in razmejena področja za proizvodnjo mleka, klavne živine vseh vrst 
in plemenske živine. Znaten del tržnih presežkov bodo realizirala industrijska 
pitališča in živinorejske farme kmetijskih posestev. Za predvideni obseg kmetij- 
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ske proizvodnje bo treba preskrbeti dvakratno količino doslej letno porabljenih 
gnojil. 

Med reprodukcijskim materialom je zagotovljena tudi zadostna količina 
sredstev za varstvo rastlin. Varstvo rastlin so v letošnjem letu ljudskih odbori 
v celoti poverili kmetijskim zadrugam. 

Naraslo bo število traktorjev, kombajnov in opreme za spravljanje krme in 
varstvo rastlin. Vso mehanizacijo bodo morale kmetijsko organizacije izkori- 
ščati racionalneje kot doslej. 

Predvidene so tudi večje investicije za obnovo sadovnjakov, vinogradov in 
hmeljskih nasadov. Skupno za prihodnje leto ocenjene investicijske naložbo 
znašajo okoli 7 milijard 600 milijonov, upoštevajoč vse vire finansiranja, pri 
tem se računa zlasti na povečana vlaganja iz sredstev ljudskih odborov. 

Plan kmetijske proizvodnje za leto 1959 bo mogoče doseči, če bodo kmetij- 
ske organizacije izpolnile svoje naloge in pri tem dobile vso pomoč ljudskih 
odborov in političnih organizacij. Druge gospodarske dejavnosti kot so to go- 
zdarstvo, gradbeništvo, promet, trgovina itd. bodo sledile razvoju industrijske 
in kmetijske proizvodnje oziroma zahtevam predvidenega razvoja gospodarstva. 

Ko z družbenim planom določamo materialno možnosti v prihodnjem letu 
in dajemo smernice za njegovo izvrševanje, moramo hkrati zagotoviti proizva- 
jalcem in prizadetim gospodarskim organizacijam tako materialne koristi, ki jih 
bodo vzpodbujale k večji storilnosti dela. Dvig gospodarstva ter narodnega do- 
hodka, s katerim računamo, nam omogočajo v prihodnjem letu vzpodbudnejšo 
delitev dohodka, po kateri zmanjšujemo progresijo pri prispevku za družbene 
sklade in dopuščamo večji delež takrat, kadar gre za vidnejši napredek storil- 
nosti med letom. 

Prva sprememba predvideva zmanjšanje v razponu, kjer je največ gospo- 
darskih organizacij, za okoli 4 poene, osnova pa, za katero se uporabljajo ti 
odstotki, je pomaknjena od 80 na 100 0/o nad raven minimalnih osebnih dohod- 
kov. Računamo, da bodo te spremembe povečalo dohodke gospodarskih organi- 
zacij v državi za okoli 10 milijard. Vzporedno s tem se uvaja posebna dopolnilna 
stimulacija za tiste gospodarske organizacije, ki bodo prikazale večji dohodek 
na delavca v primerjavi s prejšnjim letom. Pri povečanem dohodku bi namreč 
uporabljali stopnjo iz prejšnjega leta, a polovico razlike, ki pri tem nastane, 
bi pripadla gospodarski organizaciji. Učinek tega ukrepa bi po ocenah znašal 
okoli 10 milijard, bo pa lahko dosti večji, če bo storilnost dela porasla v večjih 
razmerah kot je po planu predvideno. Prav ta inštrument delitve naj bi dal 
v tem pogledu veliko vzpodbudo. 

Minimalni osebni dohodki niso novost, pač pa predvidevajo popravki, da 
se bodo rešila nekatera osnovna vprašanja, in to predvsem: mesto posameznih 
gospodarskih skupin, ki so bile doslej zapostavljene glede na povprečno višino 
minimalnih osebnih dohodkov in vskladitev minimalnih osebnih dohodkov med 
gospodarskimi organizacijami znotraj posameznih skupin. 

Prednost je tudi ta, da daje možnost lotiti se bolj umirjeno proučevanja 
trajnejše ureditve minimalnih osebnih dohodkov. 

Z ureditvijo minimalnih osebnih dohodkov je omogočeno gospodarskim or- 
ganizacijam, da začno izdelovati nove tarifne pravilnike, sindikatom, zbornicam 
in združenjem pa sklepanje sporazumov o osnovah in merilih, ki bodb gospo- 
darskim organizacijam služila kot pomoč pri izdelavi tarifnih pravilnikov. Ena- 
komerna obdavčitev proračunskega prispevka iz osebnih dohodkov pomeni vse- 
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kakor pomemben napredek v sistemu delitve dohodka. Prednost je zlasti v tem, 
da enakomerni prispevek podraži manj kvalificirano delovno silo in poceni kva- 
lificirano, kar vsekakor zmanjšuje interes večjega zaposlovanja. Nadalje omo- 
goča enakomerni prispevek, da bodo postale norme in premije za proizvajalce 
bolj vzpodbudne, za kolektiv pa koristnejše. 

Sprememba lestvice, osebna udeležba pri dohodku in enakomerni prispe- 
vek pomenijo kot celota napredek v smislu temeljnih načel, ki si jih v per- 
spektivi zastavlja gospodarski sistem in kot taki vsekakor prispevajo k večji 
vzpodbudi posameznika za večjo storilnost in k interesu gospodarske organiza- 
cije za boljše gospodarjenje. 

Druga vrsta sprememb v gospodarskem sistemu razširja pravice kolektivov 
v razpolagnju s sredstvi. Tu mislim predvsem na svobodnejšo uporabo nerazpo- 
rejenih sredstev ter ugodnejšo uporabo amortizacije za odplačilo anuitet. 

Tretja vrsta sprememb so razne olajšave v tistih panogah, ki niso bile doslej 
v enakopravnem položaju oziroma so zaostajale v razvoju kot trgovina, obrt, 
nekatere panoge predelovalne industrije itd. Olajšave ne pomenijo posebnega 
sistema za te dejavnosti, temveč se v enotnem sistemu uporabljajo zanje blažji 
inštrumenti in so prehodnega značaja. 

Vso te spremembe bodo omogočile, da bo ostalo gospodarskim organizacijam 
za okoli 40 milijard dinarjev več na razpolago, seveda s pridržkom, da bodo 
izpolnjena planska predvidevanja glede obsega proizvodnje, storilnosti dela itd. 

Vzpodbudnejša delitev dohodka med kolektivom in družbo je samo možnost, 
ni pa stvarnost, dokler s takšno ureditvijo ni neposredno povezan proizvajalec. 
Mislim na konkretno delitev dohodka v kolektivu, posebno še sedaj, ko je po- 
stal dohodek predstavnik vseh sredstev s katerimi kolektiv razpolaga oziroma 
ki jih deli. 

Sprejemanje tarifnih pravilnikov bo torej v bližnji prihodnosti neposredna 
naloga vseh organov samoupravljanja, družbenih in političnih organizacij. Novi 
tarifni pravilniki naj bi dosledno uveljavili načelo, da naj bo dohodek, katerega 
prejme proizvajiilec, vsklajen z njegovim delovnim učinkom oziroma ustvarjal- 
nostjo. Mislim, da smo si enotni v ugotovitvi: kot smo ocenili objektivno de- 
litev dohodka za najvažnejšo nalogo v izgradnji sistema, tako moramo dati 
sedaj isto mesto delitvi dohodka v kolektivu, kar bo zahtevalo vseskozi siste- 
matično in koncentrirano akcijo. Pomoč vseh političnih in družbenih organizacij 
bo pri tem delu zelo dragocena. 

Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! To so v kratkem navedena predvi- 
devanja, naloge, smernice, to se pravi, kakšni napori so potrebni našemu go- 
spodarstvu pri ustvarjanju dobrin oziroma narodnega dohodka, da lahko zago- 
tovimo predvideno potrošnjo kot edini smoter naših ustvarjalnih prizadevanj. 

V skladu s temeljnimi smotri družbenega plana računamo, da se bo v pri- 
hodnjem letu realna osebna potrošnja še nadalje povečala za okoli 7 % oziroma 
za okoli 6 % na_ prebivalca. Pričakujemo, da se "bodo povprečne realne plače 
delavcev in uslužbencev povečale za okoli 6 %. Predvideni porast osebne potroš- 
nje je rezultat ustrezne razdelitve narodnega dohodka v korist osebnega do- 
hodka in večje ponudbe blaga za široko potrošnjo v prihodnjem letu. Ponudba 
bo zagotovljena z nadaljnjim povečanjem industrijske proizvodnje, ki bo omo- 
gočala okoli U n/o več blaga za široko potrošnjo, s pričakovanim porastom kme- 
tijske proizvodnje in z uvozom gotovega blaga za okoli 12 milijard dinarjev. 
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Čeprav so na tržišču ekonomski činitelji tisti, ki odločajo o realni kupni 
moči, o stabilizaciji tržišča itd., je v veliki meri preskrba posebno mest in indu- 
strijskih središč odvisna od pravočasnih in skrbno izbranih organizacijskih in 
upravnih posegov na tržišču. Ker je v procesu blagovnega prometa tržišče s 
kmetijskimi pridelki najbolj občutljivo mesto, se bom omejil samo na ta del 
široke potrošnje. 

Ukrepi za organizacijo kmetijskega tržišča, prilagojevanje trgovine novim 
predpisom in povečana vloga ljudskih odborov pri organiziranju preskrbe, so 
močno okrepili aktivnost raznih družbenih činiteljev, zlasti organov ljudskih 
odborov, zbornic, zadružnih zvez itd. Mobilizacija javnega mnenja proti povi- 
šanju cen je preprečila marsikatere težnje v gospodarskih organizacijah za 
povišanje cen. Aktivnost družbenih činiteljev in mobilizacija javnega mnenja 
morajo postati stalna oblika dela in pomoči pri reševanju problemov s pod- 
ročja cen in tržišča. 

Pregled, ki ga je napravil Državni sekretariat za blagovni promet Ljudske 
republike Slovenije kaže, da so vsi občinski ljudski odbori mest in industrij- 
skih središč v celoti uporabili pooblastila zveznih in republiških pravnih pred- 
pisov s področja evidence, kontrole in določitve najvišjih cen. Čeprav smo v 
praksi letošnjega leta dosegli določene uspehe, vendar ne smemo prezreti še 
vrste neurejenih in nerešenih problemov, ki so bodisi posledica pomanjkljivih 
prdpisov, bodisi premajhne zainteresiranosti ljudskih odborov in naposled sla- 
bosti proizvodnje in trgovine. 

Aktivnost ljudskih odborov, ki se je v letošnjem letu omejila v glavnem 
na administrativne posege, je treba razumeti kot začetek daljnosežne politike 
pri izpopolnjevanju ustrezne organizacije za preskrbo prebivalstva. Z družbe- 
nimi plani ljudskih odborov, ki so njihovi najmočnejši politično ekonomski in- 
štrumenti, bo treba konkretizirati naloge, ki bodo zagotovile razvoj kmetijske 
proizvodnje in napredek trgovine. Pomembno je zlasti to, da je v planih pred- 
videna proizvodnja sadja, zelenjave, mleka in drugih kmetijskih pridelkov 
za vsakdanjo uporabo glede na konkretne potrebe določenega področja. To po- 
meni, da je treba vnaprej oceniti, s katerimi pridelki se lahko oskrbuje potrošni 
center sam, kakšni so presežki za ostala tržišča in kaj je potrebno nabaviti z 
drugih področij. Proizvajalne organizacije, trgovska podjetja in predelovalna 
podjetja bodo na podlagi teh podatkov laže uravnavala promet s temi pridelki. 

Da bi se organizacija pri preskrbi posebno mest in industrijskih središč 
bolje izvajala, je nujno, da sistematsko in v skladu s planom zboljšujemo ma- 
terialno tehnično stanje trgovine. Skrb za to je prevzela celotna skupnost. 2e 
v letošnjem letu se dajejo iz splošnega družbenega sklada večja sredstva za 
reševanje nekaterih ključnih objektov v blagovnem prometu kot so večja skla- 
dišča, silosi, hladilnice itd. V republiškem investicijskem skladu je namembno 
določeno za trgovino 90 milijonov dinarjev s posebnimi kreditnimi pogoji. 

Konkretizacija vseh naložb v trgovino mora biti pomembna postavka ob- 
činskih in okrajnih planov. V teh naložbah naj koordinirano sodelujejo sredstva 
zveze, republike, ljudskih odborov in tudi gospodarskih organizacij. Sredstva 
zveze in republike pa naj imajo značaj usmerjanja in to na objekte splošnega 
značaja. Relativno majhna sredstva, ki so v primerjavi s potrebami na razpolago, 
zahtevajo skrbno in ekonomično izbiro, in sicer za takšne objekte, ki bistveno 
vplivajo na izboljšanje preskrbe. Ljudski odbori naj proučijo možnosti za zdru- 
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zevanje sredstev, zlasti če upoštevamo, da bodo spremembe in olajšave bistveno 
zboljševale položaj trgovinskih organizacij v prihodnjem letu. 

Dobra organizacija blagovnega prometa postaja bistveni faktor za boljše 
izkoriščanje že obstoječih materialnih možnosti. Praksa je pokazala, da sta do- 
sedanja organizacija blagovnega prometa in skupni režim v glavnem vsklajena 
s potrebami proizvodnje in potrošnje. 

Iz ugotovitev v zadnjih mesecih pa vidimo, da je posredovanje že odkup- 
ljenih kmečkih pridelkov do potrošnika še zelo šibko mesto v prometu s kme- 
tijskimi pridelki. To nalogo naj bi opravljala preskrbovalna podjetja kot trgo- 
vine na veliko ali pa kot trgovine na veliko s prodajalnami. Ce v danem območju 
ni ekonomskih pogojev za ustanovitev preskrbovalnega podjetja, lahko občina 
poveri to nalogo že obstoječi trgovini na malo s točno določenimi zahtevami. 
Iz omenjenega sledi, da gre za nov tip trgovinske organizacije; ta se razlikuje 
od dosedanjih, ki so morale sloneti izključno na rentabilitetnem računu. Pre- 
skrbovalno podjetje oziroma pogodbenik dobiva vse bolj značaj komunalnega 
podjetja s točno odrejeno nalogo. 

V Ljudski republiki Sloveniji so bila doslej ustanovljena štiri preskrbovalna 
podjetja. Dosedanje delo nam kaže, da niti nekatera podjetja niti ustanovitelji 
še niso pravilno doumeli svoje družbene naloge. Ustanovitelji tem podjetjem 
niso točno opredelili dela, podjetja sama pa so poslovala zelo zaostalo m meše- 
tarsko. V centrih, kjer za samostojno podjetje ni ekonomskih pogojev, še ni bilo 
primerov, da bi občinski ljudski odbori sklenili razmerja z obstoječim trgo- 
vinskim omrežjem. Omenjene konstatacije nas opozarjajo, da morajo občinski 
ljudski odbori že v prvih mesecih prihodnjega leta organizirati ustrezni tržni 
mehanizem, posebno za trgovanje s sadjem in zelenjavo ter ostalimi pridelki 
za dnevno porabo. 

Oskrba prebivalstva, posebno s poljedelskimi pridelki, se uvršča med naj- 
pomembnejše naloge ljudskih odborov v prihodnjem letu. Pričakujemo, da bodo 
ljudski odbori pravilno ocenili družbeno važnost naštetih problemov in bodo 
najmočnejši politično ekonomski inštrument svojega območja, to je družbeni 
plan, v polni meri izkoristili za razvoj kmetijske proizvodnje in za napredek 
trgovine ter ustvarili tako temelje politiki oskrbe na svojih območjih. 

Dosedanji razvoj gospodarstva v primerjavi s perspektivnim planom, kakor 
tudi konkretni problemi, ki se pojavljajo na posameznih področjih, nam nare- 
kujejo, da spremenimo strukturo investicijskih naložb. Na tej podlagi predvideva 
plan znatnejše povečanje naložb za negospodarske investicije kakor tudi spre- 
membe pri investicijskih naložbah po posameznih dejavnostih. 

Večja sredstva za negospodarske investicije so zagotovljena že z zveznimi 
ukrepi, kot na primer z omiljenjem blokiranja sredstev sklada za zidanje sta- 
novanjskih hiš in sklada za gospodarske kadre. Poleg tega pa predvidevamo 
povečanje vlaganj za negospodarske investicije tudi iz sredstev, s katerimi raz- 
polagajo republika, ljudski odbori in podjetja. Tako bo za negospodarske investi- 
cije in za rekonstrukcijo cest uporabljenih iz republiškega investicijskega sklada 
v letu 1959 skupno 1412 milijonov sredstev nasproti 551 milijonov dinarjev v 
letošnjem letu. Družbeni plan predvideva, da bodo tudi ljudski odbori slično 
vplivali na spremembo v strukturi investicijskih naložb. Zlasti pa računamo 
z bistveno preusmeritvijo strukture pri vlaganju razpoložljivih sredstev pri 
gospodarskih organizacijah, ki bodo morale s povečanimi vlaganji za razvoj 
družbenega standarda bistveno vplivati na izboljšanje življenjskih razmer svo- 
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jega delavstva. Računamo, da bodo na ta način skupna vlaganja za negospo- 
darske investicije za okoli 20% večja kot v letošnjem letu. 

Sredstva za gospodarske investicije se bodo v letu 1959 nekoliko zmanjšala 
zaradi manjših zveznih sredstev (dograditev avtomobilske ceste), delno pa zaradi 
omenjene preusmeritve pri uporabi sredstev. V tem okviru pa so predvidene 
povečane naložbe v tiste dejavnosti, ki so v najneposrednejši zvezi s potrebami 
prebivalstva, to je za razvoj trgovine na drobno, za izboljšanje preskrbe mest- 
nega prebivalstva s kmetijskimi pridelki, za razširitev obrtniške uslužnostne 
dejavnosti, za izboljšanje družbene prehrane in slično. Za te namene predvi- 
deva večja sredstva kot doslej tudi republiški investicijski sklad, četudi mora 
sloneti osnovna skrb za razvoj teh dejavnosti predvsem na ljudskih odborih 
in podjetjih. Razen tega pa so večja sredstva iz republiških virov in iz sredstev 
ljudskih odborov predvidena tudi za razvoj kmetijstva, ki ima po perspektivnem 
planu velike naloge, intenzivnejše investiranje pa se je pričelo šele v letošnjem 
letu. 

Iz navedenega pa ne izhaja, da bomo zanemarjali razvoj industrije. Priča- 
kujemo pa, da bo združevanje sredstev gospodarskih organizacij tista oblika 
iinanciranja, ki bo omogočila rekonstrukcijo naše industrije, zlasti če upošte- 
vamo, da so sredstva iz zveznega investicijskega sklada določena za rekonstruk- 
cije manjša, republiški investicijski sklad pa je sredstva v znatni meri namenil 
za negospodarske investicije, kmetijstvo, trgovino itd. 

Ce upoštevamo ta sredstva in predvidene kredite iz splošnega investicijskega 
sklada, potem sredstva za investicije v industriji kljub zmanjšanju sredstev iz 
skladov republik in ljudskih odborov še vedno ne bodo manjša kot v prejšnjih 
letih. 

Na področju negospodarskih investicij so prav tako predvidene precejšnje 
spremembe v strukturi naložb v posamezni dejavnosti. Dosedanja realizacija in 
njena primerjava z nalogami perspektivnega plana kaže, kje so največje razlike 
in na katera področja jo treba razpoložljiva sredstva predvsem usmerjati. Pri 
tem pa moramo omeniti, da prihaja do velikega nesorazmerja med vrednostnim 
obsegom vlaganja sredstev in med fizičnim obsegom dograjenih zmogljivosti. 
Medtem ko vlaganja za negospodarske investicije po vrednosti približno ustre- 
zajo predvidevanjem v perspektivnem planu, pa fizični obseg izvršenih del 
močno zaostaja. Razlog za to je počasno dograjevanje objektov zaradi zaosta- 
janja v razvoju gradbeništva, pomankanje osnovnih gradbenih materialov ter 
nezadostnih obrtniških kapacitet ob sočasnem naraščanju cen. Poleg tega pa je 
treba omeniti, da se velik del sredstev uporablja za vzdrževanje obstoječih 
objektov, kar je zaradi njihove zastarelosti drago, kapacitete pa se s tem ne 
povečujejo. Nastaja vprašanje ali ne bi bilo umestno in ceneje, če bi pričeli na 
novo gradili, a vzdrževanje vsaj tam, kjer je predrago in neracionalno, zane- 
mariti. Vsekakor je potrebno odločneje izvajati investicije za družbeni standard, 
predvsem pa čimbolj smortno nalagati razpoložljiva sredstva tako, da se bodo 
z njimi čim hitreje reševali najbolj pereči problemi. Skladno s tem daje repub- 
liški družbeni plan osnovni poudarek na razvoj šolstva, zdravstva in komunalne 
dejavnosti. 

Ker je od dejanske strukture investicijskih naložb odvisen razvoj posa- 
meznih dejavnosti, poizkuša družbeni plan zagotoviti izvajanje nakazane inve- 
sticijske politike tudi s konkretnimi ukrepi. V ta namen so sredstva republiškega 
investicijskega  sklada  že  s  planom   razdeljena  po  posameznih   dejavnostih.   S 
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planom je predvidena možnost večjega vsklajevanja pri usmerjanju in porabi 
investicijskih sredstev med republiko in ljudskimi odbori, da bi se tako zago- 
tovilo čimbolj smotrno investiranje. Obenem pa se priporoča tudi okrajem, 
naj s svojimi družbenimi plani prevzamejo ista načela za investiranje, ki jih 
predvideva republiški plan. 

Predvidena investicijska potrošnja v letu 1959 kaže še eno značilnost. Med- 
tem ko se na območju Ljudske republike Slovenije zmanjšujejo investicije iz 
zveznih sredstev, se povečujejo sredstva, s katerimi razpolagajo republika, ljud- 
ski odbori in gospodarske organizacije. Zato bo struktura investicijskih naložb v 
še večji meri odvisna od smernic družbenih planov republike in ljudskih od- 
borov oziroma od njihove realizacije med letom. 

Povečanje gospodarske aktivnosti, povečanje plač državnih nameščencev in 
potrebe po nadaljnjem razvoju služb družbenega standarda in ostalih javnih 
služb pogajajo nadaljnji porast proračunskih izdatkov. 

Na osnovi zveznih inštrumentov in ocenjenih dohodkov bo znašala prora- 
čunska potrošnja Ljudske republike Slovenije v prihodnjem letu 32 401 milijon, 
kar pomeni porast za 8,50/o v primerjavi z letošnjim letom. Od tega odpade 
okoli 6,50/o na povečanje plač po zakonitih predpisih, okoli 20/o pa na stvarno 
povečanje. 

Predlog proračunskih izdatkov računa s skrajnim varčevanjem in s teme- 
ljito selekcijo, kaj je nujnejše od nujnega. Predvidevamo namreč, da bodo 
morala imeti nekatera družbena področja večje proračune. Pri tem mislim pred- 
vsem na šolstvo in na službe družbenega standarda in to vkljub že omenjenemu 
strogemu varčevanju. Za delitev proračunske potrošnje med proračunom Izvrš- 
nega sveta in proračuni okrajnih ljudskih odborov predlagamo načelo, ki pomeni 
vsekakor znaten napredek k objektivnejši delitvi proračunske potrošnje med 
republiko in okraji. Novost je namreč ta, da bo republiški proračun udeležen 
z enakim odstokom v vseh okrajih pri dohodkih, ki nastajajo z zveznim oziroma 
z republiškimi predpisi. S tem bo odpravljeno nezaželjeno in občutljivo rezanje 
proračunske potrošnje po okrajih, kar je bilo vsako leto osrednji problem ob 
izdelavi in sprejemanju planov. 

Pričakujemo, da bodo okrajni ljudski odbori proučili vse možnosti, ki bi 
napravile delitev dohodka med okrajnimi in občinskimi ljudskimi odbori čim 
objektivnejše. 

Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Pomemben uspeh v letošnjem letu 
je, da v decembru sprejemamo plan za prihodnje leto. 

Izvršni svet je že v začetku julija meseca začel s pripravami in na treh 
sejah razpravljal o predhodnih materialih in osnutku plana. Sprejeti zaključki 
so težili za tem, da razvoj gospodarstva naše republike optimalno podpre jugo- 
slovanska gospodarska prizadevanja. Večje materialne možnosti pa naj kot 
rezultat gospodarske aktivnosti prispevajo k reševanju določenih problemov, 
med katerimi je Izvršni svet v svojem predlogu dal vso prednost činiteljem, 
ki izboljšujejo blagostanje delovnega človeka. 

Izpolnitev predloženega plana no zahteva posebnih žrtev niti odrekanj, pač 
pa predpostavlja enotnost izvajanja določenih smernic vseh planov do podjetja, 
koristno in skrbno gospodarjenje z družbenimi sredstvi in končno zahteva od nas 
vseh vestno izvrševanje dolžnosti. 

Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! V imenu Izvršnega sveta vas prosim, 
da predloženi plan sprejmete. (Ploskanje.) 
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Predsednik Miha Marinko: Ker je s tem prva točka dnevnega reda 
izčrpana, prekinjam sejo, da bi zbora lahko na ločenih sejah opravila razpravo 
in glasovanje. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.45 in se je nadaljevala ob 17.20 uri.) 

Predsednik Miha Marinko: Nadaljujemo sejo. Prehajamo na 2. točko 
dnevnega reda to je na obrazložitev k predlogu proračuna LRS za leto 1959. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da predlog proračuna za leto 1959 
obrazloži. 

Matija Maležič: Tovariši in tovarišice! Ko sprejemamo republiški 
proračun in se pripravljamo na sestavo okrajnih in občinskih proračunov za 
leto 1959, je treba predvsem poudariti, da je naš sistem proračunskih dohodkov 
že toliko napredoval, da lahko s precejšnjo natančnostjo predvidevamo obseg 
dohodkov na posameznem področju in da so ti dohodki že v dokajšnji meri odraz 
gospodarske moči takega področja. Ce pogledamo letošnji dotok dohodkov in 
jih primerjamo s preteklimi leti, vidimo, da letos dohodki pritekajo zelo 
redno in v višini, ki je bila postavljena s predračunom, kar je posledica spre- 
menjenih inštrumentov delitve celotnega dohodka v gospodarskih organizacijah. 
Sedaj proračunski dohodki niso več odvisni na primer od dobičkov podjetij, 
temveč od družbenih dajatev državljanov. Leto 1958 je bilo preizkusno leto 
tudi glede tako imenovanega proračunskega prispevka iz osebnega dohodka v 
pogledu višine tega proračunskega vira v posameznih okrajih oziramo občinah. 
Vse to nam omogoča za leto 1959 dve stvari, da lahko realno ocenimo celotne 
dohodke v republiki ali posameznem okraju in občini in dalje, da lahko že 
pristopimo k objektivnejšemu načinu delitve celotnih dohodkov na posamezne 
proračune. Nismo več tako rekoč primorani, da na osnovi subjektivnih ocen 
prilagajamo višino proračunske potrošnje posameznim okrajem, temveč lahko z 
enotnim merilom postavimo vsak proračun v okvir, ki je stvaren odraz potreb 
in možnosti obenem. 

Dohodki predloženega proračuna slonijo na načelu, naj vsak okraj v Slo- 
veniji od svojih rednih proračunskih dohodkov prispeva v enakem odstotku 
za republiški proračun. Tako je predvideno, da vsak okraj od svojih rednih 
dohodkov prispeva za kritje potreb republiške uprave 28,6% in vsak okraj 
nadaljnjih 4,4% za kritje dotacij manj razvitim okrajem. Skupaj torej vsak 
okraj 33%, pri čemer se dotacije trem manj razvitim okrajem kot Gorici, Kopru 
in Novemu mestu prelivajo v skupnem znesku 963 milijonov preko republiškega 
proračuna. 

V letu 1958 so bili dotirani isti okraji s skupnim zneskom 336 milijonov. 
Številčno zvišanje dotacij imenovanim trem okrajem pa je le navidezno in je 
posledica novega načina delitve dohodkov. Dočim so v letu 1958 dotirani okraji 
zadržali za svoje proračune vse svoje dohodke in dodatno dobili še dotacijo, 
dajejo v letu 1959 prispevek v republiški proračun v enakem odstotku kakor 
vsi ostali okraji, nakar šele dobijo dotacijo v višini, ki je po strogi oceni po- 
trebna za običajno funkcioniranje njihove uprave in služb. Ce upoštevamo to, 
vidimo, da se dotacije tem trem okrajem v letu 1959 ne zvišujejo, temveč v 
primerjavi z letom 1958 celo nekoliko znižujejo. Smatram, da so s tem dotacije 
omenjenim ljudskim odborom glede njih višine utemeljene. 
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Omenil sem, da tvorijo osnovo za delitev samo redni dohodki. Pri delitvi 
se ne upoštevajo dohodki, ki predstavljajo dodatni vir in ki jih samoiniciativno 
predpisujejo občine. S tem je podana večja objektivnost in obenem zagotovljena 
popolna stimulacija občini, da bo dodatne vire v celoti sama koristila. Repub- 
liški proračun je soudeležen s 330/o pri sledečih dohodkih: pri proračunskem 
prispevku iz osebnega dohodka, pri dohodnini od kmetijskih gospodarstev, pri 
dohodnini od obrti in svobodnih poklicev, pri proračunskem prispevku od sklada 
skupne uporabe, pri prometnem davku od zasebnikov, od vina in žganja, od 
vrednotnic in od državnih taks. Vsi ti dohodki so odrejeni z zveznim zakonom 
in predstavljajo torej enotno merilo za okraje. Jasno je, da se katerikoli dohodek, 
odrejen z zveznim predpisom, lahko predpiše le v neki povprečni višini in ga 
ni mogoče prilagoditi posameznim področjem v tem smislu, da bi v celoti izko- 
ristil dane možnosti. Zaradi tega je v sistemu dohodkov izredno pomembna 
vloga občin v predpisovanju dodatnih dohodkov, doklad itd. Leto 1959 bo v tem 
smislu pomenilo velik korak naprej, saj bodo mnogi proračuni v Sloveniji že 
v pretežni meri kriti z izrednimi dodatnimi proračunskimi viri. To stanje ne 
daje občinskim ljudskim odborom samo polno iniciativo, marveč tudi nepri- 
merno večjo odgovornost kot doslej. 

Zaradi tega naj že uvodoma, predno preidem k posameznim dohodkom, 
poudarim, da morajo občine pri tem predvsem paziti, da se z občinskimi dajat- 
vami čimbolj prilagodijo krajevnim razmeram in da v nobenem primeru ne 
rušijo odnosov, ki so planirani glede življenjske ravni in še posebej življenjske 
ravni prebivalstva v industrijskih središčih. 

Za republiko in ljudske odbore je najvažnejši in največji vir dohodkov 
proračunski prispevek iz osebnega dohodka delavcev. Doslej se je ta dohodek 
pobiral po progresivnih stopnjah. Tehnika izračuna je bila zelo komplicirana, 
kar je bil razlog, da ljudski odbori izračunov niso uspešno kontrolirali ali pa 
so njihovo kontrolo sploh opustili. To je povzročilo izpad tega prispevka, po- 
sebno v zasebnem sektorju. Spremenjeni zakon, ki bo veljal za leto 1959, je 
zelo poenostavljen, ker bo stopnja po proporcionalni višini 11 0/o od bruto 
osebnih dohodkov, pri kmetijskih gospodarskih organizacijah pa v višini 3%. Ta 
sprememba predpisa bo verjetno povzročila delno zmanjšanje teh dohodkov. 

Občine imajo pravico uvajati dopolnilni proračunski prispevek. Ker ta 
direktno vpliva na plače delavcev, je potrebno, da so občine pri uvedbi tega 
prispevka izredno tankovestne. Namen tega davka predvsem ni v tem, da si 
občina zagotovi proračunska sredstva, temveč mora biti to inštrument ljudskih 
odborov, ki naj bi ga uporabili v primerih, ko to narekuje situacija, stanje 
trga in povečevanje osebnih dohodkov tedaj, kadar ni to zasluga delovnega 
kolektiva, da ne bi bil kak delovni kolektiv brez svoje zasluge v mnogo bolj- 
šem položaju kot drugi itd. 

V preteklem letu smo bili priča cele vrste napak pri tem prispevku. Večina 
ljudskih odborov je določila stopnjo za vsa podjetja enako, čeprav je po zakonu 
možno določiti celo za vsako gospodarsko organizacijo posebno stopnjo. Pred- 
pisoval se je celo gospodarskim organizacijam, ki so izplačevale samo minimalne 
plače, v nekaterih občinah pa se sploh ni predpisal, čeprav so bili razlogi podani. 

Drugi vir dohodkov po važnosti oziroma velikosti so dohodki od kmečkih 
gospodarstev. Plan za leto 1959 predvideva naslednjo obremenitev: dohodnina 
od kmetijstva 2843 milijonov, občinske doklade od kmetijstva 2970 milijonov, 
skupaj 5813 milijonov. Vzporedno s tem se še nadalje zadrži dosedanji sistem 
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in višina prispevkov od sečnje v gozdu, tako od takse na imovino ter drugih 
dajatev. V primerjavi z obremenitvijo za leto 1958, ko je bilo odmerjenih 
3424 milijonov dohodnine in 1868 milijonov občinske doklade, zaznamujemo 
globalno povišanje dajatev za 521 milijonov. Davčna obremenitev vasi naj bi 
se torej povečala za slabih 10 %, kar ni pretirano, če upoštevamo, da so se 
dohodki kmetov samo na račun odkupov kmetijskih proizvodov brez upošte- 
vanja tržiščne trgovine povečali za preko 4 milijarde ali za 20 n/o. To povišanje 
obremenitve je tudi v skladu z gibanjem obremenitve kmetijstva v prejšnjih 
letih glede na ugotovljeni narodni dohodek, katastrski dohodek in vrednost 
odkupov. Ta račun jo za Slovenijo kot celoto očividno zelo enostaven in točen. 
Zelo pa je treba biti pazljiv pri razdelitvi teh povečanih davčnih bremen na 
posamezne kraje v Sloveniji. So kraji, kjer so kmetje letos izredno povečali 
dohodke, so pa hkrati tudi odročni kraji, kjer so dohodki nespremenjeni. Pove- 
čanje bremen se torej ne sme izvršiti vsem v enakem odstotku, temveč prila- 
gojeno dejanskim možnostim, kar pa bo mogoče edino z doklado. Odmera 
dohodnine od kmetijstva bo naslonjena na novoizračunani katastrski dohodek, 
ugotovljen po enotni metodi za področje vse Jugoslavije. V tem bodo torej 
odpravljena osnovna neravnovesja v obdavčitvi, ki jih je vseboval dosedanji 
katastrski dohodek, na katerega je bilo nujno izvajati različne davčne stopnje 
v posameznih republikah. Uvedene so enotne stopnje za vso državo, s čimer 
se zagotavlja enotna politika federacije. Znatno so znižane stopnje dohodnine 
tako, da bo na primer v Sloveniji vkljub 42% zvišanju katastrskega dohodka, 
odmerjeno v letu 1959 le 2843 milijonov dohodnine, ali 581 milijonov manj kot 
letos. Izpadlo dohodnino, poleg rednega povečanja, bodo morale nadomestiti 
občinsko doklade. 

Občinske doklade v kmetijstvu dobivajo s tem mnogo pomembnejšo vlogo 
kot doslej, saj bodo važen, ponekod celo glavni vir proračunskih sredstev. 
Zaradi tega je treba v bodoče posvečati več pozornosti njihovi porazdelitvi, to 
je uvesti mnogo več doslednosti pri vsklajevanju obremenitve posameznih 
področij, če hočemo, da ne bodo predstavljalo le vir sredstev, ampak tudi učin- 
kovit ekonomsko politični inštrument v rokah naših občin. Republika na pod- 
ročju davka sicer s tem, da upošteva gibanje odkupov, tržiščno politiko, življenj- 
ski standard itd. v globalu razmeroma lahko rešuje problem odnosa med mestom 
in vasjo, vendar ostane to njeno prizadevanje le na pol poti, če občinski ljudski 
odbori ne bodo enako ravnali v svojem okviru. Ne sme se več dogajati, da bi 
bila občinska doklada nižja v občinah blizu središč, kakor pa v oddaljenih 
občinah z manjšo možnostjo vnovčevanja. Vrsta industrijskih občin je zelo 
dosledno predpisovala dodatni prispevek delavcem, kmetom v okolici mest pa 
z manjšo doslednostjo. To favorizira kmečka gospodarstva z visoko diferen- 
cialno rento v škodo področij z manjšimi prodajnimi možnostmi, zlasti v pogledu 
cen. Seveda pa ni dopustna tudi druga skrajnost, to je, da bi se z dokladami 
pretiravalo, zlasti ne v bodoče, ko bodo stopnje doklad progresivne. Okrajni 
ljudski odbori bodo morali sugerirati občinam pravilno sorazmerje v pogledu 
razlik med občinami. 

Upoštevati je še posebni problem obremenitve gozdnih površin. Po novem 
katastru se močno dviga katastrski dohodek gozdov in v tej zvezi na gozdne 
površine odpadajoči del dohodnine, dočim bodo negozdne površine zaradi tega 
z dohodnino lažjo obremenjeno kot doslej. Prispevek od sečnje, ki je do sedaj 
nadomestoval    prenizko    dohodnino    gozdov,    ostaja    neizpremenjen.    Gozdna 
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področja jo treba zato pri določanju občinskih doklad posebej obravnavati. 
Praviloma naj bi se v takih primerih doklade ne predpisovalo oziroma 
naj bi se ustrezno prelivale iz gozdnih na negozdna področja. Obdavčenje 
obrtnikov in samostojnih poklicev predstavlja poseben problem. Možnost 
doseganja dohodkov je med temi zavezanci tako raznolika, da se ne moremo 
zadovoljiti s povprečnim ocenjevanjem, kot se to običajno vrši, marveč bi bilo 
treba posvetiti določenim zavezancem, ki dosegajo nadpovprečne dohodke, po- 
sebno pozornost. 

Predvideva se povečanje dohodkov od obrtništva in samostojnih poklicev 
za 8 "/o. To bo vsekakor možno doseči, seveda ne z linearnim zvišanjem. Izvršiti 
bo treba skrbne analize v mestih in industrijskih središčih, posebno za tiste, 
ki se bavijo s proizvodno in konjukturno obrtjo. Znano jo, da nekateri obrt- 
niki ustvarjajo milijonske dohodke, pri obdavčitvi pa ni ugotovljena niti polo- 
vica. Pri odmeri davka posameznikom so ugotovljene znatne razlike in razlike 
v posameznih občinah. Tako je na primer ugotovljeno pri nekaterih obrtnikih 
40% čistega dohodka od prometa, pri večjih obrtnikih iste stroke pa celo samo 
8 do 9 % čistega dohodka od prometa. Slednji pri znatnem prometu del prometa 
prikrijejo. Mnogi ljudski odbori so nekatere panoge obrtnikov in samostojnih 
poklicev, v pretežni večini pa dohodke od premoženja, oprostili plačila občinske 
doklade. Mislimo, da ni razloga, da bi se take zavezance glede lokalnih davščin 
jemalo drugače kot zavezance na dohodnino od kmetijstva. Pri dohodkih naj 
omenim Se nekatere davščine od prometa. 

Prometni davek na vino in žganje. Kontrola nad prometom vina in žganja 
je zelo pomanjkljiva. V pretežnih primerih se ne ugotavlja dejanski pridelek 
vina. V uradno evidenco se vzamejo količine pridejanega vina, ki jih stranke 
same prijavijo in so nato samo od teh prijavljenih količin obračuna prometni 
davek. Prikrite količine vina se nato skozi vse leto prodajajo zasebnikom in 
gostilničarjem brez plačila prometnega davka. Nad žganjekuho in prometom, 
z žganjem pa je kontrola še bolj pomanjkljiva. Nekateri ljudski odbori ne posve- 
čajo tej kontroli nikakršne pozornosti. Pretežni del proizvedenega žganja se 
proda brez plačila prometnega davka. V nekaterih gostinskih obratih je izkazan 
minimalni promet z žganjem, ker vpišejo v knjige samo tisto žganje, ki ga 
kupijo v trgovini in od katerega je plačan prometni davek, žganje, ki ga kupijo 
od kmetov, pa ne vpišejo v knjige in s tem prikrijejo del prometa ter tudi 
prometnega davka ne plačajo. Ostrejša kontrola nad prometom vina in žganja 
je torej nujna. S poostreno kontrolo nad tem prometom bo možno plan v 
letu 1959 v višini 850 milijonov znatno preseči. 

Prometni davek od zasebnikov je lahko znaten proračunski vir dohodkov. 
Nekateri ljudski odbori mnogim panogam niti ne predpišejo občinskega pro- 
metnega davka ne glede na to, da obstojajo za to razlogi. Dopolnilno stopnjo 
prometnega davka po zvezni tarifi je uvedlo samo pet občin v Sloveniji. Znatne 
napake se delajo pri ugotavljanju osnov. Nekje zajemajo samo tisti promet, 
ki je registriran, to je promet, ki ga je imel obrtnik z gospodarskimi organiza- 
cijami. Promet, ki je bil opravljen z zasebniki, pa ni zajet. V tem pogledu je 
ostal precejšen del prometa neobdavčen. 

Prometni davek v trgovini na drobno je dohodek občin in se predvideva 
v višini preko 3500 milijonov. Ne mislimo, da je treba v tej smeri pretirano 
iskati sredstva za proračune. Potrebno bi bilo le vskladiti stopnje po občinah. 
Ni razlogov, da se ta davek v mestih predpisuje, na podeželju pa marsikje sploh 
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ne, čeprav bi se tam lahko predpisal celo v višjem procentu kot v mestu. Ko 
zaključujem poročilo o dohodkih naj omenim, da bo v letu 1959 naša republika 
udeležena na zveznem prometnem davku v višini 3270 milijonov, kar bo v 
celoti dohodek republiškega proračuna. 

Ce pogledamo obseg izdatkov republiškega proračuna pa vidimo, da je v 
primerjavi z letošnjim večji za 13 "/o. Ce upoštevamo, da je predvideno povprečno 
povečanje vseh proračunov ljudskih odborov za 6,9 0/o, pomeni, da se republiški 
proračun sorazmerno precej poveča. Ce poleg tega upoštevamo Se to, da pro- 
računi ljudskih odborov po predlaganem objektivnejšem sistemu delitve dohod- 
kov ne porastejo vsi enako, temveč nekateri samo za nekaj odstotkov (Gorica, 
Koper itd.) je to povečanje republiškega proračuna še bolj očitno. Vsako na- 
daljnje povečanje republiškega proračuna bi šlo na škodo povečanja proračuna 
ljudskih odborov do take mere, da bi morali nekateri okraji svojo proračunsko 
potrošnjo celo znižati v primerjavi z letošnjim letom. To je, mislim, zelo pre- 
pričljiv argument in odgovor tistim, ki smatrajo, da bi bilo treba predloženi 
proračun še povečati. Smatramo torej, da je predloženi okvir največ kar je 
možno še zagovarjati in da Izvršni svet ni mogel upoštevati vrsto dodatnih 
zahtev, ki naj bi dobile prostor v proračunu. 

Vse to pa seveda ne pomeni, da se republiški proračun na škodo ljudskih 
odborov prekomerno zvišuje. Letošnje razmerje 30 % za republiko in 70 % 
za ljudske odbore se spremeni v 30,6 0/o za republiko, ostalo za ljudske odbore. 
Torej za 0,6 % v prid republike. Ce primerjamo to razmerje z letom 1955 in 
1956, je republiški del sorazmerno še vedno pod obsegom, ki je bil tedaj dosežen. 

Za proračunske investicije predvideva proračun 950 milijonov, to je toliko 
kot v preteklem letu. Ker smatramo, da s temi sredstvi ne bi mogli zadovoljiti 
vseh perečih potreb, se tudi letos predlaga skupščini, da iz republiškega inve- 
sticijskega sklada najame znesek 1 412 400 000 din za negospodarske investicije. 
S tem ukrepom zelo izdatno posežemo po sredstvih investicijskega sklada ozi- 
roma razmeroma zelo omejujemo investicije v industrijo in ostale gospodarske 
panoge zato, da bi lahko več investirali na področjih izven gospodarstva. Sma- 
tramo, da je taka politika, ki jo izvajamo že nekaj let, pravilna in da bo treba 
tudi v bodoče morda še bolj smelo iti po tej poti. 

Izvršni svet smatra, da bi morali tudi ljudski odbori v svojih proračunih 
zagotoviti tako prelivanje sredstev iz skladov za proračunske investicije, in 
torej na ta način v večji meri iz investicijskih skladov graditi šole, zdravstvene, 
komunalne in podobne objekte. V republiškem proračunu se torej predlaga 
skupne investicije v znesku 2 362 400 000. Največjo postavko predstavljajo inve- 
sticije za promet, kjer je predvideno 600 milijonov dinarjev za modernizacijo 
ceste Ljubljana—Maribor in za cesto Maribor—Murska Sobota. Vsa ostala sred- 
stva se uporabljajo za nadaljevanje in dokončavanje objektov iz preteklih let, 
deloma pa za novogradnje, kot za sodno palačo v Celju, infekcijsko kliniko, 
zdravstveni dom Državnega sekretariata za notranje zadeve in nekatere fakul- 
tete univerze. 

Izdatki republiških organov in zavodov so predvideni v višini 6265 milijo- 
nov. Od tega osebni izdatki v višini 3624 milijonov za 8059 delavcev in usluž- 
bencev, ki prejemajo plačo iz republiškega proračuna. To število zajema tudi 
ljudsko milico s področja vse republiko. Povečanje teh izdatkov znaša v pri- 
merjavi z letom 1958 brez upoštevanja novoletnih nagrad 332 milijonov in se 
nanaša na redna napredovanja in na 7 0/o povečanje plač. V osebnih izdatkih 
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so zajeli tudi honorarji v znesku 183 milijonov in so za 15 milijonov večji kot 
v letu 1958 in to predvsem pri fakultetah univerze, kar je upravičeno zaradi 
novega  statuta,  ki zahteva tesnejše sodelovanje študenta s predavatelji. 

V zvezi z vsakoletnim naraščanjem števila uslužbencev bo treba čimpreje 
urediti sistemizacijo, s katero naj bi se čvrsteje določilo maksimalno število 
uslužbencev, ki je nujno potrebno za uspešno delo ustanove. Vodstva organov 
in zavodov često pretiravajo v svojih zahtevah glede potrebnega števila delovnih 
mest. Za primer navajam, da so ustanove za leto 1959 zahtevale samo v repub- 
liškem proračunu 120 novih mest. Ureditev teh vprašanj je nujna, če hočemo 
preprečiti nepotrebno in neprestano spreminjanje staleža in s tem v zvezi mot- 
nje pri izvajanju proračuna. 

Materialni izdatki se povečujejo za 429 milijonov ali za 19 "/o. Vendar se 
to povečanje v glavnem nanaša na nove naloge, ki jih prevzema republika in 
na povečanje nekaterih funkcionalnih izdatkov zaradi spremenjenih predpisov 
in zaradi drugih objektivnih razlogov. Navajam le dvoje najvidnejših takih 
povečanj. Oskrbni stroški v bolnici za duševne bolezni se povečajo za 92 milijo- 
nov dinarjev zaradi povečanja zmogljivosti bolnic in zaradi zvišanja plač. Pla- 
čilo regresa za ugodnostne vozovnice na avtobusih se iz leta v leto veča, v 
naslednjem letu predvidoma za 55 milijonov. Skupno povečanje materialnih 
izdatkov te vrste znaša 248 milijonov, tako da ostane samo 180 milijonov pove- 
čanj za dejansko zboljšanje materialne osnove republiških organov in zavodov. 

Pri tem zboljšanju je treba predvsem omeniti univerzo. Lahko rečemo, 
da je značilnost letošnjega proračuna v tem, da skuša zboljševati materialno 
oskrbo univerze, ki je bila skozi zadnja leta glede sredstev v tesnih okvirih. 
Skrajšanje študija in stalno naraščanje števila študentov povsem upravičuje 
povečanje tudi materialnih izdatkov, in sicer za okroglo 80 milijonov dinarjev. 
Vse to nedvomno izboljšuje tudi študijske pogoje naših študentov. Navajam 
še ostala sredstva, ki so v tem proračunu predvidena za študente: 24 800 000 za 
štipendije, 8 milijonov za zdravstveni fond študentov, 9 milijonov za prispevek 
k prehrani revnejših študentov ter 10 milijonov in pol kot dotacija zvezi štu- 
dentov. Skrb za zboljšanje študijskih pogojev je v proračunu poudarjena tudi 
s predvideno gradnjo univerzitetnih objektov v skupnem znesku 321 milijonov, 
pri čemer se predvideva, da bo ljubljanska univerza udeležena tudi na sredstvih 
zveznega proračuna, ki so predvidena za gradnjo univerzitetnih poslopij. 

Dotacije družbenim organizacijam. Ob upoštevanju predloženega amand- 
maja znašajo 384 800 000. Te dotacije so dejansko namenskega značaja za po- 
kritje administracije, za izdajanje strokovnih oziroma društvenih publikacij in 
za organizacijo tečajev in seminarjev. V nobenem primeru niso dane za inve- 
sticije. Razdelitev je izvršila posebna komisija pri Socialistični zvezi. Predla- 
gane dotacije so za 13 milijonov večje od letošnjih. V proračunu je predviden 
visok znesek za kritje obveznosti iz posojil prejšnjih let, predvsem za odplačila 
anuitet, za kritje proračunskega primanjkljaja za leto 1956 in za posojilo iz 
investicijskega sklada v letu 1956 in 1957. 

Zvezni Izvršni svet je napovedal za prihodnje leto vrsto ukrepov, ki naj 
bi vplivali na boljše proračunsko poslovanje. Med drugim tudi vrsto ukrepov, 
ki bodo zagotavljali varčevanje s proračunskimi sredstvi. Dolžnost vseh organov 
od zveznih do občinskih in odgovornih voditeljev vseh ustanov je, da delujejo 
v tej smeri. Marsikje se opaža pri tem iskrene napore, dočim nekateri še ne 
kažejo potrebnega odnosa do državnega denarja in trosijo sredstva pač zato,, 
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ker na primer proti koncu leta na nekaterih pozicijah ostajajo, ne meneč se za 
to, da jih na drugem mestu primanjkuje. Zlasti je primerna štednja pri nepo- 
trebnih adaptacijah zgradb, pri nabavi opreme pri obstoječih ustanovah, ker 
smatramo, da so le-te za sedaj že kar primerno opremljene. Mnogo se da pri- 
hraniti tudi s pametnim planiranjem službenih potovanj tako v tuzemstvu 
kakor v inozemstvu. Nastavitve prekomernega števila uslužbencev, nekontroli- 
rani honorarji, izdatki za tako imenovano nadurno delo, vse to so še področja, 
ki čakajo razumne vskladitve z realnimi potrebami in seveda tudi z našimi 
možnostmi. 

Predlagam, da se predloženi proračun sprejme z amandmajem, kot je bil 
predložen.   (Ploskanje.) 

Predsednik Miha Marinko: Ker bosta zbora obravnavala in sklepala 
o predlogu zakona o proračunu na ločenih sejah, prehajamo na 3. točko dnev- 
nega reda. 

Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in uprave, da da poročilo 
k predlogu odloka o določitvi števila sodnikov pri okrožnih sodiščih v Ljudski 
republiki Sloveniji. (Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in uprave ljudski 
poslanec Ne r ino   Gobbo   prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da obrazložitev. 

Dr. Teodor Tominšek: Tovariši ljudski poslanci. Da ne bi ponav- 
ljal razlogov, ki jih je navedel Izvršni svet že v svojem pismenem predlogu in 
razlogov, ki jih je v svojem poročilu navedel odbor za organizacijo oblasti in 
uprave Republiškega zbora so sklicujem na utemeljitev predloga Izvršnega 
sveta, ki v bistvenih točkah navaja vse utemeljitve za predlagani odlok. Zato 
predlagam, da skupščina ta odlok sprejme. 

Predsednik Miha Marinko: Pričenjam razpravo o predlogu odloka. 
Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in dajem 
predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala. Jo kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugo- 
tavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na volitve in razrešitve sodni- 
kov. Obstoja predlog za izvolitev sodnika vrhovnega sodišča, za izvolitev sodni- 
kov okrožnih sodišč in za razrešitev nekaterih sodnikov okrožnih sodišč. Pred- 
logi so bili poslancem že razdeljeni. 

Prosim poročevalca odbora za volitve, da da poročilo. (Poročevalec odbora 
za volitve ljudski poslanec inž. Vilma Pir kovic prebere odborovo po- 
ročilo. — Glej priloge.) 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta predlog še obrazložiti? (Predstavnik Izvrš- 
nega sveta izjavi, da posebna obrazložitev ni potrebna.) Ker se predlagatelj 
sklicuje na pismeno obrazložitev, dajem predlog v obravnavo. Kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glaso- 
vanje. Kdor je za to, da se za sodnika Vrhovnega sodišča LRS izvoli tovariš 
dr. Viktor Damijan, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je za sodnika Vrhovnega sodišča LRS soglasno izvoljen 
dr. Viktor Damijan. 
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Kdor je za to, da se razrešita Koloman Balažič kot sodnik Okrožnega sodi- 
šča v Celju in Miloš Senica kot sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da sta bila Koloman Balažič in Miloš 
Senica razrešena kot sodnika Okrožnega sodišča v Celju oziroma v Mariboru. 

Prehajamo na izvolitev sodnikov nekaterih okrožnih sodišč. Kdor je za 
to, da se v predlogu našteti izvolijo za sodnike Okrožnega sodišča v Murski 
Soboti, Ljubljani, Novem mestu in Celju, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili za sodnike'Okrožnega sodišča v Murski Soboti izvo- 
ljeni Koloman Balažič, Miloš Senica, Milan Regvat, Koloman Horvat, dr. Štefan 
Vlaj in Ivan Šiftar. 

Za sodnike Okrožnega sodišča v Ljubljani pa dr. Anton Zun, dr. Leon 
Pompe in Stanko Holy. Za sodnika Okrožnega sodišča v Novem mestu Anica 
Rajič in za sodnika Okrožnega sodišča v Celju Ludvik Gorenjak. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 5. skupno sejo in sporo- 
čam, da bosta ločeni seji zborov po kratkem odmoru. 

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri. 



6. seja 

(19. in 20. februarja 1959) 

Predsedoval:  Miha  Marinko,  predsednik 
Ljudske skupščine LRS 

Tajnik: Dr. Miha   Potočnik 

Začetek seje ob 16.15 uri. 

Predsednik Miha Marinko: Začenjam 6. skupno sejo Republiškega 
zbora in Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenijo. 

Ko začenjamo delo v novi stavbi želimo, da bi bilo delo v novem domu 
čim uspešnejše. 

Ob tej priložnosti sem prejel pozdravno brzojavko Občinskega ljudskega 
odbora Črnomelj, v kateri je rečeno: 

»Odborniki občinskega ljudskega odbora in prebivalci črnomaljske občine, 
zbrani na slavnostnem zborovanju na proslavi občinskega praznika 19. februarja 
in 15. obletnice prvega zasedanja Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 19. 
in 20. februarja 1944. leta v Črnomlju vas pozdravljamo na današnjem zase- 
danju ter želimo, da bi bil ves nadaljni vaš trud in prizadevanja usmerjena 
v kar najhitrejši prospeh delovnih ljudi naše socialistične skupnosti. Črnomelj 
dne 19. februarja  1959.«  (Ploskanje.) 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci Republiškega zbora France Perov- 
šek, Ivan Maček, dr. Draga Cernelc, Angela Ocepek, inž. Pavle Zaucer, Ivan 
Rančigaj, Franc Treven, Ada Krivic, Maks Dimnik, Tone Fajfar, inž. Pepca Pe- 
rovšek in Mihaela Dermastia. Predlagam, da jim skupščina odsotnost odobri. 
(Poslanci se strinjajo.) 

Prosim tajnika, da prečita zapisnik 5. skupne seje. (Tajnik dr. Miha Po- 
točnik prebere zapisnik 5. skupne seje.) Ima kdo kako pripombo k zapisniku? 
(Ne javi se nihče.) Ker nihče, smatram, da je zapisnik odobren in da se lahko 
podpiše.  (Predsednik in tajnik podpišeta zapisnik.) 

Izvršni svet je. ljudski skupščini predložil poročilo za leto 1958. Zakono- 
dajna odbora Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev predlagata ustano- 
vitev stalnega odbora Ljudske skupščine LRS za družbena sredstva in stalnega 
odbora za vloge in pritožbe. V kolikor bo predlog omenjenih odborov sprejet, 
bomo morali izvoliti člane obeh odborov. Obstoja pa tudi predlog za razre- 
šitev nekaterih sodnikov okrožnih sodišč in poročilo administrativnega odbora 
Ljudske skupščine LRS. 

Zato predlagam naslednji dnevni red: 
1. Obravnava o poročilu Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS za leto 1958; 
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2. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o ustanovitvi stalnega odbora 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije za družbena sredstva; 

3. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o ustanovitvi stalnega odbora 
za vloge in pritožbe; 

4. volitve in razrešitve članov nekaterih stalnih odborov Ljudske skup- 
ščine LRS; 

5. poročilo administrativnega odbora Ljudske skupščine LRS; 
6. obravnavanje in sklepanje o predlogu sklepa o razrešitvi nekaterih 

sodnikov okrožnih sodišč. 
^ma kdo od tovarišev poslancev še kak drug predlog? (Ne javi se nihče.) 

Ce ne, smatram, da je predlagani dnevni red sprejet. 
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Poročilo Izvršnega sveta Ljudske 

skupščine LRS za leto 1958 je bilo poslancem razdeljeno. 
Obveščen sem, da nameravajo nekateri člani Izvršnega sveta to poročilo 

dopolniti. Prvi ima besedo podpredsednik Izvršnega sveta tovariš dr. Joža 
Vilfan. 

Dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice poslanci! V okviru delnih 
ekspozejev, ki naj pospremijo letno poročilo Izvršnega sveta, je moja naloga, 
da se dotaknem dveh vprašanj, ki so posebej bila obdelana tudi v lanskoletnem 
ekspozeju. Ti dve vprašanji sta vprašanje kadrov v naši javni upravi in pa 
univerzitetni študij. 

V prvem vprašanju, vprašanju kadrov v javni upravi, želim kot izhodiščno 
točko vzeti ravno lanskoletni ekspoze. V lanskoletnem ekspozeju je bilo poudar- 
jeno, da ravno krepitev in razvijanje naše samouprave zahteva tudi krepitev 
organov naše javne uprave. Pri tem pa je bilo istočasno podčrtano, da to kre- 
pitev ne smemo iskati v povečevanju števila uslužbencev v javni upravi, tem- 
več, nasprotno, moramo zaustaviti tendenco, ki se leta in leta kaže v povečeva- 
nju tega števila. Krepitev moramo iskati v izboljševanju strokovne kvalitete 
kadra, ki ga imamo na razpolago. In če se spomnite, je bilo v lanskoletnem 
ekspozeju nekaj statističnih podatkov ki so kazali na negativno strokovno kva- 
liteto naših kadrov oziroma celo na določeno tendenco k poslabševanju. 

Ce vzamemo letošnje statistične podatke in jih v tej luči analiziramo, potem 
je prvi vtis, ki ga dobimo, da so se morda pojavile tudi pozitivne tendence 
razvoja. V republiških organih, če vzamemo v poštev upravne organe, zavode 
s samostojnim finansiranjem in proračunske zavode ter sodišča, vidimo, da je 
število ostalo praktično isto kakor lani. Lani 7173 na začetku leta, letos 7167, 
torej celo neznaten padec. Struktura, če jo delimo na višjo kategorijo, pri čemer 
v to kategorijo štejemo uslužbence z visoko in višjo izobrazbo, na srednjo in 
nižjo kategorijo, se je celo znatno popravila. Odstotek višjih in srednjih usluž- 
bencev se je povečal, zmanjšal pa se je odstotek nižjih uslužbencev. Tako je 
bilo ob začetku 1958. leta 33,5 0/o uslužbencev z višjo kvalifikacijo, letos pa 
35. Srednja kategorija je porasla od 29,6 na 32,2, nižja pa padla od 37 na 
32,6%. Ce vzamemo potem številke za okraje, vidimo, da je v okrajih število 
uslužbencev padlo in sicer od 8350 na 8059. V mislih imam vedno to področje, 
katero sem v začetku omenil — upravo, upravne organe, finančno samostojne 
zavode in pa proračunske zavode. In tudi pri teh okrajnih uslužbencih vidimo, 
da se je struktura odločno izboljšala. Poraslo je število visoko in višje kvalifi- 
ciranih uslužbencev, na istem nivoju pa je praktično ostalo število srednjekva- 
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lificiranih in znatno padlo število nižjekvalificiranih uslužbencev. V številkah 
je to: za prvo kategorijo — torej visoka in višja izobrazba — se je odstotek dvig- 
nil od 28,5 na 30,8, za srednjo kategorijo od 37,2 na 38,5, odstotek uslužbencev 
z nižjo kvalifikacijo pa je padel od 34,3 na 30,5. 

Ce sedaj pogledamo še strukturo občinskih uslužbencev, potem tudi pri 
njih lahko konstatiramo izboljšanje strukture. Res pa je, da je število občinskih 
uslužbencev, v nasprotju z zadrževanjem števila na republiškem nivoju in 
padcem na okrajnem, znatno naraslo, in sicer od 15 189 na 16 081, torej skoraj 
za tisoč uslužbencev. Pri tem zopet vidimo, da se je struktura popravila. Tako 
je prva kategorija, visoka in višja, porasla od 12 na 16 0/o, malenkostno se je 
znižal odstotek uslužbencev s srednjo kvalifikacijo, se pravi od 50,G na 55,8, 
znatno pa se je znižal odstotek tretje kategorije, torej uslužbencev z nižjo stro- 
kovno izobrazbo. Tu je padel odstotek od 31,2 na 28. 

Ce pa potem podrobneje analiziramo te številke, pa lahko za posamezne 
nivoje — republiški, okrajni in občinski — ugotovimo tole: zadrževanje števila 
uslužbencev v republiških organih na dosedanjem nivoju je predvsem posledica 
tega, da so nekateri samostojni finančni oziroma proračunski zavodi prešli ali 
na okraje ali pa so postali podjetja in so na ta način izpadli iz okvira evidence 
javnih uslužbencev republiške uprave. Ce bi ti zavodi še naprej obdržali svoj 
status, bi se število, nasprotno, nekoliko povečalo. Tudi to samo po sebi ni 
nujno negativen pojav, kajti če analiziramo, kaj je tisti porast uslužbencev, 
ki je kompenziral izpad, do katerega je prišlo zaradi reorganizacij, potem vidi- 
mo, da gre ta porast na račun povečanja števila sodnikov, ki smo jih imeli 
notorično premalo. 

Pri okraju vidimo, da je zmanjšanje števila uslužbencev predvsem posledica 
odprave trboveljskega okraja. Porast števila uslužbencev v občinskih organih 
pa je nadaljevanje že prej ugotovljenega procesa, to je, da se skuša zadovoljiti 
rastoče potrebe, ki nastopajo z razvijanjem komunalne dejavnosti, z rekrutacijo 
čim večjega števila uslužbencev. 

Ce sedaj resumiramo, potem glede samega porasta ali padca števila lahko 
ugotovimo, da v bistvu stare tendence še nadalje obstojijo, oziroma da še ni 
prišlo do nobene temeljite spremembe. Ce potem pogledamo strukturo usluž- 
bencev, če analiziramo podatke, katere sem vam navedel, potem moramo takoj 
konstatirati, da je izboljšanje, ki je razvidno v porastu odstotka uslužbencev 
višje kategorije, tudi samo relativno v tem smislu, da je v njihovem okviru 
padlo število visokokvalificiranih uslužbencev in sicer od 22 na 19%. To je 
pojav, ki ga lahko konstatiramo za samoupravo, za proračunske in finančno 
samostojne zavode. Izjema so v tem pogledu sodišča, kjer pa vendar porast viso- 
kokvalificiranih uslužbencev, če se ne motim od 30 na 34 %, vendar ni bil tako 
velik v absolutni številki, da bi kompenziral nazadovanje na ostalih področjih. 
Nadalje imamo pojav, da odhajajo v pokoj starejši uslužbenci strokovnjaki, za 
katere še nimamo zamenjave in se deloma še vedno pojavlja odhajanje stro- 
kovnjakov v gospodarstvo zaradi boljših plač. Tako je potem izboljšanje struk- 
ture predvsem posledica tega, da je bilo v preteklem letu veliko število napre- 
dovanj iz IV. v III. in iz III. v II. kategorijo. To napredovanje pa je posledica 
novega zakona o javnih uslužbencih, ki je stopil v veljavo preteklo leto in 
zaostril kriterij glede kvalitete ter dal vzpodbudo, da se je relativno veliko 
število javnih uslužbencev javilo na  posebne strokovne kvalifikacijske izpite. 
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Tako lahko rečemo, če vse to resumiramo, da imamo v preteklem letu 
kot neposreden pozitiven ukrep na tem področju uvajanje novega zakona o 
javnih uslužbencih. Drugače pa je težko reči, da je že prodrlo načelo, da 
moramo iskati izboljšanje ali krepitev javne uprave v izboljšanju strokovne 
kvalitete, ne pa v številu. Vendar pa moramo hkrati s to relativno rezervirano 
konstatacijo ugotoviti, da je bila ravno v preteklem letu položena osnova za 
nadaljno in bolj sistematično in racionalno razvijanje kadrovske politike. 

V tem pogledu ni mogoče preceniti pomena prevedbe, ki je bila po novem 
zakonu o javnih uslužbencih izvedena v preteklem letu. Pomenila je izboljša- 
nje že v tem, da je v veliki meri dosegla izravnavanje položaja posameznih 
uslužbencev v raznih vejah javnih služb. Poleg tega pa je razčistila teren za 
novo sistematizacijo. Pravilna sistematizacija je neprecenljivega pomena za 
dobro kadrovsko politiko. Samo ta daje osnovo za odgovor na vprašanje, koliko 
in kakšne kadre potrebujemo. Ce do danes nismo uspeli zavreti že nekoliko let 
obstoječe povečevanje števila uslužbencev, potem je verjetno eden glavnih 
vzrokov ravno pomanjkljiva sistematizacija iz leta 1952. Zdi se mi nadvse zna- 
čilno to, da je bila sistemizacija iz leta 1952 tako postavljena, da po nekoliko 
letih povečevanja števila javnih uslužbencev, še vedno sistematizacija iz leta 
1952 predvideva več mest, kakor pa je danes zasedenih. Tako da, to je moj 
občutek, moramo v tej široki, neracionalni, na kompromisu sloneči sistemati- 
zaciji, iskati pravzaprav enega glavnih izvorov te vedno na novo porajajoče 
se, vedno vztrajajoče tendence povečevanja kadrov. In ravno ta izvor moramo 
zamašiti. 

V tem je pomen nove sistemizacije. Jasno pa je, da lahko postavimo 
pravilno sistematizacijo samo, če so pristojnosti, naloge in karakter dela vsa- 
kega organa uprave jasno opredeljeni in če je dobro in ustrezno postavljena 
organizacija organa. V tem pogledu bo treba še dalje razčistiti organizacijo in 
obseg dela tako v republiških upravnih organih kakor tudi okrajnih, zlasti pa 
občinskih ljudskih odborih. Dočim so ta vprašanja v republiški upravi manj 
pereča, pa lahko konstatiramo za okrajne ljudske odbore, da je njihova organi- 
zacijska struktura kljub prenosu številnih upravnih zadev na občinske ljudske 
odbore ostala v zadnjih letih nespremenjena. Pri občinskih ljudskih odborih, 
katerih pristojnosti se iz dneva v dan večajo, so organizacijska vprašanja in 
vprašanja sistematizacije najmanj urejena in najmanj rešena. Zato moramo 
pri postavljanju organizacijskih principov in pri sistematizaciji posvetiti največ 
pozornosti upravi občinskih ljudskih odborov. S strani republiških organov je 
napravljeno vse, da bo mogla biti sistematizacija v občinah izvedena čimbolj 
racionalno. Ze dalj časa izvajajo republiški organi analize in študije tega vpra- 
šanja v kranjski in celjski občini in sedaj v zadnjem času v Medvodah. Gre za 
to, da dobimo na podlagi objektivnih meril in uporabe ustreznih strokovnih 
metod oziroma ugotovitve pravega stanja, osnove za priporočila, ki bodo izde- 
lana za organizacijo občinske uprave. Imamo torej že določene osnove, da bomo 
lahko pristopili k taki sistematizaciji javnih služb, da nam bo ta dala res 
fotografijo potreb, tako kvantitete kot kvalitete kadrov, ki jih potrebujemo, 
kar bo osnova za sistematično vzgajanje kadrov. Ravno na podlagi take siste- 
matizacije bomo lahko pristopili k intenzivnejši rekrutaciji novih kadrov in 
da bomo, kar je morda še najboljše, lahko nadaljevali s poglabljanjem dela 
pri vzgajanju že obstoječega uslužbenskega kadra. Računati moramo namreč 
v prvi vrsti le s kadrom, ki ga imamo. Upoštevati moramo, da imamo kader, 
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ki je nosil glavno breme dela naše uprave v vsej dobi po osvoboditvi in da se 
nanj lahko zanesemo tudi pri bodočem delu. V splošnem so to ljudje v takih 
letih, da imajo še možnost razvoja. Zato moramo nuditi prav temu kadru vso 
možnost strokovnega izpopolnjevanja. Pri tem je treba izkoristiti vse obstoječe 
možnosti: redno šolanje, upravno šolo, tečaje, seminarje, strokovne izpite in 
podobno. Zlasti je treba posvečati večjo pozornost skrbni pripravi na strokovne 
izpite. Izkušnje kažejo, da so bile povsod tam, kjer strokovnih izpitov niso 
jemali samo s formalne strani, temveč so jim posvetili pravilno pozornost, 
dali pomoč pri študiju, pri organizaciji tečajev in konsultaciji, da so bili prav 
tam kmalu vidni uspehi tudi v praktičnem delu. 

Izvršni svet zaradi tega sodi, da je treba glede tega z vso resnostjo pod- 
črtati pomembnost nalog, ki čakajo republiške upravne organe in okrajne, 
zlasti pa občinske ljudske odbore in da morajo zato vsi ti činitelji z vso priza- 
devnostjo pristopiti k nadaljnji organizacijski utrditvi in sistematizaciji v tem 
letu, ki je v tem oziru lahko prekretnica. 

Prehajam na drugo vprašanje, na univerzitetni študij. Poročilo, ki je pred 
vami, daje relativno mnogo prostora univerzi in velik del tega prostora je 
posvečen temu, kako so v preteklem letu bile izvajane določbe zakona o ljub- 
ljanski univerzi iz leta 1957, določbe, ki so identične s priporočilom Zvezne 
ljudske skupščine 26. junija 1958 in se nanašajo na skrajševanje rednega študija, 
v principu, na štiri leta. Obširno obravnavanje tega vprašanja kaže na pomen, 
ki ga ima in je dokaz tudi velikega dela, ki so ga v tem oziru v preteklem 
letu že opravile fakultete naše univerze. Kljub temu, da je to vprašanje tako 
obširno obdelano v letnem poročilu in kljub temu, da bo gotovo o tem govora 
tudi v pretresu tega poročila. Izvršni svet sodi, da je o njem treba vendarle 
ponovno spregovoriti. 

Pri samem uvajanju teh določb in še bolj pri njihovem izvajanju se je 
pojavil strah, da obvezno skrajševanje študija na štiri leta pomeni zniževanje 
nivoja univerzitetnega študija. Ta strah se je lahko pojavil in se lahko v neka- 
terih krogih vzdržuje še danes, če na ta ukrep gledamo izolirano in ga potem 
razumemo kot čisto prakticističen ukrep, ki rešuje samo neposredne, popolnoma 
omejene probleme. Nedvomno je res, da so predvsem potrebe hitro razvijajočega 
se gospodarstva narekovale nagle in odločne ukrepe. Ne moremo napredovati 
s potrebnim tempom, če ne dobivamo hitreje in več strokovnjakov. Praksa je 
odkrila nesorazmerje med potrebami po kadrih in zadovoljevanjem teh potreb. 
Praksa je ostro postavila nalogo odpravljanja obstoječega nesorazmerja. Toda s 
tem je samo pospešila začetek reševanja mnogo širšega vprašanja, čigar obstoja 
smo se sicer zavedali, reševanje pa smo morda preveč zavlačevali, vprašanja, 
ki smo ga pa, ko smo ga načeli, vendarle postavili kot celoto, kot vprašanje 
spremembe našega sistema izobraževanja na sploh. 

Ne bi smelo biti težko razumeti, da življene oblikuje izobraževanje in ne 
izobraževanje življenje. Oblike izobraževanja, kakršne smo imeli in jih v veliki 
meri imamo še danes, so rezultat prejšnje družbe, kar, če vzamemo ono stran 
in za trenutek popolnoma zanemarimo družbeno, razredno stran, pomeni, da 
so rezultat znanja in tehnike, katerim je ustrezala prejšnja struktura poklicev. 
Tej strukturi poklicev je bila prilagojena osnovna šola, srednja šola in univerza 
kakršne smo mi podedovali. Pri tem ni brez pomena podčrtati, da smo izobra- 
ževalni sistem podedovali preko stare Jugoslavije naravnost od Avstrije. Takrat, 
pred najmanj  100 leti, so bili položeni temelji izobraževalnega sistema, kakor 
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ga v mnogih ozirih imamo še danes. Življenje pa se je od takrat globoko spre- 
menilo. Od takrat je, če ponovno vzamemo samo to stran sprememb, z razvojem 
znanja in tehnike zrasla zahteva, kaj naj bo minimum splošnega znanja, od 
takrat se je povečalo diferenciranje strokovne priprave in je nastala potreba 
po večji graduaciji strokovnjaštva, skratka, razvila se je specializacija v vsakem 
oziru. Tako naraslim novim potrebam ne more ustrezati in ne ustreza stari 
sistem izobraževanja. Nove potrebe zahtevajo spremembo in naša družba, socia- 
listična družba, mora spremembo zavestno in načrtno postavljati na dnevni red 
in jo izvajati. Pri tem se pa razume, da mora reševanje te naloge pravilno 
izvedeno samo po sebi rezultirati tudi v višjem nivoju izobrazbe in sicer na 
vsaki stopnji, tudi na univerzitetni, ne pa v zniževanje tega nivoja. 

Izvor težav, ki jih rešujemo med drugim tudi s skrajševanjem rednega 
univerzitetnega študija, je v tem, da je študij, kakršnega smo imeli, nastal v 
časih, ko ni obstajala diferenciacija med vzgojo visoko kvalificiranega strokov- 
njaka in raziskovalnega delavca, in v času, ko je bila priprava na raziskovalno 
delo identična s pripravo na univerzitetno kariero. Danes pa je v tem pogledu 
položaj seveda čisto drugačen. Izredno je narasla potreba po visokokvalificiranih 
strokovnjakih, ki gredo neposredno v prakso. Gotovo se je danes število stro- 
kovnjakov, ki prihaja z univerze, od juristov in filozofov do tehnikov, v teku 
zadnjih 40 let nekolikokrat podvojilo. Iskal, sem podatke, vendar pa statistika 
poklicev ni toliko izdelana, da bi bila mogoča primerjava za vseh preteklih 
40 let. Delni podatki, katere sem dobil za posamezne veje visokokvalificiranih 
strokovnjakov pa kažejo, da je najbrž formulacija, da se je to število v teku 
zadnjih 40 let nekolikokrat podvojilo, še mnogo pod dejansko resnico. Na primer 
število inženirjev je za Slovenijo za leto 1938 ocenjeno na 520 do 530, danes pa 
je že skoraj 3000. To se pravi, da so je v zadnjih 20 letih samo število inženir- 
jev, če pustimo ob strani ostale poklice in popolnoma zanemarimo dejstvo, da 
so v teh zadnjih 20 letih nastali tudi čisto novi poklici visokokvalificiranih stro- 
kovnjakov, šestkrat povečalo. Ce je pa z ene strani tako poraslo in še raste, in 
to burno raste število visokokvalificiranih strokovnjakov, ki gredo naravnost 
v prakso, potem pa se je z druge strani razširil tudi krog raziskovalnih delav- 
cev. Danes raziskovalec ni samo univerzitetni profesor. Danes, ko raste število 
inštitutov, danes, ko mora vsaka količkaj razvita industrija imeti svoje labo- 
ratorije, danes, ko stremimo na vseh področjih k zavestnemu upravljanju in 
zlasti mi kot socialistična družba to postavljamo kot enega svojih glavnih ciljev, 
danes je jasno, da se je krog raziskovalcev in analitikov neprimerno razširil v 
primeri s tem, kar je bilo v tistih časih, ko so bili položeni temelji izobraževal- 
nega sistema, kakršnega imamo v glavnem še danes. 

Ce imamo pred očmi vse te spremembe, je jasno, da je natezanje izobrazbe 
kandidatov za vse te različne poklice na eno in to podedovano kopito nesmiselno 
in nemogoče, enako škodljivo za prakso in teorijo. Vodi nas z razvojem in 
specializacijo znanosti k razširjanju programov, ki brez potrebe obremenjujejo 
tistega, ki hoče takoj v prakso, z druge strani pa ostane tisti, ki se hoče posve- 
titi raziskovalnemu delu, zaradi omejitev, ki so v vsakem primeru potrebne za- 
radi praktičnih strokovnjakov, vedno nezadovoljen. Tako nastaja položaj, ki ga 
dobro poznamo: nesorazmerje med formalno, statutarno dobo univerzitetnega 
študija in njegovim resničnim trajanjem. Značilno je, da se je to nesorazmerje 
začelo pojavljati že v stari Jugoslaviji in da se je že takrat, zlasti v zadnjih letih 
pred vojno, kazala tendenca povečevanja. In če imamo pred očmi nizki in to 
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stagnirajoči nivo gospodarskega življenja v stari Jugoslaviji, potem vidimo, 
da je to nasprotje med formalno, statutarno dobo trajanja in stvarnim traja- 
njem, nastalo iz notranjih nasprotij, nasprotij med organizacijo univerzitetnega 
študija in pa potrebami, ki jih jo diktirala znanost in tehnika. Burni družbeni 
in zlasti gospodarski razvoj po revoluciji je s svojimi velikimi zahtevami po ka- 
drih že prej obstoječo potrebo za spremembami samo zaostril in razgalil. 

Obstoji torej dejanska potreba, da organiziramo izobrazbo visokokvalifici- 
ranoga strokovnjaka kot posebno stopnjo univerzitetnega študija in da na to 
navežemo, kot novo višjo stopnjo, izobrazbo raziskovalnega delavca. Tej dejanski 
potrebi ustreza potem diferenciacija na štiriletni študij in na postdiplomski 
študij. Štiriletni redni univerzitetni študij, ki ga spremlja mnogo bolj podrob- 
nejša, ninogo bolj razvita specializacija v različnih smereh, in postdiplomski 
študij, ki potem traja krajšo ali daljšo dobo, kakršen je pač namen tega post- 
diplomskoga študija. Gre lahko od dopolnjevanja pridobljenega znanja v teku 
rednega študija, do specializacije, razvijanja visokokvalificiranoga znanstvenega 
dela. In tako je rezultat sprememb, ki jih mi danes uvajamo v univerzitetnem 
izobraževanju, z ene strani res skrajševanje, z druge strani pa, in to se pozablja, 
podaljševanje univerzitetnega študija, toda podaljševanje samo za določeno, 
manjše število, ne pa za vse, ki gredo skozi univerzo. Torej podaljševanje uni- 
verzitetnega študija samo za tiste, za katere je to potrebno. In nadaljnja posle- 
dica vseh teh sprememb, ki jih tukaj uvajamo, je potem tudi mnogo višji nivo 
za vzgojo raziskovalnega delavca, za vzgojo znanstvenika, analitika. Ta višji 
nivo se bo potem moral reflektirati oziroma se bo verjetno reflektira! tudi na 
doktorat in na habilitacijo, ker po našem pojmovanju reforme daje postdiplom- 
ski študij posebno univerzitetno kvalifikacijo in postdiplomski študij doktorata 
oziroma habilitacije ne duplicira. 

Iz tega pa seveda izhaja ne samo to, da je nepravilno gledati skrajševanje 
rednega univerzitetnega študija na štiri leta kot izoliran ukrep, temveč tudi to, 
da neposredne cilje skrajševanja rednega univerzitetnega študija ne bomo do- 
segli, če uvajamo samo nove smeri specializacije, če smelo razbremenjujemo 
programe študija, če izboljšujemo materialne pogoje študija. To je potrebno, 
vendar to še ni dovolj. Skrajševanje rednega univerzitetnega študija bo moglo 
doseči ves svoj učinek samo, če bomo istočasno takoj pristopili tudi k uvajanju 
in izdelavi postdiplomskoga študija. Pravilno in to v glavnem pomeni smelo 
razbremenjevanje učnih načrtov in veliko prilagajanje smeri zelo specializira- 
nim potrebam prakse, sta mogoča samo, če premišljen in zelo diferenciran pro- 
gram postdiplomskoga študija odpira jasno perspektivo na poglobljeno znan- 
stveno delo. Razume se, da pa izgradnja postdiplomskoga študija zaostruje ali 
na novo postavlja vrsto drugih vprašanj. Na primer, vprašanje inštitutov, ki 
bodo v mnogih primerih verjetno ali pa vsaj lahko postali središče postdiplom- 
skoga študija. Razčiščevanje vprašanja inštitutov pa bo vrglo novo luč na vpra- 
šanje fakultet in tudi zelo ostro postavilo vprašanje kadrov na naših visokih 
šolah, ki, čeprav ga v tej zvezi navajam kot zadnjega, sigurno ni zadnje v vrst- 
nem redu. V tem pogledu smo dejansko na začetku splošne preobrazbe in ne pri 
reševanju izoliranih problemov. 

Ta konstatacija, da smo na začetku neke splošne preobrazbe, in ne samo 
pri reševanju nekega izoliranega, konkretnega problema, jo pa točna tudi v 
drugi meri. Proces graduiranja in specializacije izobrazbe, o kateri sem do sedaj 
govoril in ki se kaže v cepljenju univerzitetnega študija na redni univerzitetni 
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studij, ki traja štiri leta in potem na krajši ali daljši postdiplomski študij, ta 
proces graduiranja in specializacijo izobrazbe opažamo tudi v naslajanju novega 
tipa šol, ki se nekako postavljajo med srednjo šolo in univerzo. Praksa danes 
vedno bolj zahteva strokovnjake, in to je bilo poudarjeno tudi že v lanskoletnem 
ekspozeju, ki imajo morda manj znanja kot absolvent univerze, pa več znanja 
kot srednješolski tehnik. Gre za proces, ki je morda samo deloma paralelen 
procesu preoblikovanja univerzitetnega študija in ki se kaže v cepljenju na 
redni študij in pa na postdiplomski študij. V nekaterih primerih gre nedvomno 
za nekaj praralelnega, za formiranje novega tipa strokovnjaka, ki ga praksa 
zahteva. V drugih primerih pa gre verjetno bolj za dopolnjevanje izobrazbe 
srednjih strokovnih šol, torej za odraz tistih sprememb, skozi katere gre sama 
srednja šola. Gre za nekaj podobnega temu, kar je prišlo do izraza v že uve- 
denem podaljšanju osnovne izobrazbe od nekdanjih štirih na sedanjih osem let. 
Na vsak način zahteva praksa množično pripravo praktično orientiranih višjih 
kadrov, množično pripravo obratnih inženirjev, višjih upravnih strokovnjakov, 
socialnih delavcev, ekonomistov, komercialistov, dentistov itd. Tako so istočasno 
s postdiplomskim študijem postavlja tudi vprašanje višjih šol morda ne nepo- 
sredno povezano, vendar istočasno in v smislu intenzitete družbenih potreb, ki 
jih je treba s tem zadovoljiti enako močno, in zato tudi to vprašanje zahteva, 
da se ga takoj lotimo. Moramo se orientirati na uvedbo novih takih šol, na 
pomnožitev števila teh šol, na izdelavo njihovega jasnejšega profila in na 
čvrstejšo in jasnejšo povezavo z univerzitetnim študijem ali vsaj na jasnejšo 
opredelitev njihovega razmerja do univerzitetnega študija. 

Tako imamo na podočju višjega šolstva dve neposredni nalogi, uvedba in 
izdelava, in to čim hitrejša izdelava, postdiplomskoga študija in še v teku tega 
leta razčiščenje vprašanja višjih šol vsaj v principu. 

Naj ponovimo, kar je v ostalem leitmotiv vsega tega obrazlaganja, da se ti 
dve nalogi postavljata samo kot sestavna dela sprememb, ki jih uvajamo v naš 
izobraževalni sistem, in so tako te spremembe z izvajanjem šolske reforme in 
ostalimi ukrepi na tem področju ena sama celota. 

Prav zato pa, ker gre za celoto sprememb izobraževalnega sistema in s tem 
zopet za spremembe, ki se morajo vskladiti s spreminjanjem vse naše družbe, 
je jasno, da pri obeh konkretnih nalogah, ki ena in druga izvirata iz diferen- 
ciranja in graduacije višjega študija, ne gre samo za znanost in tehniko, temveč 
tudi za človeka in za nove odnose med ljudmi. Istočasno, ko iščemo oblike izo- 
brazbe, ki bodo najprimernejše za današnji, torej višji nivo znanosti in tehnike, 
iščemo tudi take oblike, ki bodo bolj človeške. Morda se nikjer ne združujejo 
tako uporno in tako vztrajno stare, in to ne samo kapitalistične, ampak narav- 
nost fevdalne oblike kakor prav na področju izobraževanja. Se vedno nekako 
velja: kdor je padel na začetku svojega življenja v ceh ročnih delavcev je ob- 
sojen, da v njem ostane do konca, in, kdor je prišel v ceh umskih delavcev, naj 
ima posebne ugodnosti prav tako za vedno. Pri izvajanju sprememb našega 
izobraževalnega sistema pa se moramo truditi ravno za to, da se prebije spozna- 
nje, da vzgaja tudi življenje samo in da zlasti današnje življenje z vseobsega- 
jočim povezovanjem in s tehniko, ki prodira vsepovsod, stalno budi pri vsako- 
mur, .zlasti pa pri vsakem proizvajalcu, potrebo po generalizaciji in interes za 
teorijo. Zelo ostro se postavlja naloga, da računamo o medsebojnem prepajanju 
teorije in prakse in to ne samo v tem smislu, da naj bo praktično delo oziroma 
praksa neposredno dopolnilo izobraževanja, da naj torej tisti, ki gre skozi šole. 
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napravi tudi praktično preizkušnjo, kar je v veliki meri že tudi izvedeno. Gre 
za prepajanje med teorijo in prakso tudi v tem smislu, da mora teorija sistema- 
tično in redno črpati talente iz prakse, talente, ki jih praksa zlasti danes z raz- 
vito tehniko, z velikim povezovanjem sveta stalno prebuja. O tem, kar je tudi 
en korak pri premagovanju nasprotja med fizičnim in umskim delom, o tem 
bo treba računati, ko bomo nadalje precizirali pogoje prestopa iz srednje šole 
na višjo ali visoko šolo in ko bomo določali medsebojno razmerje med višjo in 
visoko šolo ter postdiplomskim študijem. 

V tej luči bo Izvršni svet v tekočem letu, v sklopu izgradnje našega izobra- 
ževalnega sistema, posvetil vso potrebno pozornost vprašanju postdiplomskega 
študija in višjih šol in vprašanjem, ki so s tem zvezana. Delo, ki so ga fakultete 
v preteklem letu opravile na izvedbi določil o skrajševanju rednega študija, pa 
nam daje upanje, da bomo tudi pri tem delu dobili njihovo polno sodelovanje 
in da bomo to nalogo tako, kakor je postavljena, tudi v tem letu, ki je pred 
nami, pravočasno in v redu izvršili. (Ploskanje.) 

Predsednik   Miha   Marinko:   Besedo ima ljudski poslanec Niko Šilih. 

Niko Šilih: Kakor na vseh področjih, je naša družba tudi na področju 
zdravstva v preteklih letih dosegla velike uspehe, tako v materialnem pogledu, 
kakor v hitri rasti strokovnega nivoja naše zdravstvene službe in na področju 
organiziranja naše zdravstvene službe. Samo nekaj kratkih podatkov to nazorno 
izpričuje: 

Leta 1946 smo imeli v Sloveniji samo 14 bolnišnic, med ko jih imamo leta 
1958 že 30. V istem letu smo imeli 5594 bolniških postelj, medtem ko jih je bilo 
konec preteklega leta 11 207 ali leta 1946 4,08 postelj na 1000 prebivalcev, v pri- 
merjavi s 7,23 konec preteklega leta. Se večje povečanje smo dosegli v izven- 
bolniCni službi, saj smo imeli leta 1946 komaj 16 splošnih javnih ambulant in 
104 zasebne, konec leta 1958 pa že 173 izvenbolničnih zdravstvenih zavodov 
(zdravstvenih domov, postaj, obratnih ambulant in poliklinik). Podoben razvoj 
kaže tudi preskrba z zdravniki, saj smo imeli leta 1946 enega zdravnika na 
2294 prebivalcev, konec preteklega leta pa že na 1068 prebivalcev. Samo teh ne- 
kaj statističnih podatkov nam zgovorno priča o hitrem razvoju. Ce dodamo, da 
naša zdravstvena služba vsa leta postopoma izboljšuje svojo tehnično opremo, 
da si je naš zdravstveni kadar nenehno in požrtvovalno prizadeval uvajati v 
vsakodnevno prakso najsodobnejše načine zdravljenja, nam je to najboljši do- 
kaz o veliki skrbi naše družbe, da omogoči našim državljanom kar najuspešnejše 
in najsodobnejše zdravljenje. 

Tako visok nivo zdravstvene zaščite v naši republiki pa nam je omogočil, 
da smo že konec leta 1957 lahko sprejeli zakon o razmejitvi privatne in javne 
zdravstvene službe. Večina naših zdravstvenih delavcev je že pred tem odločno 
zagovarjala stališče, da je privatna praksa nezdružljiva s karakterjem te službe 
in z našo družbeno ureditvijo. Zakon sam pomeni trden temelj za vskladitev 
zdravstvenega varstva z našo socialistično družbeno stvarnostjo. S tem v zvezi 
pa prevzema družba v celoti nase skrb za dobro in uspešno organizacijo javne 
zdravstvene službe. Čeprav zakon ne določa administrativne ukinitve privatne 
prakse, pa je vendar povsem razumljivo, da se ni javil pri nas niti en zdravnik, 
ki je imel privatno prakso, z zahtevo, da se mu dovoli privatna praksa. Pred- 
vsem so temu osnovni vzrok ugodnosti javne službe (socialno zavarovanje, redni 



6. seja 129 

prejemki, pokojnina, možnosti dodatnih zaposlitev), razen tega pa tudi boljši 
pogoji za strokovno delo. To seveda ne pomeni, da so bili vsi zdravniki, ki so se 
izrekli za opravljanje javne službe, tudi prepričani o koristnosti razmejitve 
javne službe in zasebne prakse. Nasprotno, bili so nekateri, ki so napovedovali . 
neuspeh temu eksperimentu, kakor so ga imenovali. Ne gre sicer za veliko 
število, vendar ga omenjam, ker sodim, da še zmerom prihaja do izraza v tej 
ali oni obliki. Tem je vsaka slabost v javni zdravstveni službi potrditev njiho- 
vega stališča. Tukaj ima svoje izhodišče tendenca, naj slaba zdravstvena služba 
dokaže nujnost stare, dobre, privatne prakse. Ta tendenca prispeva po svoje v 
nekaterih primerih k stanju, ki bi ga lahko imenovali »slaba in zelo draga javna 
zdravstvena služba«. 

Poseben problem pomenijo po ukinitvi privatne prakse honorarne službo. 
Razumljivo je, da je po prenehanju privatne prakso nujno kar najbolj razširiti 
javno službo. S tem v zvezi je nujno nastopila potreba, povečati kapacitete s ho- 
norarnimi zaposlitvami. Ta težnja pa je rodila v nekaterih primerih škodljive 
posledice.  Družbeni  organi  upravljanja,  kakor vodstva  zdravstvenih ustanov, 
niso vodili dovolj  računa o tem problemu.  Ni bila dovolj  premišljena  akcija 
za  najkoristnejšo  razporeditev  zdravstvenih  delavcev.  Tako  so se  honorarne 

lu/.bc neredko izpreminjale v le slabo prikrito težnjo za neupravičenim zasluž- 
kom. To neurejeno stanje se odraža v celotni zdravstveni službi.  Omeniti je 
treba, da nekateri zdravniki kljub temu, da so se odrekli zasebni praksi, to še 
nadalje opravljajo ter tako kombinirajo vse ugodnosti javne službe z neprijav- 
ljeno privatno prakso. Tako stanje pomeni resno oviro za hitrejši razvoj zdrav- 
stvene  zaščite  naših  državljanov.  Ljudski  odbori  in  organi  upravljanja  bodo 
morali podvzeti vse ukrepe, ki jih predvideva zakon, da se ti problemi uredijo. 

Zakon nalaga naši družbi polno skrb ne samo za materialni razvoj zdrav- 
stvene službe,  temveč tudi za njeno pravilno organizacijo in funkcioniranje. 
Zdravstveno stanje državljanov pomeni  važno vprašanje  v celotnem  razvoju 
nacionalnega  blagostanja  in  zadovoljstva  državljanov.   Izpad  šestih  milijonov 
delovnih dni v letu 1957 v naši proizvodnji predstavlja brez dvoma v času, ko 
se cela naša družba bori za čim večjo storilnost, ogromno izgubo naše proiz- 
vodnje in predstavlja eno največjih ovir hitrejšemu razvoju. Posebno pomem- 
ben je izpad zaradi poškodb pri delu in izven dela, saj predstavlja v istem letu 
skoro petino celotnega izpada zaradi bolezni. Podobno, kakor v neposredni pro- 
izvodnji,   pomeni  bolezen   tudi  na  ostalih   področjih   največjo  oviro  za   polni 
ustvarjalni polet naših državljanov, slabi ustvarjalno moč naroda, za vsakega 
državljana pa pomeni nesrečo. Vse navedeno jasno dokazuje, da je zdravstveno 
stanje izredno važno vprašanje celotnega našega gospodarjenja. Slabost naše 
zdravstvene službe, zlasti pa slabost naše splošne statistične službe, ki nudi vse 
premalo konkretne podatke o nacionalni patologiji, škodi, ki jo povzročajo bo- 
lezni, nadalje o izpadu iz proizvodnje in o stroških zdravljenja, pomeni orga- 
nom oblasti v republiki, okraju in občini pa tudi v podjetju, resno oviro za 
temeljito poznavanje tega problema. Verjetno je prav v pomanjkanju tako pri- 
kazanega stanja često vzrok, da nekateri naši organi oblasti vidijo v zdravstvu 
nujno zlo, ki mora biti skrb predvsem celotne družbene skupnosti, ne pa važen 
sestavni del izvajanja oblasti na njihovem področju. V tem je verjetno tudi 
vzrok, da večina okrajev in občin nima izdelanih perspektivnih planov, temveč 
so ti upoštevani samo v določenih odstotkih v okviru delitve sredstev perspek- 
tivnega   plana.   Zlasti   občutimo  pomanjkanje  jasno  izdelane  politike  na   tem 
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področju pri občinah. Predvsem v industrijsko nerazvitih občinah se celoten 
problem največkrat omeji na problem plačevanja obveznega zdravljenja brez 
izdelanega načrta, koliko in na kakšen način lahko sami vplivajo na razvoj 
zdravstvene službe. 

Obvezno osnovno zavarovanje kmečkih proizvajalcev, ki se že dolgo pri- 
pravlja in bo verjetno že na enem prvih zasedanj Zvezne skupščine sprejet 
ustrezni zakon, pa bo bistveno pripomoglo k uspešnejši politiki na tem pod- 
ročju tudi v občinah. Princip formiranja fonda zdravstvenega zavarovanja na 
osnovi dohodnine in na glavo zavarovanca bo pripomogel k delni razbremenitvi 
pritiska na občinski proračun, hkrati pa bo pomenil velik korak naprej k sploš- 
nemu zdravstvenemu varstvu vseh naših državljanov. Omeniti je treba še drug 
važen princip v tem zavarovanju, to je princip participiranja pri stroških zdrav- 
ljenja. S tem bomo preprečili prevelik pritisk na že tako pomanjkljive zdrav- 
stvene kapacitete in preprečili nepotrebno trošenje zdravil, kar pomeni velik 
problem v že obstoječem zdravstvenem zavarovanju. 

Velike količine zdravil, ki se izdajajo često zelo neodgovorno ali pa celo pod 
pritiskom prevelike zahtevnosti bolnikov samih, ostajajo neizkoriščene. To pred- 
stavlja veliko podražitev stroškov zdravljenja in škodljivo razmetavanje potreb- 
nih zdravil. Mislim, da bomo morali ta problem resno pretehtati, skrbeti za' 
čim večjo štednjo in razmišljati o potrebnih ukrepih, da se z uvedbo delnega 
participiranja pri stroških za zdravstvene usluge v že obstoječem zdravstvenem 
zavarovanju reši v zveznem merilu tudi ta problem. 

V zvezi s tem je potrebno omeniti cene zdravstvenih storitev na splošno, 
predvsem pa cene oskrbnih bolniških dni. Res je, da so cene zdravstvenih stori- 
tev neprestano večje, oskrbni dnevi vedno dražji. V veliki meri je to posledica 
izpreminjanja cen v gospodarstvu, formiranja cen na višjem nivoju tako proiz- 
vodom kakor storitvam, urejanje vprašanj, ki se nanašajo na nagrajevanje 
zdravstvenih delavcev, zaposlovanje novega kadra, uvajanje sodobnejšega in 
tudi dražjega zdravljenja, skratka rezultat objektivnih pogojev. Res pa je tudi, 
da vse te navedbe ne pomenijo celotnega povečanja, saj ostaja še en del, ki bi 
bil ob pravilnem gospodarjenju in štednji brez škode za bolnika, ob večji skrbi 
celotnih kolektivov zdravstvenih delavcev, lahko nižji ali pa vsaj pravilneje in 
bolj premišljen6 uporabljen za izboljšanje zdravniške nege. To bi morala biti 
skrb vsakega kolektiva. O tem bi morali voditi računa upravniki, zlasti pa 
organi družbenega upravljanja. Predvsem ti bi morali stalno skrbeti, da se prin- 
cipi racionalnega gospodarjenja z družbenim premoženjem, ki veljajo za vso 
družbo, pravilno uveljavljajo tudi na področju zdravstva. 

Organi družbenega upravljanja predstavljajo najvažnejši inštrument družbe 
za vsklajevane zdravstvene organizacije in njenega funkcioniranja s potrebami 
naše družbe. Prav na tem področju pa moramo ugotoviti še veliko slabosti. Se 
vedno so bolj izjeme primeri, da je organ družbenega upravljanja zdravstvene 
ustanove našel pravo vsebino dela, da je trdno povezan s kolektivom, da pozna 
problematiko in da jo uspešno rešuje. Zelo pogosto pa je družbeno upravljanje 
samo formalno. Osnovna slabost je nedvomno v sestavu teh organov. Cesto so 
po eni strani preveč strokovni, po drugi strani pa je v njih še vedno vrsta tova- 
rišev preobremenjenih z drugimi funkcijami. Taki organi seveda ne morejo 
uspešno izvajati svoje družbene naloge. Ce dodamo še k temu, da v nekaterih 
primerih niti upravnik zavoda niti vodeči zdravstveni kader ne razume po- 
vsem, da je družbeno upravljanje na področju zdravstva ne le možno, temveč 
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nujno, tedaj je jasno, da je vloga takih organov upravljanja le formalna. Zato 
bomo morali v prihodnje posvetiti več pozornosti pravilnemu sestavu teh orga- 
nov. Prav tako bi morale nuditi politične organizacije stalno podporo pravil- 
nemu delovanju sistema družbenega upravljanja. Enotna akcija kolektiva in 
organa upravljanja v ustvarjanju socialističnih odnosov v kolektivu, v odnosih 
do bolnikov ter v angažiranju vseh sil za neprestano izboljševanje delovanja 
celotnega zavoda, za čim uspešnejše gospodarjenje, skratka za zadovoljitev na- 
log, ki jih družba postavlja pred nje, bo z uspehom in laže odstranjevala vse 
slabosti, ki ovirajo hitrejši razvoj. Tudi neskladnosti z našo socialistično stvar- 
nostjo ki so predvsem plod zaostale miselnosti, bodo ob taki akciji lahko hitro 
odpadle. Tako družbeni organi kakor politične organizacije in zavestne sile v 
kolektivih bi morali neprestano iskati načinov za kar najuspešnejšo vzgojo in 
strokovno rast kolektiva in za stalno posredovanje jasne družbeno-politične 
orientacije vsemu kolektivu. 

Sveti za zdravstvo pri ljudskih odborih morajo stalno voditi računa o vseh 
teh toliko važnih vprašanjih, ki jih morajo reševati upravni odbori. Morali bi 
jim pomagati in se v izvajanju svojih nalog opreti na delo upravnih odborov. 
To bi jim tudi omogočilo veliko uspešnejše posredovanje celotne problematike 
na tem področju ljudskim odborom. Brez takega dela svetov je ljudskim od- 
borom vodenje pravilne politike zelo otežkočeno. Treba je reči, da često tudi delo 
svetov ovirajo iste slabosti v sestavi, kakor organe upravljanja. Tudi ti organi 
so često preveč strokovni. Posledica takega stanja se odraža predvsem v tem, 
da se zdravstvena služba razvija zelo stihijsko in da problematika zdravstv- 
ne pride dovolj do izraza v okviru celotnega planiranja in gospodarjenja ljud- 
skih odborov. 

Posebno prihaja to do izraza v investicijski politiki. Kljub uvodoma nave 
denim podatkom so potrebe po nadaljnjih investicijah izredno velike. 2e sedaj 
so preobremenjene zlasti bolniške kapacitete. Zdravstveno zavarovanje vsega 
prebivalstva pa bo pomenilo še občutno povečanje obremenitve. Predvsem mo- 
ramo jasno razmejiti odgovornost na področju investicij med republiko, okraji 
in občinami. Večja jasnost v tem pogledu bo preprečila pogosto nerealno plani- 
ranje in pritisk na predrage investicije. Postopno bo urejala probleme, skladno 
s potrebami in možnostmi. Potrebno in koristno bi bilo predvsem pri investici- 
jah večje sodelovanje ljudskih odborov in skupno formiranje sredstev. Znatno 
oviro za hitrejšo rast predstavljajo predrage gradnje. Zaradi predragih načrtov 
odpade često tudi skromnejša gradnja novih prostorov. Spoprijeti se bo treba 
z mislenostjo, da mora biti vsaka novogradnja v zdravstvu čim bolj luksuzna. 
Graditi bomo morali sicer sodobne, a vendar čim enostavnejše objekte, zakaj 
bistvo zdravstvenega objekta predstavlja v večji meri dobra tehnična oprem- 
ljenost, kakor pa sami prostori. Samo sodobna tehnična opremljenost omogoča 
sodobno zdravljenje. Omeniti je treba zelo koristne in uspešne napore nekaterih 
zdravstvenih delavcev, da se pri sodobnem opremljanju skušajo kar najbolj 
opreti na tehnično zmogljivost naše domače industrije in obrti. Dejstvo, da je 
uspelo našim strokovnjakom izdelati umetno srce, da pripravljajo izdelavo 
umetnih pljuč, da izdelujejo najrazličnejše sodobne ortopedske pripomočke itd., 
nam nazorno priča, da so te možnosti vsak dan večje in da moramo te napore 
kar najbolj podpreti. Resno bi morali razmisliti tudi o formiranju in razvijanju 
manjših obratov pri velikih zdravstvenih zavodih za popravila tehnične opreme. 
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Ob sodelovanju z našo ostalo industrijo bi lahko taki obrati v veliki meri pri- 
pomogli k boljši opremljenosti. 

V zvezi z investicijsko politiko v zdravstvu sodim, da je treba omeniti 
pojav, ki zmanjšuje naše zdravstvene kapacitete in resno slabi organizacijsko 
ter funkcionalno stanje v naših zdravstvenih zavodih. Zelo pogosti so primeri, 
da je zapostavljeno vprašanje stanovanjskih potreb zdravstvenega kadra. Ker 
brez stanovanjskih prostorov zdravstveni zavodi kadra ne morejo dobiti, zato 
vodstva zdravstvenih zavodov rešuje ta problem na edini način, ki je njim 
mogoč, t. j., da spreminjajo v zdravstvenih zavodih najrazličnejše prostore v 
stanovanjske prostore. To pomeni seveda velik pritisk na že tako pomanjkljive 
zdravstvene kapacitete, funkcionalno dezorganizira zdravstvene zavode, ustvarja 
nezadovoljstvo pri kadru, predvsem pa povzroča izredno veliko fluktuacijo zlasti 
nižjega in srednjega kadra, često pa tudi višjega. Posebno pereč je ta problem 
v Ljubljani, saj stanuje n. pr. samo v prostorih ene klinike 150 uslužbencev. 
Tako stanje morajo ljudski odbori reševati kar najhitreje. Stanovanjsko vpra- 
šanje zdravstvenih delavcev bi moralo postati sestavni del perspektivnega plana 
investicij na področju zdravstva. 

Važno vprašanje, ki bistveno vpliva na stanje naših zdravstvenih zmoglji- 
vosti, je pomanjkanje kadra. Največje pomankanjo predstavlja trenutno srednji 
medicinski in zobozdravstveni kader. Del tega vprašanja predstavljajo še vedno 
pcmankljive kapacitete učnih ustanov, ki so kljub velikemu povečanju še zme- 
rom nezadostne. Bistven korak naprej bo storjen letos z otvoritvijo nove srednje 
medicinske šole, v zobozdravstvu pa z dograditvijo novega trakta stomatološke 
klinike, z gradnjo katerega bomo tudi letos pričeli. Kljub temu bo ostalo še 
nadalje odprto vprašanje večjega in hitrejšega formiranja novih zdravstvenih 
kadrov. Sodim, da je pri tem potrebno spregovoriti o dosedanjem načinu vzgoje 
kadra. Nedvomno daje dosedanji način strokovno dobro usposobljen kader. Ve- 
liko premalo pozornosti pa smo posvetili družbeno-političnemu oblikovanju. 
Sole vse premalo pomagajo mlademu kadru, da se osvobodi ostankov idejne 
zaostalosti. Premalo pozornosti posvečamo potrebi, ki jo nujno terja naša sociali- 
stična stvarnost, t. j., do mora biti danes zdravstveni delavec svoboden sociali- 
stični delavec, z jasno orientacijo, kar mu omogoča pravilno usmerjanje vseh sil 
pri svojem delu in pri izpolnjevanju družbenih in državljanskih dolžnosti. Po- 
manjkanje take vzgoje pogosto prihaja do izraza v kolektivu, kjer se zaposli, 
predvsem pa v odnosih do bolnikov. Bistvena slabost v vzgoji novih kadrov 
je nedvomno pomanjkljiva povezava pouka s prakso. V tej smeri bo celoten 
sistem šolanja potreben temeljite analize. Treba bo iskati načina, ki bo bolj 
kakor doslej omogočal stalno strokovno rast in napredovanje do višjih kvalifi- 
kacij ter hkrati omogočal vsakemu zdravstvenemu delavcu lažji način izobra- 
ževanja tako za specialne stroke srednjih kadrov, kakor tudi do najvišjih sto- 
penj izobrazbe. Mnogo pa že lahko sedaj prispevamo k izboljšanju stanja. 
Predvsem bi morali posvetiti največjo pozornost izbiri kadra, ki naj vzgaja in 
oblikuje vrste novih zdravstvenih delavcev. Pri tem pa bomo morali ta kader 
razbremeniti in najti načina, da to važno delo tudi boljše nagrajujemo. Prav 
tako je mogoče, da v okviru večjih zdravstvenih zavodov že danes formiramo 
več strokovnih šol. Tudi v zobozdravstvu, kjer je problem najbolj pereč, se 
bomo morali lotiti resne analize sedanjega sistema šolanja in bomo morali najti 
način, ki bo omogočal hitrejšo in boljšo rast tega kadra. 
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Na kraju je treba reči, da neposredne naloge zdravljenja že obolelih ljudi 
stavlja v ozadje enako važno ali še važnejše vprašanje preprečevanja obolenj. 
Vse tovrstne akcije, pri katerih so se zdravstveni delavci oprli na širok interes 
naših ljudi, predvsem pa na široko aktivnost najrazličnejših družbenih organi- 
zacij, so dosegle na tem področju lepe uspehe. 

Celotno področje tclesno-vzgojnega dela in sistematična zdravstvena vzgoja 
naših državljanov, že danes ogromno prispevata k zmanjšanju obolenj. Prav na 
tem področju čakajo naše zdravstveno delavce in vso našo družbo še ogromne 
naloge. Spreminjanje navad in načina življenja, odprava najrazličnejših zaostalih 
gledanj na tem področju, skratka nenehno poučevanje ljudi, kako živeti, da 
bo obolevanj čim manj, to predstavlja važno nalogo vse naše družbe in mora 
dobiti tudi svoje odgovorno mesto v planih in politiki organov oblasti. Pravilno 
strokovno utemeljena široka akcija na področju zdravstvenega varstva bo od- 
pravila vse one slabosti, ki danes še bremenijo našo družbo. 

Tovariši! Vse to jasno dokazuje, da pomeni problem zdravstvenega varstva 
državljanov bistveno važen problem vse naše družbe, in moramo zaradi tega 
reševati ta problem v vsej njegovi širini. 

Poudariti pa je treba, da so zdravstveni delavci v preteklih letih vložili 
ogromne napore v izvrševanju svoje humane naloge, v neprestanem izboljše- 
vanju zdravstvene zaščite naših državljanov in da so ti napori rodili lepe uspehe. 
Odpravljanje vseh navedenih slabosti, ob stalni družbeni podpori, bo tem n- 
porom dalo še večji polet in jim omogočilo še večjo uspehe. (Ploskanje.) 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Miran 
Košmelj. 

Miran Košmelj:.Iz predloženega poročila Izvršnega sveta je razvidno 
v glavnih potezah konkretno delo, ki ga je opravljal v preteklem lotu Državni 
sekretariat za blagovni promet. 

Problematika blagovnega prometa pa je seveda mnogo širša in bolj za- 
motana, kakor je lahko razvidna iz takega poročila. Osnovni politično-ekonomsk- 
cilji našo gospodarsko politiko, ki so izraženi v prospoktivnem planu, že dobi- 
vajo odraz v spremenjeni strukturi investicij, pospešenemu razvoju kmetijske 
proizvodnje in hitrejši rasti proizvodnje blaga za široko potrošnjo — vso to za- 
radi povečanja življenjske ravni naših ljudi. Hhrati s tem pa dobivata močan 
poudarek tudi trg kot mehanizem blagovnega prometa in planski instrumenti, 
ki odločilno posegajo kot nujno potrebni korektor delovanja zakona vrednosti 
na vseh področjih gospodarstva. Zapletenost tega mehanizma nas postavlja pred 
vedno novo naloge; ona od bistvenih so predvsem naši napori za stabilizacijo 
tržišča. Koreniti ukrepi za stabilizacijo tržišča — ki se kaže v stabilnih ali ne- 
stabilnih conah — so lahko predvsem v povečanju proizvodnje zlasti deficitar- 
nega blaga, hkrati pa tudi v odpravljanju pomanjkljivosti oziroma v krepitvi 
organizacijske in tehnično osnovo tržišča samega. Polog tega so pomembni še 
dopolnilni ukrepi administrativno-ekonomskega značaja, ki jih zlasti uporab- 
ljamo na področju politike cen za določeno vrste blaga. 

Tako se je n. pr. s povečano proizvodnjo za trg, z uvozom potrošnoga blaga, 
s povečanjem kupno moči prebivalstva in stalnim naraščanjem njegovo živ- 
ljenjske ravni pokazalo, da posredništvo med proizvodnjo in potrošnjo ne gre 
tako, kakor bi bilo prav in da se nam v toku tega posredništva ustvarjajo defor- 
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macije, ki imajo neugoden vpliv na samo tržišče v smislu nestabilnih cen in 
nepravočasnega ter nezadostnega priliva blaga na trg. Čeprav je jasno, da trgo- 
vina ne moro prodati več blaga, kakor ga proizvodnja daje in samo tako blago, 
ki ga proizvodnja po kvaliteti proizvaja, smo imeli in imamo še vedno pojave — 
in to v večji meri pri kmetijskih, kakor pri industrijskih proizvodih — da blago 
ni dotekalo po najkrajši in najcenejši poti na trg. Prav ta, čeprav na videz zelo 
preprost problem, nam je v preteklem letu povzročal tudi največ težav. Skladno 
s postavljeno nalogo v našem družbenem planu imamo sedaj že v razpravi pred- 
log za izboljšanje celotne organizacije blagovnega prometa. Predvideno je, da 
bo v aprilu letos to vprašanje obravnavala tudi Zvezna trgovinska zbornica v 
Beogradu, nakar bi po ustreznih zaključkih še drugih pristojnih organov inten- 
zivno pristopili k potrebnim spremembam v vseh republikah. 

Nov način delitve dohodka v gospodarskih organizacijah, ki je bil vpeljan 
v letu 1958, je zaradi negotovosti, kako bo deloval na posamezne, zlasti plačilne 
fonde, povzročil v začetku leta 1958 določeno nervozo, predvsem v proizvodnji, 
pa tudi v trgovini. Ta se je pokazala v splošnih težnjah za povišanje cen. Po- 
sebni zvezni predpisi o kontroli in evidenci cen so tak linearni poizkus pove- 
čanja cen zajezili in tržišče se je kmalu pomirilo, zlasti še, ko so gospodarske 
organizacije v naslednjih mesecih lahko ugotovile, da je novi način delitve do- 
hodka boljši in pravičnejši. 

Trg z industrijskimi proizvodi je bil v letu 1958 v glavnem stabilen. Po- 
večanje cen industrijskih artiklov v letu 1958 za 2,2 % v odnosu na leto 1957 
ima svoj izvor predvsem v administrativnih ukrepih (znižanje regresa za neka- 
tera reprodukcijska sredstva za kmetijsko proizvodnjo, zvišanje cen tobačnim 
izdelkom, električni energiji itd.). V kolikor pa so nastopila druga zvišanja, so 
bila le-ta s strani Urada za cene odobrena, ker je bilo zvišanje gospodarsko 
nujno glede na zvišanje cene reprodukcijskega materiala zlasti pri uvozu, kot 
n. pr. zvišanje cene čokoladi zaradi zvišanja cen kakaovcu na svetovnem trgu. 
Danes lahko že smelo trdimo, da se je trgovina z industrijskimi proizvodi pri- 
bližala normalizaciji. Določen problem sicer še vedno predstavlja pomanjkanje 
zadostne izbire blaga v trgovini na drobno, ki ga naša proizvodnja že proizvaja. 
Trgovina na drobno se namreč v glavnem zalaga s tako imenovanimi konjunk- 
turnimi artikli, ki se hitro obračajo in ne drži na zalogi predmetov, katerih po- 
trošnja je relativno majhna. Vzrok temu je na eni strani dejstvo, da zaradi 
pomanjkanja zadostne konkurence trgovina na drobno lahko živi tudi s prodajo 
samih konjunkturnih artiklov, na drugi strani pa dejstvo, da dragi krediti 
preveč obremenjujejo trgovino na drobno, da bi imela na zalogi blago, ki ima 
v prometu počasnejši obrat. To vprašanje vsekakor zahteva v bodoče detajlnejše 
obravnave. S povečanjem števila trgovin proizvajalnih organizacij, ki bi raz- 
polagale s popolnejšim asortimajom, kakor tudi z detajlisličnimi trgovinami gro- 
sistov (zlasti pri tekstilu), bi se delno temu odpomoglo, ker bi trgovina na 
drobno že iz konkurenčnih razlogov morala izboljšati svojo izbiro. 

Promet s kmetijskimi pridelki je še vedno predstavljal v letu 1958 najtežji 
problem. To toliko bolj, ker so to predmeti dnevne potrošnje in najbolj priza- 
denejo potrošnika. Zato je bilo delo Državnega sekretariata za blagovni promet 
v preteklem letu predvsem usmerjeno na to problematiko. 

Kmetijska proizvodnja, ki se še vedno odvija na eni strani pod pogoji 
borbe z zaostalostjo in špekulativnimi tendencami individualnega proizvajalca, 
na drugi strani pa borbe za socializacijo vasi in izgradnjo našega zadružništva, 
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nam mnogokrat ne zagotavlja zadostnih količin blaga po ustaljenih cenah. Prav 
tako pa tudi trgovina s kmetijskimi pridelki zaradi tehnične in kadrovske za- 
ostalosti ni mogla hitro, kvalitetno in poceni dobavljati te proizvode na naša 
tržišča. 

Indeks cen prehrane se je v letu 1958 sicer dvignil samo za 3,9 "/o v odnosu 
na povprečne cene v 1. 1957, vendar pa je na ta odstotek predvsem vplivala rela- 
tivna stabilnost tako imenovanih intervencijskih prehrambenih proizvodov, ka- 
kor 30 žita, maščobe in sladkor. Izredno močna nihanja cen, ki jih ni mogoče 
opravičiti samo s sezonskimi nihanji, pa so bila zlasti pri vrtninah, ki so zna- 
šala do 55 "/o, pri svežem sadju do 17 0/o ter svežem in prokajenem mesu do 
13 %. To pa so predmeti, ki močno prizadenejo gospodinjo in zaradi tega slu- 
žijo kot merilo, kakšen je položaj na trgu. V letu 1958 je bila izdana vrsta pred- 
pisov, ki naj uredijo promet s kmetijskimi pridelki. Predpisi so znani. Državni 
sekretariat za blagovni promet se je z vso intenzivnostjo prizadeval, da so se ti 
predpisi začeli izvajati. V celoti lahko ugotovimo, da so predpisi pozitivno vpli- 
vali na izboljšanje prometa s kmetijskimi pridelki in tudi sicer na izboljšanje 
same preskrbo zlasti v Ljubljani in drugih potrošnih centrih. Preskrbovalna 
podjetja, ki so začela poslovati meseca julija lanskega leta, postopoma doume- 
vajo svojo nalogo in na osnovi potreb svojega preskrbovalncga območja vse 
bolj zalagajo tržišča. Sistem sklepanja pogodb s proizvodnjo, zlasti na bazi za- 
gotovljenih zaščitnih cen, bo lahko dobro vplival na proizvodnjo in zadostno 
založenost tržišča 4ter s tem na večjo stabilizacijo cen. Seveda nam to še ne bo 
moglo zagotoviti, da ne bodo nastopila normalna sezonska nihanja cen, ki jih bo 
mogoče omejiti šele tedaj, ko bo trgovska mreža razpolagala z zadostnimi skla- 
dišči, hladilnimi napravami in cenenimi krediti. Tudi vprašanje zadostnih pro- 
dajnih mest, zlasti v času sezonskih viškov proizvodnje je izredne važnosti, če 
hočemo doseči da bo naš potrošnik imel na razpolago dovolj teh pridelkov. 

Zadostna in cenena preskrba potrošnih središč s kmetijskimi pridelki je 
danes izredno važna naloga komun. Obstoječi predpisi, ki se stalno na osnovi 
izkušenj dopolnjujejo, že dajejo dovolj trdno osnovo za izvedbo normalne pre- 
skrbe. Priznati je treba, da so mnoge občine že posvetile tej problematiki veliko 
pozornost in tudi usmerile znatnejša investicijska sredstva za usposobitev bla- 
govnega prometa. Povsod pa ni tako in se še vedno pozablja, da je promet 
blaga v blagovni proizvodnji prav toliko važen kot sama proizvodnja; saj je 
promet z blagom od neposrednega proizvajalca do tržišča bistvena funkcija ce- 
lotnega procesa reprodukcije. 

Na dobrem prometu torej ne more biti zainteresiran samo potrošnik, tem- 
več prav tako in še v večji meri proizvodnja, ki dela za trg. Pri kmetijskih 
pridelkih je to zadruga, ki mora stremeti za tem, da čimprej odda kvalitetno 
blago na tržišče. Dobra in tesna povezava proizvajalca s trgovino oziroma ne- 
posredna povezava s trgom, če za to obstojajo pogoji, je bistveno važna za nor- 
malno odvijanje blagovnega prometa. Interes na normalnem delovanju blagov- 
nega prometa torej ni samo interes občin v potrošnih centrih, temveč nič manj 
tudi občin na proizvodnih območjih. 

Rad bi na tem mestu posebej opozoril na važne zaključke posvetovanja o 
preskrbi, ki je bilo konec decembra v Beogradu z vsemi predsedniki OLO iz 
Jugoslavije. To posvetovanje je dalo izredno važna napotila za delo ljudskih 
odborov. Celotno gradivo iz tega posvetovanja imajo vsi okrajni ljudski odbori 
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in razvitejše občine. Nujno je, da ljudski odbori stalno skrbijo, da bodo ti za- 
ključki v tem letu čimbolje ostvarjeni v praksi. 

Državni sekretariat za blagovni promet LRS si je v svojem programu dela 
za 1. 1959 zastavil celo vrsto nalog, za katere sodi, da jih je možno uspešno reše- 
vati le s pomočjo republiškega organa. Naj omenim samo nekatere, ki so že v 
neposrednem reševanju in računamo, da bomo lahko v najkrajšem času pred- 
ložili ljudskim odborom naša stališča in predloge za izboljšanje stanja. V zad- 
njem času je n. pr. zelo močno pereče vprašanje preskrbe z mlekom. Nepravilni 
odnosi v cenah med mlekom in njegovimi izdelki ter drugimi prehrambenimi 
proizvodi glede na hranilno vrednost nam povzročajo težave. Sicer povečana 
proizvodnja mleka (od 311 milij. litrov v letu 1957 na 360 milij. litrov v letu 
1958) se nam zaradi nizkih cen na trgu preliva bodisi v predelavo, bodisi v krmo 
za živino, ker se na tak način vrednostno boljše realizira. Odkupne cene pa brez 
regresa ni mogoče zvišati, ne da bi istočasno povzročili povišanje cene mleku 
za potrošnika. V zvezi z reševanjem tega vprašanja bo potrebno reševati tudi 
probleme mlekarn in njihovega rentabilnejšega poslovanja. 

Kot posebno pereč problem se je v preteklem letu in se še vedno postavlja 
promet z živino, ki zahteva v sedanjih pogojih resnejših organizacijskih pose- 
gov. Tradicionalen sistem živinskih sejmov, pri sedanjem načinu organizirane 
proizvodnje, garantiranih in dogovorjenih cen, se vse bolj kaže kot manj pri- 
merna oblika. Na njihovo mesto se vedno bolj uveljavljajo zadružni dogoni, 
ki dajejo večje zagotovilo za boljšo organizacijo prometa. Verjetno bo smer 
razvoja šla po tej poti. V tesni povezavi z navedenim problemom se nam odpira 
tudi vprašanje preskrbe prebivalstva s svežim mesom in režim klavnic, ki v 
večjem delu ne ustrezajo sodobnim higienskim predpisom. Smotrnost investicij 
v novogradnjo sodobnih klavnic pa zahteva podrobnejše analize v vserepubli- 
škem merilu, ki jih bomo morali kasneje izdelati. 

Kot poseben problem v blagovnem prometu se pojavlja vprašanje prometa 
z lesom. Zaradi relativne deficitarnosti nekaterih asortimajev lesa glede na 
plan sečnje in različne režime v posameznih območjih FLRS se pojavljajo 
močne spekulativne tendence, ki vnašajo nered v ta promet in povzročajo dolo- 
čene motnje v proizvodnji. Vprašanje prometa lesa najbrže ne bo mogoče rešiti 
samo v republiškem merilu in je to problematika, ki zadeva vso državo. Državni 
sekretariat za blagovni promet obravnava to vprašanje v sodelovanju s Trgo- 
vinsko zbornico ter bo v zvezi s tem izdelal tudi podrobno analizo z ustreznimi 
predlogi. 

Znatno je bilo prizadevanje Državnega sekretariata za blagovni promet na 
področju izvoza. Čeprav spada izvozna dejavnost pod zvezno pristojnost, je bil 
republiški Državni sekretariat za blagovni promet zadolžen, da spremlja izpol- 
njevanje izvoznega plana zlasti v pogledu odstranjevanja težkoč, ki so, bodisi 
s formalnih, bodisi drugih razlogov ovirale normalno odvijanje izvoza. Program 
izvoza za LRS v letu 1958 ni bil dosežen in je bil celo pod realizacijo v letu 1957 
za okoli 1 milijardo 800 milijonov din. Plan je bil izpolnjen v industriji z 880/o, 
v kmetijstvu s 700/o in v gozdarstvu s 75%. Predvideni obseg izvoza pa so znatno 
presegla kovinska industrija s 45n/o, živilska industrija s 26% in elektroindu- 
strija s 43%. 

Neizpolnitev predvidenega izvoza je predpisati predvsem položaju na sve- 
tovnem trgu, kjer so cene zaradi recesije padle znatno pod višino v letu 1957. 
Tako je  n.  pr.  samo  pri  barvastih  kovinah  znašalo  znižanje povprečno 20%. 
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Ce na drugi strani ugotovimo, da to znižanje cen na svetovnem trgu velja tudi 
za naš uvoz, potem se glede na plačilno bilanco izpad pri izvozu zaradi nižjih 
cen kompenzira z nižjimi cenami pri uvozu. Izvoz deloma tudi ni bil realiziran 
zaradi tega, ker se določeni predmeti predvideni v planu izvoza namenoma niso 
izvozili, kakor n. pr. pri črni metalurgiji, ker so ti predmeti bili potrebni za 
notranjo potrošnjo. To pomeni seveda istočasno zmanjšanje uvoza. 

Vkljub vsemu pa moramo ugotoviti, da so obstojali tudi subjektivni vzroki 
za neizpolnitev predvidenega izvoza. Ti vzroki imajo svoj izvor v nezadostni 
komercialni sposobnosti nekaterih izvoznikov, kakor tudi proizvajalcev, v ne- 
zadostnem prizadevanju za povečano proizvodnjo za izvoz, ker je zaradi znižanja 
koeficientov in premij zaslužek pri izvozu bil manjši kot prej. Mnoga izvozna 
podjetja pa tudi proizvajalci so zaradi manjšega zaslužka in zaradi recesije na 
svetovnem trgu opustili izvoz na tržišča, na katerih so bili že vpeljani in tako 
vodili kratkovidno politiko v škodo njih samih in družbe. To jim je bilo omo- 
gočeno, ker so z izvozom konjunkturnih artiklov še vedno dobro živeli. V letu 
1959 bo potrebno na tem področju podvojiti napore. 

Na področju turizma in gostinstva nam statistični podatki za leto 1958 
kažejo lep napredek. Saj je v tem letu obiskalo LR Slovenijo 586 976 gostov ali 
6% več kot v letu 1957, realiziranih pa je bilo 2 063 790 nočitev ali 180/o več kot 
v letu 1957. Pri tem je važno ugotoviti, da se je obisk inozemskih gostov soraz- 
merno bolj povečal in sicer za 250/o nasproti letu 1957 in pri nočitvah za 35%. 
Tudi povprečna doba bivanja enega gosta je v letu 1958 porastla. V letu 1957 
je odpadlo na enega domačega gosta 3,26 dni, v letu 1958 pa 3,62 dni; na ino- 
zemskega gosta pa v letu 1957 povprečno 2,79 dni, v letu 1958 pa 3,01 dni. 

Vkljub navedenim statističnim podatkom pa z našim turizmom ne moremo 
biti povsem zadovoljni. Številke sicer kažejo večji obisk v primerjavi s poprejš- 
nim letom, kar je pripisati boljši propagandi, pravočasno objavljenim cenam, 
stalnosti penzionskih cen, ugodnim atmosferskim razmeram itd., ne pokažejo 
pa nam ali se je tudi kvaliteta uslug v turizmu in gostinstvu bistveno izboljšala. 
Glede tega smo šele na začetku. 

Kot eno glavnih vprašanj se nam postavlja preskrba gostinstva in turistič- 
nih krajev tako glede prehrane, pijač ter modnega in galanterijskega blaga. 
Lansko leto smo imeli velike težave s preskrbo zadostne izbire svežega mesa, 
rib, zelenjave in sadja za hotele in gostinske obrate, kakor tudi z zalaganjem 
turističnih centrov s kvalitetnim sadjem. Poseben problem je bila zadostna pre- 
skrba s pivom, mineralno vodo in brezalkoholnimi pijačami. Naša proizvodnja 
ni mogla slediti potrebam tega trga, kar je povzročilo poleg negodovanja gostov 
še posebej izgubo na devizah, ki jih inozemski gosti niso mogli potrošiti. Državni 
sekretariat za blagovni promet si je prizadeval na vse mogoče načine, da bi z 
uvozom potrebne opreme omogočil povečanje proizvodnje piva in mineralne 
vode. Sedaj izgleda, da je končno ugodno rešeno vprašanje uvoza potrebne opre- 
me za pivovarne, zaradi pomanjkanja deviznih sredstev za uvoz opreme za 
proizvodnjo mineralne vode pa še ni izgledov za hitro rešitev. 

Prizadete občine in trgovinske zbornice so v preteklem letu zelo malo po- 
skrbele, da bi bili turistični kraji zadostno založeni s kvalitetnim sadjem. Gostje 
so bili v glavnem navezani na nakup pri kmeticah in prekupčcvalkah, ki so 
izkoristile dani položaj in zaračunavale izredno visoke cene. Zato je potrebno, 
da   poleg   intenzivnejše  gradnje   novih   ustreznih   trgovskih   lokalov  obstoječa 
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trgovska mreža poveča svoja prodajna mesta v času sezonskega prometa z lič- 
nimi in prenosnimi stojnicami na najbolj  prometnih mestih. 

Prav tako bi morale občine in gostinske zbornice skrbeti, da bi bilo trgovine 
v času sezone dobro založene z blagom, ki ga gost kupuje za časa počitnic (n. pr. 
s spominskimi in folklornimi predmeti in podobno). 

Preskrba gostinskih podjetij z zadostno količino blaga bi se morala vršiti 
tako, da bi gostinska podjetja sklenila pravočasno pogodbe s preskrbovalnimi 
podjetji za redno časovno dobavo potrebnih količin. Državni sekretariat za 
blagovni promet je na svojih sestankih po okrajih priporočal gostinskim zbor- 
nicam, da napotijo svoje člane na sklenitev takih pogodb. 

Se vedno neustrezna kvaliteta uslug in nezadostna preskrba kakor tudi od- 
sotnost vsakih drugih privlačnosti ima za posledico, da je potrošnja inozemskega 
turista pri nas zelo nizka. Potrošnja inozemskega gosta v FLRJ znaša povprečno 
5,80 dolarja na osebo, v Italiji 6,59 dolarja, v Avstriji 8,65 dolarja, v Švici pa 
celo 18,51 dolarja. Res je sicer, da obiskujejo Jugoslavijo predvsem gostje z 
nižjo plačilno zmogljivostjo; toda prav nizke kvalitete uslug vplivajo odklonilno 
na inozemske goste z večjo plačilno zmogljivostjo, ki so pripravljeni plačati 
višje cene, če za to dobijo boljšo kvaliteto. 

Investicije v turizmu in gostinstvu so še vedno nesistematične in nizke. 
Turistične in gostinske gradnje se ne gradijo vedno v okviru že izdelanih urba- 
nističnih načrtov, ki bi upoštevali perspektivni turistični razvoj določenega 
turističnega območja. Temu primerni so tudi rezultati investiranja, ki so včasih 
aa perspektivni razvoj nesmotrni. Mislimo, da bi bilo potrebno, da pristojni 
ljudski odbori takoj prično z izdelavo programov in urbanističnih načrtov, v 
katerih bi moral biti zajet ves perspektivni razvoj turizma konkretnega turi- 
stičnega kraja. To so predvsem: Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Bovec, Trenta. 
Ljubljana, Postojna, Ankaran, Piran, Portorož, Pohorski turistični center, Mari- 
bor, Rogaška Slatina in Logarska dolina. 

Naše turistične kapacitete so v času glavne sezone, to je v juliju in avgustu 
skoraj popolnoma zasedene in v tem času, dokler ne bodo izgrajene nove, ne bo 
mogoče bistveno zvišati števila gostov. Pač pa je mogoče z dvigom kvalitete 
bistveno dvigniti ekonomski učinek. Za povečanje števila gostov se bo treba 
s primerno propagando in privlačnejšimi cenami boriti za pojačanje v pred 
in posezoni, še prav posebej pa za izboljšanje pogojev zimskega turizma. 

Vsi napori naše družbe za povečanje gostinskih kapacitet in s tem pojačanja 
domačega in tujega turizma ne bodo obrodili zadostnega uspeha, če se ne bo 
zelo hitro in sistematično pristopilo k reševanju problema gostinskega in turi- 
stičnega kadra, ki predstavlja danes prav gotovo osnovni problem. Anketa 
Gostinske zbornice za LRS pri 80 podjetjih je n. pr. pokazala, da bi potrebovala 
ta gostinska podjetja 510 visokokvalificiranih in kvalificiranih delavcev. De- 
jansko pa so ta delovna mesta zasedena le s 340 polkvalificiranimi in nekvali- 
ficiranimi delavci. Podjetjem torej primanjkuje še najmanj 170 strokovno kvali- 
ficiranih delavcev, za že zaposlenih 340, delavcev pa bi bila potrebna dopolnilna 
izobrazba za pridobitev strokovne usposobljenosti. Kvaliteta uslug je seveda 
temu primerna. 

Strokovno izpopolnjevanje in vzgoja gostinskih kadrov je prepuščena gostin- 
skim zbornicam in gostinski šoli. Gostinska šola pa še nima dovolj zgrajenega 
sistema vzgoje in učnega programa, ker je skoraj 50% njenih absolventov za- 
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poslenih izven gostinske stroke. Vsekakor mislimo, da bi morale vsaj turistične 
občine in okraji, na čigar področju se razvija turizem, posvetiti vprašanju vzgoje 
gostinskega in turističnega kadra večjo pozornost in v ta namen v večji meri 
angažirati občinske in okrajne sklade za kadre. 

Nedvomno je sistem nagrajevanja v gostinstvu v veliki meri vzrok takemu 
stanju. Republiška gostinska zbornica je sprejela koncem leta 1958 sklep, da 
se že s 1. januarjem 1959 uvede v vseh gostinskih gospodarskih organizacijah 
sistem nagrajevanja po učinku. Pred tem časom je imelo uveden tak sistem le 
6 gostinskih podjetij v LR Sloveniji. V teh obratih se je pokazalo, da je način 
nagrajevanja po učinku izredno dober, ker je dvignil učinek dela in zboljšal 
kvaliteto uslug. 

Za perspektivni razvoj turizma v LR Sloveniji ocenjujemo za neobhodno 
potrebno, da se čimprej določijo kraji, ki so primerni za klimatsko zdravljenje. 
Prav tako, kakor imamo za zdravilišča indicirane kraje, bi bilo potrebno, da 
imamo indicirane kraje za klimatsko zdravljenje. Za razvoj turizma ni koristno, 
da se pošiljajo na klimatsko zdravljenje številni zavarovanci v znana letovišča 
in tako ne samo, da odvzemajo rednemu turističnemu prometu potrebne kapa- 
citete, temveč če že ne direktno, pa indirektno odvzamejo turističnemu kraju 
letoviščarski značaj, dasiravno imamo v LRS kraje s primernimi nastanitvenimi 
kapacitetami, ki izpolnjujejo v polni meri pogoje za klimatsko zdravljenje. (Plo- 
skanje.) 

Predsednik  Miha  Marinko:   Odrejam deset minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.45 uri in se jo nadaljevala ob 18.30 uri.) 

Predsednik Miha Marinko: Nadaljujemo skupno sejo. Besedo ima 
ljudski poslanec Jože Ingolič. 

Jože Ingolič: V predloženem poročilu Izvršnega sveta so nakazani 
tudi glavni problemi in naloge s področja kmetijstva, o katerih je v preteklem 
letu razpravljal in jih reševal Izvršni svet, bodisi neposredno, bodisi da je 
njihovo izvajanje usmerjal preko svojih upravnih organov. Mnogim omenjenim 
problemom in nalogam bo potrebno posvetiti vso skrb, zlasti v letošnjem pa 
tudi v naslednjih letih, saj je njihovo pravilno reševanje in izvajanje neposredno 
povezano z izpolnjevanjem kmetijskega perspektivnega plana, s tem pa hkrati 
s procesom graditve socializma na vasi. 

Po perspektivnem planu je bil predviden porast kmetijske proizvodnje in 
stranskih dejavnosti za 610/o ali povprečno za 100/o na leto; v sami kmetijski 
proizvodnji pa za 720/o ali letno povprečno 11,5%. 

Dosedanje analize nam kažejo, da smo v letih 1957 in 1958 izvrševali naloge 
perspektivnega plana takole: 

Skupna kmetijska proizvodnja je porasla za 22,30/o, kar pomeni, da smo v 
prvih dveh letih dosegli 36% nalog, ki jih je postavil perspektivni plan za 
razdobje 1957—1961. Plan za letošnje 1959. leto predvideva nadaljnje povečanje 
kmetijske proizvodnje, tako da bi z njegovo izvršitvijo izvršili nekako polovico 
ali 53,5% nalog perspektivnega plana. V posameznih strokah pa zaznamujemo 
sledeče rezultate: 

V poljedelstvu smo v prvih dveh letih dosegli povečanje za 16,6%, oziroma 
izpolnili le 22% v perspektivnem planu predvidenih nalog. Živinorejsko pro- 
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izvodnjo smo povečali za 21,7%, oziroma dosegli 29% nalog perspektivnega 
plana. V sadjarstvu in vinogradništvu pa smo zaenkrat nekoliko iznad dinamike 
predvidevanj letnih planov. Iz omenjenega torej izhaja, da je izpolnjevanje 
perspektivnega plana v celotni kmetijski proizvodnji na ravni predvidevanj, 
da pa nekoliko zaostajamo v poljedelski pa tudi v živinorejski proizvodnji. Zao- 
stajanje pri izpolnjevanju poljedelske in živinorejske proizvodnje pa je potrebno 
še posebej podčrtati zato, ker je bil obseg planskih nalog za prva tri leta per- 
spektivnega plana postavljen nekoliko nižje in da bo prav v letih 1960 in 1961 
potrebno izvršiti znatno večji obseg predvidene proizvodnje. Zato bi pomenilo 
vsako nadaljnje zaostajanje pri izpolnjevanju letošnjega letnega plana že resno 
oviro za izpolnitev perspektivnega plana. Prav zato je izpolnitev nalog v letoš- 
njem letu naša osnovna naloga. 

Glede na organizacijsko stanje kmetijskih posestev, njihovo neizgrajenost, 
pomanjkljivo opremljenost in razdrobljenost površin, nadalje zaradi nezadostne 
opremljenosti kmetijskih zadrug in slabosti v njihovih upravnih odborih, zaradi 
pomanjkanja izkušenj v uvajanju moderne agrotehnike, zlasti pa pomanjkanja 
izkušenj pri razvijanju kooperacije ter zaradi slabosti kmetijskih služb, posebno 
pa zaradi pomankanja družbenih sredstev za potrebe investicij v kmetijstvu, 
so letni plani predvidevali relativno manjše povečevanje kmetijske proizvodnje 
v prvih treh letih izvajanja perspektivnega plana. To zato, ker je bilo potrebno 
posvetiti veliko skrb odpravljanju prej omenjenih pomanjkljivosti in slabosti, 
ki bi sicer lahko postale objektivne ovire za izpolnitev samega perspektivnega 
plana. Prav zato so bile njegove naloge postavljene tako, da bomo v treh letih 
izvršili 53,5%, v naslednjih letih ostalih 46,5% nalog perspektivnega plana. Kot 
vidimo, nas torej čaka največje delo v letošnjem in v dveh naslednjih letih. To 
pa pomeni, da bo potrebno ohraniti in stopnjevati mobilizacijo delovnih kmetov, 
ki smo jo dosegli v lanskem letu ob volitvah v zadružne svete, ob lanskoletnih 
naporih pri organiziranju kooperativne proizvodnje pri jesenski setvi ter zlasti 
ob sklepanju pogodb za kooperacijo v proizvodnji hmelja. 

Naloge perspektivnega plana izvajajo uspešno tudi družbena kmetijska po- 
sestva. Tako so realizirala 33% predvidevanj perspektivnega plana, škoda je 
le, da smo to dosegli v glavnem na račun sadjarske in vinogradniške proizvodnje. 
Vsekakor pa je bil dosežen premajhen napredek v poljedelstvu in živinoreji, 
saj je bilo v teh dveh strokah doseženih le 18 % oziroma 19 % nalog perspektiv- 
nega plana. Vidimo, da gre proces modernizacije poljedelske in živinorejske 
proizvodnje na kmetijskih posestvih prepočasi. Kljub temu pa bi bilo nepravilno, 
če bi podcenjevali dosežene uspehe, zlasti še zato, ker bo večina obnovljenih 
nasadov, to je preko 600 ha vinogradov, okoli 400 ha hmeljišč in 850 ha sadov- 
njakov rodnih šele v naslednjih letih, in dalje zato, ker so glavni živinorejski 
objekti šele v izgradnji in bo njih dograditev po«nenila skokovit napredek živi- 
norejske proizvodnje ter zlasti tržnih viškov. Tako so n. pr. v gradnji pitališča 
bekonov in belih svinj v Ihanu, Kočevju, Rakičanu, Dornavi, Apačah in na 
Dolenjskem s kapaciteto 20 000 bekonov in 10 000 belih svinj v skupni teži okrog 
3000 ton. S proizvodnjo bekonov prehajajo socialistična posestva v večjem ob- 
segu k novi kvalitetni proizvodnji, ki bi pomenila okrog 20% tržne proizvodnje 
mesnatih prašičev. 

Prav tako so v gradnji pitališča mladih govedi v Crnelem, Kočevju, Snež- 
niku, Crmošnjicah, Cerkljah, Apačah, Lendavi, v Kidričevem in še nekaj manjših 
na ostalih posestvih, s skupno zmogljivostjo 5000 telet letno, ali v teži okrog 
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2500 ton. Tudi ta pitališča bodo pomenila kvalitetni napredek v pitanju govedi, 
njih pomen pa je še večji zaradi izvajanja uredbe o prepovedi klanja telet, 
ki je sedaj prav zaradi pomanjkanja takih pitališč še ni mogočo dosledno izvajati. 

Z izgrajevanjem teh in podobnih objektov bo potrebno nadaljevati zlasti 
v naslednjih letih. Tako bo potrebno v okolici Maribora in Ljubljane zagotoviti 
tudi farmsko proizvodnjo mleka vsaj v višini ene četrtine celotnih potreb v teh 
dveh mestih. Ob tem pa je še toliko važnejši dvig poljedelske proizvodnje, zlasti 
pa povečanje krmne osnovo, ki je neogibna za razvoj moderne farmske vzreje. 
Zato je težko razumeti, da družbena posestva v letošnjem letu, ko imajo zago- 
tovljenih dovolj umetnih gnojil, ne posegajo po njih v zadostni meri, čeprav 
vedo, da je samo s primerno uporabo gnojil mogoče v kratkem podvojiti pridelek 
krme, ki je za povečanje živinoreje prav na socialističnih posestvih tako pri- 
manjkuje. Vse kaže, da bo tudi v tem pogledu treba uporabiti določbe zakona 
o racionalnem izkoriščanju kmetijskih zemljišč in tako zagotoviti intenziviranje 
travniške pa tudi njivske proizvodnje. To tembolj, ker je intenzivna travniška 
proizvodnja sorazmerno poceni, tako da pri visoki uporabi umetnih gnojil ne 
naletimo na probleme rentabilnosti. 

No, kljub omenjenemu zaostajanju se je na kmetijskih posestvih celotni 
dohodek, računan po tekočih cenah od leta 1956 dvignil takole: od leta 1956, 
ko je znašal 3747 milj, oziroma 422 000 din na enega zaposlenega, se je v letu 
1958 dvignil na 6300 milj., oziroma na 711 000 na enega zaposlenega oziroma na 
168%. Plan za leto 1959 predvideva povečanje dohodka na 8400 milijonov, ozi- 
roma dohodek na enega zaposlenega 950 000, oziroma na 225(,/o glede na leto 1956. 

Kot vidimo, se tudi na posestvih vlagajo napori za povečanje celotnega 
dohodka, zlasti pa tudi dohodka na zaposlenega delavca. Vse to kaže, da so se 
delovni kolektivi na družbenih posestvih aktivno vključili v skupne napore za 
povečanje produktivnosti dela. Spričo dejstva, da še danes gospodarijo na kme- 
tijskih posestvih na razdrobljenih parcelah, saj prav sedaj izvajajo arondacijo 
na preko 50 kmetijskih posestvih, in da bo združevanje določenega števila manj- 
ših kmetijskih posestev omogočilo formiranje racionalnejših obratov, vidimo, 
da je še veliko rezerv, ki jih bodo lahko delovni kolektivi izkoristili prav v 
naslednjih letih pri izpolnjevanju perspektivnega plana in dviga produktivnosti. 
S kakšnimi potencialnimi možnostmi razpolaga družbeni sektor kmetijstva, nam 
najbolje kažejo nekateri rezultati, ki so jih lansko leto dosegla naslednja po- 
sestva: posestvo Rakičan je na primer pridelalo 59 q pšenice na hektar, 100 q 
koruze na hektar, Radvanje 102 q koruze na hektar, Osojnik 2,5 vagona jabolk 
na hektar, Brda 2,5 vagona grozdja na hektar. 

Ti rezultati pa so pomembni tudi zaradi dosežene nizke polne lastne cene 
pri tako visokih pridelkih. Tako stane 1 kg koruze v Rakičanu 14,8 din, 1 kg 
pšenice v Rakičanu 22,9 din, 1 kg grozdja v Brdih 18 din in 1 kg jabolk v Osoj- 
niku 9 din. 

Rezultati, ki so jih dosegla kmetijska posestva v primerjavi s privatnim 
kmetijstvom, se vidijo tudi iz dejstva, da razpolagajo le s 50/o obdelovalnih 
površin, v skupnih tržnih viških pa že sodelujejo z 12%, medtem ko bodo po 
letošnjem planu nudila tržišču že 150/o vseh kmetijskih tržnih viškov na področju 
Slovenije. 

Z vse večjo izgrajenostjo kmetijskih posestev smo že, zlasti pa bomo priča 
tudi večjim uspehom v povezovanju kmetijskih posestev s svojo privatno okolico 
v smislu organiziranja proizvodnega sodelovanja, jemanja zemlje v zakup itd. 
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Z uspešno opravljenimi volitvami v zadružne svete so dobile kmetijske 
zadruge samoupravne organe z novo družbeno-politično vsebino. Le-ta se kaže 
na eni strani s tem, da v sedanjih zadružnih svetih sodeluje 1/3 delavcev, za- 
poslenih v obratih kmetijskih zadrug, v ostalih 2/3 pa skoraj z 90% prevladujejo 
mali in srednji kmetje; ti so hkrati najbolj zainteresirani na vsestranskem 
razvoju kmetijskih zadrug, saj lahko svoje probleme uspešno rešujejo le v 
okviru napredka in razvoja kmetijskega zadružništva. Dalje je za nove zadružne 
svete značilna precejšnja udeležba mladih zadružnikov, ki jih je okoli 25%, 
skoraj 20% pa je v zadružnih svetih žena zadružnic. Skoraj polovica kmečkih 
proizvajalcev — članov novih zadružnih svetov — je nadalje takih, ki so že lani 
proizvajali v kooperaciji. 

Omenjeni sestav novih zadružnih svetov, preko 90% volilna udeležba in 
dejstvo, da je bila ob volitvah v zadružne svete hkrati tudi največja razgibanost 
podeželja z razvijanjem kooperacije v hmeljarstvu in jesenski setvi, kaže, da 
lahko pri graditvi socializma na vasi dosegamo uspehe le ob vsestranski aktivi- 
zaciji ne samo zadružnih, temveč predvsem naših oblastnih in političnih čini- 
teljev. Novoizvoljeni zadružni sveti bodo pomenili, posebno še spričo sistematične 
pomoči, ki jo bodo dobili na seminarjih, ki se prav sedaj vršijo širom Slovenije, 
dokaj čvrsto osnovo za hitrejši razvoj kooperacije in s tem izpolnitev planskih 
nalog. 

Kako je v tem času rasla materialna podlaga našega kmetijstva, najbolje 
vidimo iz dejstva, da so kmetijsko zadruge in posestva v zadnjih dveh letih 
investirala preko 11 milijard dinarjev, kar je nekako v skladu s perspektivnim 
pianom, in da so na primer samo v lanskem letu skoraj podvojila prav tisto 
mehanizacijo, brez katere si ni mogoče zamisliti moderne proizvodnje na po- 
sestvih in v kooperaciji. Samo lani je bilo nabavljenih 778 traktorjev in preko 
4000 raznih priključkov, čeprav zaradi deviznih težav še ni bilo mogoče dobiti 
vseh naročenih plugov, sejalnic in nekaterih drugih strojev. Tako so kmetijske 
organizacije že konec lanskega leta razpolagale s 1560 traktorji, preko 6400 
priključki, 1400 motornimi škropilnicami, 40 kombajni itd. Kmetijske organi- 
zacije so torej samo lani investirale za povečanje svoje opreme 2954 milijonov 
dinarjev. Ker so večji del omenjene mehanizacijo nabavile kmetijske zadruge, 
lahko trdimo, da že posedujejo tak strojni park, ki bo omogočal hitrejši in širši 
razvoj kooperativne proizvodnje na vasi. 

Tudi v pogledu kadra, ki ga zaposlujejo kmetijske zadruge, je bil s pomočjo 
oblastnih in političnih organov storjen določen napredek. Primanjkuje še zlasti 
kmetijskega strokovnega kadra, saj skoraj 85% KZ še nima kmetijskega tehnika, 
čeprav je osnovna naloga KZ, da organizirajo moderno proizvodnjo na svojem 
območju na skoraj enaki tehnični osnovi, kot jo imajo kmetijska posestva. Tej 
enaki tehnični osnovi pa se pridružuje oziroma je njen pogoj socialistična rekon- 
strukcija vasi. To torej zahteva zavestnega, tehnično in politično zgrajenega 
kmetijskega strokovnjaka. Zaenkrat se rešuje ta vrzel s strokovnimi kadri na 
poslovnih zvezah, vendar pa bo tak način kmetijske službe spričo vse večje 
pojrebe po razširitvi kooperacije kmalu nezadovoljiv. Zato bi morali štipendirati 
še več strokovnih kadrov. Podvzeti so bili ukrepi, da bo na Srednji kmetijski 
šoli omogočen letni vpis 150 kmetijskih tehnikov, fakulteta pa bo tudi dala letno 
50 agronomov, medtem ko bo povečano število nižjih kmetijskih šol dajalo 
letno okrog 600 kvalificiranih kmetijskih delavcev. Kot vidimo, so torej dani 
pogoji, da si bodo kmetijske zadruge v naslednjih dveh, treh letih priskrbele 
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vsaj najnujnejše potrebne nižje in srednje strokovne kadre. Reorganizirani štu- 
dijski programi pa tudi v večji meri zagotavljajo kvaliteto šolanja. 

So pa kmetijske zadruge v preteklem letu zlasti izboljšale kader uprav- 
nikov; 2/3 jih je obiskovalo tudi posebej za njih organizirane tečaje. 

Glede na nove zadružne svete, boljši upravniški kader, organizirano kme- 
tijsko službo, službo umetnega osemenjevanja, ki je bila tudi dograjena v 
lanskem letu, zlasti pa zahvaljujoč ogromnim družbenim sredstvom, ki so jih 
prejeli za nabavo potrebne mehanizacije, so si kmetijske zadruge v glavnem 
ustvarile pogoje za hitrejše vključevanje v neposredno kmetijsko proizvodnjo 
in s tem za razvijanje kooperacije. 

Mislim, da ni slučaj, da zaostajamo prav v poljedelski proizvodnji za pred- 
videvanji plana. Poljedelska proizvodnja je namreč v največji meri podvržena 
vplivom drobno-lastniške proizvodnje in je meja njenega enostavnega pospe- 
ševanja najožja. Akcije, ki so jih v zadnjih dveh letih podvzemale kmetijske 
zadruge zaradi pomanjkanja materialnih sredstev, pa so bile v glavnem le na 
tej liniji. Zato tudi nismo mogli zabeležiti večjih uspehov. Večji uspehi so bili 
v tem pogledu doseženi šele pri lanskoletni jesenski setvi z organizirano setvijo 
visokodonosnih sort pšenice. V tej akciji je bilo posejanih okoli 7000 ha v koo- 
peraciji. To pa je hkrati prva večja organizirana akcija, da bi tudi v poljedel- 
stvu dosegli plan ob večjem izpodrivanju kmečke agrotehnike. Prav zato pa 
bo izvajanje nalog perspektivnega plana v letu 1959 in v naslednjih letih vse 
težje in težje, saj bo to mogoče le z uvajanjem sodobnejših metod, ki bodo 
vse bolj slonele na modernih družbenih proizvodnih sredstvih, na kvalitetni 
obdelavi, strokovno izvedeni semenski in zaščitni službi itd. Organiziranje take 
proizvodnje ob naprednejših odnosih pa bo mogoče le ob vsakodnevni pomoči 
naših oblastnih in zlasti naših političnih organov. Le tako izpolnjevanje plan- 
skih nalog pa je tudi edino pravilno, saj pomeni perspektivni plan razvoja 
kmetijstva enotnost tehnične in socialistične graditve naše vasi. Le tako je 
mogoče vsklajevati družbene in privatne interese kmečkih proizvajalcev, ki 
bodo kmalu prišli do prepričanja, da je izboljšanje njihovih življenjskih pogo- 
jev ob graditvi socializma tudi zanje možno le ob večji in produktivnejši kme- 
tijski proizvodnji, ne pa na račun višjih cen. Delček takih izkušenj je dalo 
že preteklo leto. 

Iz omenjenega torej jasno sledi, da je izvedba za letošnje leto planirane 
kooperacije izredno važna in da ji bomo morali posvetiti vso skrb. To je po- 
trebno zlasti zato, da na širši fronti odpremo pot modernizaciji poljedelstva 
in da v praksi pokažemo, da ni ovire za to, da ne bi mogli organizirati koopera- 
tivne proizvodnje; nasprotno, prav zaradi velikih rezerv, ki jih imamo tudi 
pri nas v Sloveniji v modernizaciji poljedelstva, zaradi naše socialne strukture 
prebivalstva ter v tej zvezi zaradi relativnega pomanjkanja delovne sile na 
vasi, zlasti pa zaradi naših subjektivnih sil, so pri nas v Sloveniji najboljši 
pogoji za relativno hitrejši proces graditve socializma na vasi. Pri teh akcijah 
mislim na predvideno kooperacijo v proizvodnji krompirja, travništva, hibridne 
koruze, hmelja, lanu itd. Kaj pomeni uspešna izvršitev te akcije, lahko vidimo 
iz dejstva, da je na planiranih površinah s pomočjo kooperativne proizvodnje, 
računajoč tudi pogodbeno pitanje živine, mogoče doseči skupaj s površinami 
družbenih posestev okoli 50% ali za 10 milijard tržnih viškov. Lahko je razum- 
ljivo, kaj bi to pomenilo za stabilizacijo našega tržišča s kmetijskimi proizvodi 
in kako bi prav planirani uspehi poživili razvoj kooperacije v naslednjih letih. 
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Izvršitev plansko postavljenih nalog pri razvijanju kooperativne proizvodnje 
pa je važna tudi spričo planirane uporabe umetnih gnojil. V planu predvide- 
vamo znatno uporabo umetnih gnojil, ki pa jih individualno kmetijstvo brez 
potrebnih družbenih proizvodnih sredstev ni sposobno uporabiti. Zato je tudi 
s tega vidika plan poljedelske proizvodnje realen le ob razvijanju koopera- 
tivne proizvodnje. 

Letos dodeljene količine bodo zadoščale le za proizvodnjo, ki je predvidena 
s planom kooperacije v omenjenih kulturah, dalje za predvideno proizvodnjo 
zelenjave, za kooperacijo na travnikih ter v sadjarstvu in vinogradništvu. Poleg 
tega bodo krite celotne potrebe družbenega sektorja. To pomeni, da jih ne bo 
mogoče dati v izdatnejših količinah tistim individualnih kmetovalcem, ki se 
ne bodo odločili za kooperacijo in se bodo torej znašli pred vprašanjem, kako 
sedaj naprej z enostavno politiko pospeševanja. Zato bo uspešno izvršeni obseg 
kooperacije tudi deloval in vplival na večji gospodarski interes proizvajalcev 
za kooperacije. To bo v naslednjih letih omogočilo, da bodo tudi zadruge začele 
stavljati določene pogoje, tako glede oblikovanja večjih parcel, večje udeležbo 
pri strojnih delih, kompleksnejše kooperacijo itd. 

Poleg teh bo imela kooperativna proizvodnja še drugo prednosti. Tako je 
na primer pri sklepanju predpogodb za loto 1959 zaključena prodaja za dobavo 
okoli 12 000 vagonov krompirja. To so količine, ki daleč presegajo sedanje 
dobavo krompirja drugim delom Jugoslavije. Ves ta krompir bo dala koopera- 
tivna proizvodnja in je zagotovitev tega trga tudi pogoj te kooperacijo. Zato 
bo prav gotovo nastopilo vprašanje, kako bodo prodali svoje tržne viške tisti 
proizvajalci, ki so no bodo odločili za kooperacijo. 

Da so prav pri nas v Sloveniji dani pogoji za hiter razvoj kooperativne 
proizvodnje in da jo torej mogoče izvesti planirano akcije, se razvidi iz uspe- 
hov na področju Celja pa tudi Ljubljano. Na področju okraja Celje so na pri- 
mer kmetijske zadruge že podpisale pogodbo za kooperativno proizvodnjo na 
98 "/o vseh površin pod hmeljem, 46 % površin pod travniki, 36 "/o površin pod 
hibridno koruzo, 42 0/o površin pod krompirjem in 80 0/o površin pod lanom. 
Razumljivo je, da jo bilo mogoče doseči take rezultate le ob maksimalnem 
prizadevanju ljudskih odborov ter zlasti njihovih političnih vodstev. 

Jesenska setev v kooperaciji je sicer imela tudi velike slabosti. Te se kažejo 
v največ primerih v opuščanju pogojev, pod katerimi so zadruge šle v koope- 
racijo; v tem, da si v vseh primerih niso v zadostni meri zagotovile svojih 
dohodkov, v razdrobljenosti parcel, na katerih so šle v proizvodnjo, v nekvali- 
tetni obdelavi itd. No, kljub temu smatramo, da pa sam uspeh akcije daleč 
presega te pomanjkljivosti, saj bo mnogo od njih mogoče odstraniti tudi z 
doslednejšim izvajanjem naših pozitivnih predpisov, za odstranitev nekaterih 
pa bo nujno razmisliti še o novih predpisih. Največji uspeh dosedanjega raz- 
voja kooperacijo pa je brez dvoma v tem, da so odprlo perspektivo moderni 
proizvodnji, dalo perspektivo samim kmetijskim proizvajalcem, pri naših kadrih 
pa utrdile prepričanje, da je možno hkrati izvrševati proces socialistično in teh- 
nično preobrazbe kmetijstva. (Ploskanje.) 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec inž. Viktor 
Kotnik. 
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Inž. Viktor Kotnik: K razvoju celotnega gospodarstva v LRS v 
letu 1958 so prispevale svoj delež tudi povečana proizvodnja v industriji, grad- 
beništvu in obrti. 

Na področju industrije se je obseg proizvodnje po dokončnih podatkih po- 
večal za 6,5 %, medtem ko je bilo po planu predvideno povečanje za okroglo 
8 0/o. V industriji in rudarstvu v letu 1958 torej nismo v celoti dosegli pred- 
videnega plana proizvodnje. Zaradi visokega vzpona proizvodnje v letu 1957 
pa je skupni porast proizvodnje, ki je bil dosežen v obeh letih, še vedno večji 
od predvidevanja perspektivnega plana. 

Proizvodni plan v letu 1958 ni bil dosežen v strojegradnji, premogu, nafti, 
tobaku ter v manjši meri v lesni, usnjarski in v živilski industriji. Pri prido- 
bivanju nafte ter pri predelavi tobaka in pri pridobivanju premoga pa je obseg 
proizvodnje celo nekoliko zaostal za doseženo proizvodnjo v letu  1957. 

Na zmanjšano proizvodnjo nafte je vplivalo postopno popuščanje proizvod- 
nje v dosedanjih odprtih naftinih poljih, poleg tega pa kljub raziskovalnemu 
vrtanju ni uspelo najti novih produktivnih polj. Zato bo potrebno nadaljevati 
s preiskovalnimi vrtanji na terenih, ki so bili s sistematskimi predhodnimi geo- 
loškimi raziskovanji označeni kot zanimivi v pogledu nahajališč za nafto in 
plina v ožjem in širšem okolišu Lendave. Sele na tej osnovi bo mogoče postaviti 
določene zaključke za bodoči razvoj  pridobivanja nafte na tem področju. 

Skupne količine izkopanega premoga so bile za 20 000 ton manjše kakor 
v letu 1957 ter so znašale 4 082 000 ton. Največji izpad v proizvodnji premoga 
je bil v rjavem premogu, dočim rudnik Velenje ni v zadostni meri povečal pro- 
izvodnje. Na proizvodnjo premogovnikov je vplivalo predvsem manjše povpra- 
ševanje po premogu. Premogovniki v poletnih mesecih niso polno izkoriščali 
razpoložljivih kapacitet, ker se niso odločili za večje deponiranje premoga. Indu- 
strija se je na temelju nove zvezne uredbe o minimalnih zalogah sicer delno 
oskrbela s premogom, nasprotno pa trgovska mreža ni ustvarjala'večjih zalog 
za široko potrošnjo. Iz teh razlogov pa je ob prihodu leta povpraševanje po 
premogu presegalo proizvodnjo. 

Strojna in kovinska industrija je sicer presegla proizvodnjo 1. 1957 za 
4 0/o, vendar pa ni dosegla v celoti predvidenega plana, kar je glede na njen 
visok delež, ki znaša 21 0/o celotne proizvodnje, posebno neugodno vplivalo na 
porast celotne proizvodnje. Proizvodnja je zaostala v glavnem pri tovornih 
avtomobilih in avtobusih zaradi neurejenega kreditiranja prodaje, pri motornih 
kolesih zaradi manjšega uvoza sestavnih delov in pri kmetijskih strojih zaradi 
zastoja v prodaji in zaradi prepočasne preorientacije na sodobnejše izvedbe 
kmetijskih strojev in naprav. 

Največji porast proizvodnje v odnosu na leto 1957 je bil dosežen v elektro- 
industriji za 20%, v kemiji za 16%, v gradbenem materialu za 13% in elok- 
troenergiji za 8 %. 

Po kategorijah potrošnje je najbolj narasla proizvodnja predmetov za široko 
potrošnjo in sicer za 7,7 %, kar kaže, da se je po svoji strukturi industrijska 
proizvodnja razvijala skladno s smernicami perspektivnega plana. Poleg tega 
pa se je zboljšala kvaliteta in sortiment blaga za široko potrošnjo, tako da se 
naša industrija uspešno vključuje v skupne napore za boljšo preskrbo tržišča 
s potrošnim blagom. 

Na splošno se je industrijska proizvodnja v letu 1958 glede preskrbe s 
surovinami  razvijala  v ugodnih pogojih,  razen  v posameznih primerih,  ko je 
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primanjkovalo nekaterih materialov iz uvoza. K boljši preskrbi z reprodukcij- 
skim materialom bi lahko mnogo doprineslo tesnejše sodelovanje med indu- 
strijskimi podjetji samimi, dolgoročnejše povezovanje industrije z gozdarstvom 
in kmetijstvom  ter točnejše izpolnjevanje dobavnih  rokov. 

Tudi oskrba z električno energijo je bila razen kratkotrajnejših redukcij 
zadovoljiva. Potrošnja električne energije v industriji je porasla za 8 0/o, v 
široki potrošnji pa za 21 0/o. Takšno stanje je omogočilo, da so največji potroš- 
niki električne energije, kakor elektrokemija v Rušah in elektrometalurgija v 
Kidričevem in Storah dosegli sedaj največjo proizvodnjo. Glede na proizvodne 
možnosti zasluži posebno pozornost stalni visoki vzpon porabe energije za široko 
potrošnjo, kar prekomerno obremenjuje neustrezajoče nizkonapetostno omrežje. 
V letu 1959 niso predvidene večje nove kapacitete za proizvodnjo električne 
energije, vendar pa pri normalnem vodnem stanju še ni pričakovati dolgotraj- 
nih redukcij. Oskrba v naslednjih letih pa je odvisna od pravočasne dovršitve 
objektov, ki so v izgradnji, za kar je potrebno vložiti posebne napore tekom 
letošnjega leta. Poleg tega pa bi bilo potrebno v večji meri upoštevati tudi 
možnosti, ki jih nudijo za zboljšano oskrbo z električno energijo lokalni viri, 
kakor so nove in rekonstruirane centrale pri posameznih industrijskih podjetjih 
in izgradnja manjših lokalnih hidrocentral na drugih ugodnih mestih. 

Tržni pogoji za prodajo industrijskih izdelkov so bili v splošnem zadovoljivi, 
z izjemo zunanjega tržišča. Stanje zalog končnih izdelkov pri industrijskih 
podjetjih je bilo v povprečju višje, kakor leta 1957 ter je presegalo lanskoletno 
povprečje za približno 20 %. Glede na nizko stanje zalog v prejšnjih letih 
moramo povečanje zalog oceniti kot pozitiven pojav za stabilizacijo našega 
tržišča, razen posameznih primerov, ko se je v skladiščih podjetij nakopičilo 
nekurantno blago. Vkljub temu pa so ravno naraščanje zalog in težkoč pri 
prodaji večkrat vplivale na to, da gospodarske organizacije niso vedno v polni 
meri izkoriščale vseh proizvodnih kapacitet. Gospodarske organizacije bi morale 
pravilno in hitreje reagirati na spremenjene pogoje na tržišču z znižanjem 
stroškov in cen, s prilagajanjem kvalitete in sortimaja proizvodov. Nikakor pa 
ne bi smele zmanjševati ali zavirati proizvodnje in s tem tudi produktivnosti 
dela, do česar je prihajalo v lanskem letu. 

Povečano proizvodnjo v prejšnjem letu smo dosegli predvsem s povečanim 
vključevanjem delovne sile. Število zaposlenih v industriji in rudarstvu se je 
povečalo v teku leta za preko 11000 oseb ali za 6,8%. Iz primerjave z dose- 
ženim povečanjem proizvodnjo od 6,5 % izhaja, da v letu 1958 produktivnost 
dela v industriji in rudarstvu ni napredovala, temveč je celo rahlo nazadovala. 

Ker je povečanje delovne storilnosti poglavitni pogoj za nadaljni gospo- 
darski razvoj in za zboljšanje življenjske ravni prebivalstva, mora biti v letoš- 
njem letu prvenstvena naloga industrijskih podjetij borba za večjo proizvodnjo 
na osnovi večje produktivnosti dela. V ta namen je potrebno odločno prekiniti 
z dosedanjo prakso zaposlitve nepotrebne delovne sile. Razen tega morajo go- 
spodarske organizacije posvetiti mnogo več pozornosti racionalnejši uporabi že 
zaposlene delovne sile in v ta namen nenehno izpopolnjevati tehnološke pro- 
cese in večati izkoriščanje kapacitet, izboljševati organizacijo dela, krepiti de- 
lovno disciplino, dovršiti analitsko oceno delovnih mest, strokovno usposabljati 
kadre in koristiti vse tiste prednosti stimulativnega sistema nagrajevanja, ki 
jim ga nudi sedanji sistem delitve dohodka in izdelava novih tarifnih pra- 
vilnikov. 
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K večji produktivnosti lahko zlasti mnogo doprinese tudi večja specializacija 
in delitev dela med podjetji ter njihovo povezovanje v poslovne in proizvodne 
skupnosti, kar se doslej kljub obstoječim možnostim ni v zadostni meri iz- 
koriščalo. 

Celotne investicije v industriji so v preteklem letu znašale okoli 21,7 mili- 
jard dinarjev ter so bile za približno 5 % nižje kot v prejšnjem letu. Pri tem 
pa so se močno povečala vlaganja iz splošnega investicijskega skladat predvsem 
za energetiko in rekonstrukcijo v predelovalni industriji, kar pa se še ne bo 
odrazilo na proizvodnjo v večji meri v letošnjem letu. Nasprotno pa so se 
zmanjšala vlaganja v industrijo iz lokalnih sredstev, kar kaže na določeno 
preorientacijo teh investicijskih naložb v druge gospodarske dejavnosti, ki se 
doslej niso zadovoljivo razvijale. V letošnjem letu bodo podjetja razpolagala 
z večjimi lastnimi skladi, ki lahko pri smotrni razporeditvi prispevajo k zbolj- 
šanju standarda delavcev in istočasno tudi k povečanju proizvodnje. Za pove- 
čanje učinka razpoložljivih sredstev je potrebno izvajati primerno združeva- 
nje sredstev v okviru komun in med podjetji. 

V gradbeništvu je vrednostni obseg proizvodnje v letu 1958 znašal okoli 
33,5 milijarde dinarjev, pri čemer se je fizični obseg del nasproti prejšnjemu 
letu povečal za približno 16 %. Na večji obseg gradbenih del je vplivala pred- 
vsem pospešena graditev avtoceste, ki predstavlja najvažnejši gradbeni objekt 
v preteklem letu, kakor tudi večja sredstva skladov za zidanje stanovanjskih 
hiš. Takšno povečanje proizvodnje pa je bilo samo v manjši meri doseženo 
Z naprednejšim načinom gradnje oziroma z večjo storilnostjo, temveč se je 
doseglo predvsem s povečanjem zaposlenosti, ki je narasla za 17 0/o. 

S stalnostjo družbenih skladov za stanovanjsko izgradnjo, z resolucijami 
zvezne in republiške ljudske skupščine, z ukrepi občin v usmerjanju stanovanj- 
ske izgradnje, z organizacijo investicijske službe in drugimi ukrepi, so že 
ustvarjeni v največji meri osnovni splošni pogoji, ki so potrebni za naprednejšo 
gradnjo, to je za postopno uvajanje serijske in industrijske proizvodnje sta- 
novanj. 

V zvezi s temi splošnimi pogoji pa je potrebna tudi ustrezna prilagoditev 
projektantske službe za izdelavo tipskih projektov za masovno serijsko pro- 
izvodnjo v gradbeništvu. 

Za smotrno izvajanje gradbenih del na terenu bi se morala podjetja v večji 
meri vsaj grobo specializirati za stanovanjsko izgradnjo in uvajati sodobne 
metode organizacije dela. V LRS je obstojalo 1958. leta 71 gradbenih podjetij, 
od tega 53 podjetij z največ 250 delavci, razen tega pa je večina gradbenih 
podjetij registriranih za vse vrste del. Vprašanje je, če takšne organizacijske 
oblike ustrezajo sodobnemu načinu izgradnje. Zato že pristopajo nekateri ljudski 
odbori k smotrnejši organizaciji gradbene operative. Primer urejanja tega vpra- 
šanja predstavlja spajanje nekaterih gradbenih, obrtnih in projektnih podjetij 
v Celju z novo organizacijo dela. 

Mehanizacija v naših gradbenih podjetjih je znatno pod evropskim povpreč- 
jem. Razen tega so se doslej gradbena podjetja opremljala predvsem s težko 
mehanizacijo v zvezi z gradnjo industrijskih objektov in cest. Nasprotno pa je 
občutno zaostala opremljenost za izvajanje gradbenih in obrtniških del za stano- 
vanjsko izgradnjo. Poleg tega pa se računa, da znaša odstotek izkoriščanja grad- 
bene mehanizacije pri nas le 30—40 %, dočim bi za naše razmere moral dose- 
gati vsaj 60 "/o. Za prehod na industrijski način gradnje stanovanjskih objektov 
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je neobhodno potrebna smotrna mehanizacija, industrijski način gradnje pa bo 
istočasno omogočal tudi njeno smotrnejše izkoriščanje. 

Najtežji problem gradbeništva predvsem pri stanovanjski izgradnji pred- 
stavljajo obrtniška dela, ki obsegajo po približnih računih 55 % vrednosti 
izgradnje stanovanj. Po oceni zbornic se pri sedanjem obsegu investicij v sta- 
novanjsko izgradnjo z obstoječimi obrtniškimi kapacitetami lahko pravočasno 
izvrši le 60 % vseh predvidenih del. Posledica takega stanja je nepravočasna 
dovršitev zaključnih del, slabša kvaliteta in v končni fazi gospodarska škoda, 
ker objekti niso pravočasno dani v uporabo. 

Do sedaj ljudski odbori niso posvečali zadosti pozornosti razvoju kapacitet 
gradbene obrti, pa tudi gradbena podjetja niso razvijala v zadostni meri lastnih 
obrtnih delavnic. V bodoče je tudi pri gradbeni obrti uvajati industrijski način 
dela, izdelavo nekaterih elementov, kakor so vrata, okna itd., pa je čimpreje 
organizirati v okviru industrijskih podjetij z moderno serijsko proizvodnjo. 
V letošnjem in naslednjih letih se mora sredstva gradbenih podjetij in sredstva, 
ki so jih namenili ljudski odbori za razvoj gradbeništva iz svojih skladov, upo- 
rabljati predvsem za nabavo mehanizacije za stanovanjsko izgradnjo in za raz- 
širjanje gradbene obrti pri gradbenih podjetjih ali samostojnih obrtnih delav- 
nicah. K temu bo pripomogel tudi spremenjen način delitve dohodka gradbenih 
podjetij, po katerem se jim povečajo sredstva v letu 1959 za okoli 700 milijonov 
dinarjev. S pravilnim usmerjanjem ter smotrnim združevanjem razpoložljivih 
sredstev bi se stanje gradbene mehanizacije in gradbenega obrtništva že v 
letošnjem  letu lahko  bistveno zboljšalo. 

2e sedanji obseg gradbenih del ovira nezadostna proizvodnja gradbenega 
materiala. V letu 1958 je industrija gradbenega materiala povečala svojo pro- 
izvodnjo za 13%, vkljub temu pa smo 20—25% zidnih elementov nabavljali 
v ostalih republikah, kar zaradi prevozov močno povečuje gradbene stroške. Pri 
opečnih izdelkih, kot osnovnem gradbenem materialu, je predvideno povečanje 
kapacitet opekarn z rekonstrukcijami, ki bodo omogočile prehod od tipičnega 
sezonskega dela (6 mesecev) na vsaj 10 mesečno obratovanje in izgradnjo 3 do 
4 novih opekarn v izrazito deficitarnih področjih. Do sedaj so iz zveznih kre- 
ditov odobrena sredstva v višini 700 milijonov dinarjev za rekonstrukcijo ope- 
karn, za dve tovarni za izdelovanje zidakov iz pepela termocentral (40 milijonov 
komadov), za napravo za izdelavo lahkih plošč iz rastlinskih odpadkov ter za 
povečanje proizvodnje cementnih blokov. V lanskem letu so se podjetja preveč 
orientirala na zvezna sredstva ter so zanemarila možnost finansiranja iz lastnih 
in lokalnih sredstev. Tudi podjetjem za izdelovanje opeke dajejo novi instru- 
menti letno okoli 300 milijonov dinarjev več sredstev. Ker je možno za izgradnjo 
industrije gradbenega materiala uporabljati tudi sklade za stanovanjsko izgrad- 
njo, se lahko v okviru občin in okrajev s smotrnim združevanjem sredstev reši 
precej problemov izgradnje te vrste industrije. Tak način finansiranja je brez 
dvoma mogoč ob izvajanju rekonstrukcije v etapah. Po predvidenih rekonstruk- 
cijah bi se do leta 1961 povečala proizvodnja opeke, apna in cementnih izdel- 
kov za več kot 50% od sedanje, s čimer bi bile v glavnem pokrite povečane 
potrebe gradbeništva. 

V preteklem letu je napredovala tudi obrtna dejavnost. Obseg proizvodnje 
in storitev v celotni obrti je narasel za okoli 7—8 %, v tem v družbenem sek- 
torju za okoli 12 %, medtem ko se ceni, da je zasebni sektor v glavnem zadržal 
raven obsega storitev iz leta  1957. 
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Kljub razmeroma močnemu porastu obrtne dejavnosti pa so imele cene 
v obrti še vedno tendenco naraščanja ter so se povečale v povprečju za okoli 
7 %. Pri tem so najbolj narasle cene obrtnih uslug in sicer za 14 %. Doseženi 
razvoj obrtnih storitev torej še vedno ni kril povečanih potreb gospodarstva 
in prebivalstva ter je še nadalje zaviral razvoj gradbeništva in življenjskega 
standarda. 

Kljub povečani skrbi obrtnih zbornic in ljudskih odborov za razvoj obrti 
v letu 1958, vprašanju širšega zadovoljevanja po obrtnih uslugah in storitvah 
še ni bilo posvečeno zadosti pozornosti. Družbeni perspektivni plan LRS naka- 
zuje, da preskrbe z obrtnimi storitvami ni mogoče reševati samo s povečanjem 
zmogljivosti obrtnih obratov, temveč je potrebno, da se ostale gospodarske 
panoge razvijajo tako, da bodo prevzemale proizvodnjo tistih izdelkov in uslug, 
ki se danes izvršujejo na obrtniški način. V tej zvezi, razen v posameznih pri- 
merih, še ni uspelo, da bi industrijska in trgovska podjetja v večjem obsegu 
ustanavljala lastne servisne delavnice za popravilo in vzdrževanje svojih izdel- 
kov. Nekatera industrijska podjetja kažejo zanimanje za ustanavljanje lastnih 
servisnih delavnic, vendar ne morejo premostiti težav s krediti in prostori — 
čeprav bi se zato morala uporabljati predvsem sredstva, namenjena za razvoj 
obrti. Ravno tako se proces prenašanja proizvodnje izdelkov, ki se danes izdelu- 
jejo na obrtni način v obrtnih obratih v industrijo in osvajanje serijske proiz- 
vodnje takih izdelkov v industriji, odvija stihijsko in počasi ter zahteva v bodoče 
odločnejše usmerjanje. Vendar pa je v nekaterih obrtnih strokah, kakor so 
kemična in delno živilska obrt, industrijska proizvodnja že zavzela tak obseg, 
da zadošča za kritje potreb ter bi bilo možno pristopiti k postopnemu zoževanju 
takšnih obrtnih dejavnosti — posebno v zasebnem sektorju. Takšnim načinom 
zboljševanja preskrbe z obrtnimi storitvami še nismo dali zadosti podpore če- 
prav predstavljajo istočasno tudi naprednejši način proizvodnje, kakor je delo 
v starih, tradicionalnih obrtnih obratih. 

Dosedanji razvoj obrti kaže razen tega, da ima proizvodna obrt še vedno 
tendenco hitrejšega naraščanja kakor uslužnostna obrt ter se je v obeh zadnjih 
letih vlagalo v proizvodno obrt preko 60 "/o vseh sredstev namenjenih za razvoj 
obrti. Vendar pa zahtevajo naraščajoče potrebe po obrtnih uslugah predvsem 
povečanje uslužnostnih obrtnih obratov ter je zaradi tega posebno v mestu 
in industrijskih naseljih potrebno upoštevati potrebe življenjskega standarda 
in odločneje usmerjati sredstva v razvoj kritičnih strok uslužnostne obrti. 

Posebno vlogo pri razvoju uslužnostne obrtne dejavnosti morajo odigrati 
servisi v okviru stanovanjskih skupnosti. V servise je potrebno vključevati 
predvsem tiste stroke, ki so potrebne za vzdrževanje instalacij in opreme indi- 
vidualnih gospodinjstev. 

Pri povečanju obrtnih zmogljivosti je treba odločneje uvajati sodobno me- 
hanizacijo. Tako v proizvodni, kakor tudi v uslužnostni obrti povečanje zmoglji- 
vosti ne sme biti odvisno samo od števila zaposlenih, temveč vedno bolj od 
sodobne strojne opreme, kar bo tudi v obrti omogočilo povečanje produktiv- 
nosti dela. 

Pospešen razvoj obrti bodo omogočila večja sredstva, s katerimi bodo na 
podlagi novih zveznih predpisov razpolagali ljudski odbori in obrtna podjetja. 
Računa se, da se bodo na tej podlagi povečali razpoložljivi skladi za obrt v 
letošnjem letu za okoli pol milijarde dinarjev, kar pomeni za preko polovico 
več  sredstev  kot  doslej.   Olajšave  glede  družbenih   obveznosti,   ki  jih  dajejo. 
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zvezni predpisi, podpirajo zlasti razvoj uslužnostne obrti. Ob pravilni izrabi 
vseh prednosti in ob sodelovanju vseh gospodarskih dejavnosti in družbenih 
faktorjev bo mogoče zagotoviti stabilnejše odnose v cenah obrtnih proizvodov 
in uslug v tekočem in v naslednjih letih. (Ploskanje.) 

Predsednik Miha Marinko: Tovariše ljudske poslance, ki se name- 
ravajo jutri udeležiti razprave, naprošam, da se pred začetkom seje pismeno 
prijavijo in hkrati naznačijo probleme, o katerih nameravajo razpravljati. 

Prekinjam sejo. Seja se bo nadaljevala jutri ob 9. uri dopoldne. 

(Seja je bila prekinjena ob 19.15 uri in se je nadaljevala 20. februarja 1959 
ob 9.15 uri.) 

Predsednik Miha Marinko: Nadaljujemo sejo z razpravo o poročilu 
Izvršnega sveta.  Besedo ima ljudski poslanec Tine Lah. 

Tine Lah: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci. Rad bi spregovoril 
nekaj besed o dveh vprašanjih, in sicer o vprašanju usmerjanja sredstev gospo- 
darskih organizacij in o vprašanju enotnega merila za razdeljevanje proračunske 
potrošnje v naši republiki. 

Komunalne finance dobivajo, kot vemo, vedno večji pomen in to zaradi 
tega, ker se že nekaj let sem večina sredstev, ki je na razpolago komunam, 
nahaja izven proračuna v raznih skladih ljudskih odborov, predvsem pa v 
skladih gospodarskih organizacij. V našem okraju je približno 4 milijarde 
dinarjev na proračunih; v skladih ljudskih odborov in pa v skladih gospodarskih 
organizacij pa je preko 20 milijard dinarjev. Zaradi tega postaja izredno važno 
sporazumevanje znotraj komune, med organi delavskega samoupravljanja in 
ljudskimi odbori ter političnimi organizacijami o tem, kako najbolj smotrno 
sredstva koncentrirati in z njimi kombinirati. V zvezi s tem je važno gospodarske 
organizacije oziroma organe delavskega samoupravljanja pravilno orientirati, 
kako naj doseženi čisti dohodek razdelijo na fonde za gospodarske investicije 
in pa na fonde, s katerimi se zagotovijo določene investicije na področju druž- 
benega standarda. 

V družbenem planu okrajnega ljudskega odbora Maribor smo take smernice 
za leto 1959 tudi dali. Rekli smo, da naj bi v okrajnem povprečju gospodarske 
organizacije doseženi čisti dohodek po odbitku vseh dajatev po zakonu razde- 
lile v razmerju 65 : 35, in sicer 65 % v korist fondov porabe in 35 "/o v korist 
fondov za investicije gospodarskega značaja. 

Ce bi dosegli v našem okrajnem merilu tako povprečno razmerje delitve 
doseženega čistega dohodka v korist fondov skupne uporabe, bi na teh fondih 
imeli okoli eno milijardo dinarjev sredstev. Ostale panoge — razen industrije 
in gozdarstva, za katere te smernice v glavnem veljajo — naj ves doseženi 
čisti dohodek porabijo bodisi za družbeni standard ali pa za gospodarske inve- 
sticije. V mariborskem okraju obravnavamo družbeni standard v širšem pomenu 
besede, Lo se pravi, da štejemo gospodarske investicije na področju obrti, trgo- 
vine, gostinstva itd. tudi za investicije na področju družbenega standarda. 

Nadalje smo dali v družbenem planu napotilo, da naj bi gospodarske orga- 
nizacije stremele za tem, da bi vsaj za 10 % zmanjšale tako imenovane nein- 
vesticijske izdatke v breme fondov skupne porabe. Na ta način bi v okrajnem 
merilu prištedili okoli 200 milijonov dinarjev, ki bi jih lahko uporabili za di- 
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rektne investicije na področju družbenega standarda. To je napotilo, kako naj 
doseženi čisti dohodek gospodarske organizacije razdele na del, ki naj služi 
za potrebe družbenega standarda in na tisti del, ki naj služi za potrebe gospo- 
darskih investicij gospodarskih organizacij. Nadalje smo dali napotilo, naj bi 
gospodarske organizacije v našem okraju najmanj 30 0/o denarnega dela skladov 
osnovnih sredstev združile kot svoja prosta sredstva v industriji in gospodar- 
stvu v okrajnem investicijskem skladu, ostale gospodarske panoge, razen kme- 
tijstva, pa v občinskih investicijskih skladih. V družbenem planu smo namreč 
določili, da naj industrija iz rednih sredstev lokalnih investicijskih skladov ne 
prejme nobenih sredstev, ampak ji bo na razpolago samo toliko sredstev, kolikor 
bo industriji uspelo zbrati prostih sredstev pri okrajnem investicijskem skladu 
za udeležbo pri kreditih iz republiškega in pa iz zveznega investicijskega 

sklada. 
Ostale panoge naj bi združevale prosta sredstva v občinskih investicijskih 

skladih in naj bi se tako zbrana prosta sredstva smatrala kot dodatna sredstva 
k sredstvom, ki so v razdelitvi investicijskih skladov predvidena za te panoge. 
Predvsem so tu mišljena obrt, trgovina, gostinstvo in pa kmetijstvo. 

Nadalje so v družbenem planu smernice, naj od tako formiranih skladov 
skupne porabe najmanj dve tretjini teh zbranih sredstev porabijo gospodarske 
organizacije v sporazumu z občinskim ljudskim odborom za objekte na področju 
družbenega standarda, ki jih vsebuje občinski družbeni plan. Na ta način smo 
hoteli preprečiti nesmotrno investicijsko dejavnost na področju družbenega stan- 
darda oziroma doseči to, da bi se gradili taki objekti na področju družbenega 
standarda, ki so interesantni za sam kolektiv gospodarske organizacije v ožjem 
pomenu besede, v širšem pomenu pa za kolektiv znotraj komune. 

Na osnovi takih smernic, ki jih vsebuje naš družbeni plan za leto 1959 
smo pristopili h konkretnemu izvajanju te akcije, in sicer na ta način, da smo 
vsem občinskim ljudskim odborom dali izredno podrobna navodila s potreb- 
nimi obrazci, na osnovi katerih so občinski ljudski odbori organizirali posveto- 
vanje z organi delavskega samoupravljanja, da bi na ta način prišli do kon- 
kretnih številk, na osnovi katerih bi lahko ugotovili, kako se smernice našega 
družbenega plana za leto 1959 glede delitve čistega dohodka ustvarjajo. Razen 
tega je bila formirana posebna okrajna finančna komisija, ki je formirala celo 
vrsto podkomisij po gospodarskih panogah, ki imajo nalogo to akcijo, ki jo 
nakazuje družbeni plan pri nas, do kraja izvesti. 

Doslej, ko še nismo analizirali situacije glede čistega dohodka pri vseh 
gospodarskih organizacijah, smo ugotovili, da bomo na področju trgovine uspeli 
zbrati 25 milijonov prostih sredstev, na področju gostinstva 1 200 000, na pod- 
ročju zadružništva 40 000 000, na področju obrtništva 30 000 000, s področja 
industrije in gozdarstva pa smo od 80 podjetij pri 35. podjetjih imeli z organi 
delavskega samoupravljanja razprave in na osnovi teh razprav dosegli spora- 
zume. V primerih teh 35 gospodarskih organizacij je doseženo razmerje 60 : 40 
namesto 65 : 35, kot smo po planu predvidevali glede razdelitve čistega dohodka 
v korist fonda skupne porabe. Teh 35 gospodarskih organizacij se nahaja v 
šestih občinah, in sicer so v Mariboru štiri občine, po ena pa v Lenartu in na 
Ravnah. Sredstva za družbeni standard znašajo 735 milijonov dinarjev, po 
planu pa imamo predvideno okoli milijardo dinarjev, to se pravi, da bomo 
lahko planska predvidevanja za leto 1959 izpolnili vkljub temu, da je situacija 
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izredno  težka,  da   imajo  gospodarske  organizacije  velike  obveznosti  v  obliki 
anuitet na področju družbenega standarda in na področju gospodarskih investicij. 

Glede združevanja prostih sredstev smo pri teh 35 podjetjih uspeli zbrati 
preko 100 milijonov dinarjev prostih sredstev v obliki posojila s strani gospo- 
darskih organizacij okrajnemu investicijskemu skladu. To številke izgledajo 
na prvi pogled sicer precej visoke, če pa upoštevamo, da se-ta zbrani znesek 
razdeli na šest občin oziroma, ko bomo končali akcijo na 14 občin, ti zneski 
po občinah niso tako veliki, ker bo celoten znesek okoli 60 do 70 milijonov 
dinarjev. Pri tem je važnejša ugotovitev, da bomo v letošnjem letu na ta način, 
razčistili pojme in bomo v prihodnjem letu lahko šli v tako akcijo ■/. boljšim 
startom in z boljšim razumevanjem. 

Glede združevanja prostih sredstev gospodarskih organizacij bi povedal, 
da bi rabili, če hočemo zagotoviti udeležbo za že odobrene kvalitete iz zveznega 
oziroma republiškega investicijskega sklada in pa za tiste kredite, za katere 
smatramo, da imajo vse pogoje, da bodo tekom letošnjega leta odobreni, naj- 
manj 600 milijonov dinarjev udeležb. Ce bomo uspeli zbrati 300 milijonov kot 
predvidevamo po planu, potem še vedno ne bomo zbrali toliko, kolikor bi 
dejansko potrebovali. Hotel bi povedati, da je znesek res precejšen in se ta 
akcija brez dvoma izplača, ker se na ta način sredstva bolj racionalno upo- 
rabijo, vendar pa vse potrebe kljub temu še niso pokrite. 

Ugotovitev, do katere smo na osnovi teh delnih uspehov, ki jih imamo 
v letošnjem letu, prišli, je sledeča: vsi občinski ljudski odbori brez izjeme in 
tudi gospodarske organizacije oziroma organi delavskega samoupravljanja — 
kar nas zelo preseneča — brez izjeme kažejo izredno veliko razumevanje za to 
akcijo. Posebno razumevanje kažejo za potrebe investicij na področju družbe- 
nega standarda prav tako pa tudi na področju potreb po združevanju prostih 
sredstev gospodarskih organizacij. Vso to akcijo pa po malem moti dejstvo, da 
pa tudi nekatere organizacije, ustanove in združenja izven okraja vodijo akcijo 
za združevanje prostih sredstev gospodarskih organizacij, pri čemer ne mislim 
na akcijo tekstilne industrije v republiškem merilu, temveč na akcijo, ki jo 
vodijo razna združenja iz Beograda in ki še ni docela zaključena. Brez dvoma 
bi bilo zelo koristno in dobro, če bi se te stvari vendarle nekako uredile. Nam 
v okraju je pravzaprav popolnoma vseeno kdo vodi to akcijo. Nam gre le za 
to, da ta prosta sredstva gospodarskih organizacij na nek način mobiliziramo 
in koristno uporabimo. Ce se bomo odločili za to, da se te akcije vodijo izven 
okraja, bodisi iz zveznega ali republiškega centra, naj se to pove in enotno 
uredi, ali pa se je treba odločiti, da se akcija izvede v okrajnem merilu, da pa 
se po potrebi poveže z akcijami tudi izven samega okraja. Kakorkoli bo to 
urejeno, je v bistvu popolnoma vseeno, ker je sredstva za udeležbo pri odobre- 
nem kreditu vendarle treba na nek način zbrati. Gre za to, da na tem pod- 
ročju napravimo določen red. Zaradi tega predlagam, da bi pristojni republiški 
organi to v kolikor mogoče kratkem času proučili in k tej stvari čimpreje 
pristopili, ker se po mojem mnenju izplača to stvar proučiti in dati določene 
smernice. 

Naslednje vprašanje, o katerem sem hotel spregovoriti še nekaj besed, je 
proračunska potrošnja. Mi vemo, da je Ljudska republika Slovenija za leto 
1959 prvič po osvoboditvi razdelila proračunsko potrošnjo oziroma določila 
okvir proračunske potrošnje okrajem po tako imenovanih enotnih merilih in 
je to po mnenju našega okraja nedvomno velik korak naprej. 
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Vendar pa to enotno merilo še zdaleč ni objektivni kriterij, ker je to enotno 
merilo v tem, da je Ljudska republika Slovenija določila enoten odstotek parti- 
cipacije republike na določenih dohodkih okrajnih ljudskih odborov. Na dolo- 
čenih dohodkih zato, ker po zveznih predpisih lahko politično-teritorialne enote 
participirajo samo pri takih dohodkih, pri katerih smejo participirati po zveznih 
predpisih. No, in ker struktura takih dohodkov, pri katerih sme ljudska repub- 
lika participirati, v nobenem primeru ne more predstavljati gospodarsko razvitost 
ali pa nerazvitost določenega področja, v toliko je to enotno merilo seveda 
neobjektivno. Je pa brez dvoma velik korak naprej glede na dosedanjo prakso 
določanja okvirov proračunske potrošnje. 

Proračunska potrošnja znaša v naši republiki na glavo prebivalca povprečno 
14 057 dinarjev, pri čemer so upoštevani samo proračuni okrajnih ljudskih od- 
borov z občinskimi vred, ne pa tudi proračuni Ljudske republike Slovenije. 
V mariborskem okraju znaša proračunska potrošnja na glavo prebivalca 12 173 
dinarjev. To je brez dvoma pokazatelj," ki sicer tudi ni docela objektiven, je pa 
vendarle po mojem mnenju od vseh pokazateljev, ki so nam na razpolago — 
razen če kombiniramo pokazatelje, toda kako kombinirati in kako priti do 
realne slike, je drugo vprašanje — pokazatelj, ki nam Se najbolj realno pokaže 
določeno situacijo. 

Imamo občutek, da nam ravno ta razlika do republiškega povprečja pri 
proračunski potrošnji v mariborskem okraju manjka. Ce bi v prihodnjem letu 
— in zato predlagam, da bi pristojni republiški organi že sedaj pristopili k pro- 
učevanju možnosti uvedbe nekega takega enotnega merila — uvedli enotno me- 
rilo pri določanju okvira proračunske potrošnje za leto 1960, bi bil s tem na 
tem področju storjen zopet nadaljnji korak naprej. 

V Mariboru smo za leto 1959 določili okvire proračunske potrošnje občin- 
skih ljudskih odborov na takle način. Rekli smo, da je treba 40% od dovoljene 
proračunske potrošnje za naš okraj rezervirati za potrebe proračuna okrajnega 
ljudskega odbora. 60 0/o proračunske kvote, ki nam je bila izračunana s strani 
pristojnega republiškega organa, pa smo razdelili na občinske ljudske odbore 
po naslednjih načelih. Določili smo, naj bi pri tem porazdeljevanju igrali svojo 
vlogo štirje elementi in to narodni dohodek, dosedanja proračunska potrošnja, 
število prebivalcev in pa dohodki od prebivalstva. Ti štirje elementi medsebojno 
niso popolnoma enakovredni, ker ni zasluga določenega področja, če ima visok 
ali pa nizek narodni dohodek. Prav tako tudi dosedanja proračunska potrošnja 
ne more biti enakovreden element ostalim, zato ker skriva v sebi vse napake 
neobjektivnoga porazdeljevanja oziroma, ker nismo proračunsko porošnjo delili 
po objektivnih kriterijih. Pač pa menimo, da je zelo močan element, ki naj od- 
igra veliko vlogo pri določanju teh okvirov, število prebivalstva in pa dohodki 
od prebivalstva. Dohodki od prebivalstva zato, ker bodo vsaj po tezah, ki so 
pripravljene za sprejem novega zakona o proračunih, proračunski dohodki v 
glavnem,  kolikor bo le mogoče,  odvisni od  dohodkov od prebivalstva, število 
prebivalstva pa je sam po sebi pokazatelj, ki že tako pokaže na določen obseg 
potreb. Ovrednotili smo narodni dohodek s 300 točkami, dosedanjo proračun- 
sko potrošnjo s 300 točkami, število prebivalstva s 600 točkami, dohodke pre- 
bivalstva pa s 600 točkami, tako da je celokupna proračunska kvota, ki smo jo 
razdelili med občine — torej 60 % celokupne proračunske kvote — ovrednoteno 
s  1800 točkami. Ker so elementi narodni dohodek, dosedanja proračunska po- 
trošnja, število prebivalstva in dohodek od prebivalstva v posameznih občinskih 
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ljudskih odborih znani, smo vrednost teh 1800 točk porazdelili na 14 občin. Se- 
števek točk pri posameznem občinskem ljudskem odboru je dal končno razmerje, 
po katerem smo celokupni del proračunske kvote razdelili po občinskih ljudskih 
odborih. Na ta način smo upoštevali nenormalno dosedanjo proračunsko po- 
trošnjo, ki je ne moremo čez noč odpraviti; upoštevali smo število prebivalstva, 
narodni dohodek kot pokazatelj gospodarske razvitosti in upoštevali tudi do- 
hodke od prebivalstva, ki nam kažejo, v kolikšni meri prebivalci sodelujejo v 
materialnem smislu pri reševanju komunalnih vprašanj. 

Smatramo namreč, da je od vseh možnih variant, ki pa jih je mnogo več — 
mi smo jih nešteto proučevali — ta še najbolj simpatična in kar je še bolj za- 
nimivo, najbolj razumljiva vsem tistim tovarišem, ki se na področju proračun- 
ske potrošnje srečujejo s temi problemi. Verjemite mi, da je zelo, zelo težko 
razpravljati o teh vprašanjih, posebno takrat, kadar je po enotnih merilih, 
to se pravi, kolikor seveda mogoče po objektivnih kriterijih porazdeljevati pro- 
računsko potrošnjo na približno dosedanjem nivoju. Ce bi lahko to proračunsko 
potrošnjo razdeljevali po enotnih merilih oziroma po objektivnih kriterijih na 
višjem nivoju, potem bi seveda odpadlo polovico debate, polovico jeze in po- 
lovico problemov. Ker pa tega ni, se moramo sprijazniti s tako situacijo. 

Osnova za proučevanje takega predloga je tudi v resoluciji o splošni po- 
trošnji, ki jo je sprejela zvezna skupščina in ki je vsem znana. Ce dovolite, bi 
dobesedno navedel odstavek iz resolucije, ki govori o proračunski potrošnji 
oziroma o določanju okvirov proračunske potrošnje: »V prihodnje bo treba 
splošno potrošnjo na vsakem področju bolj neposredno vezati na njegove lastne 
možnosti in iskati vire sredstev tudi za to potrošnjo predvsem v osebnih do- 
hodkih državljanov, ki jih bodo ti imeli od svoje gospodarske in druge družbene 
aktivnosti na teh področjih.« 

Predsednik  Miha  Marinko:  Besedo ima ljudski poslanec Riko Jerman. 

Riko Jerman: Tovarišice in tovariši poslanci! Želel sem razpravljati 
O proračunskem sistemu in o delu krajevnih odborov, ker pa je že tovariš Tine 
Lah govoril o tej  stvari,  bom svoj  govor nekoliko skrajšal. 

Najprej o krajevnih odborih. Velik teritorialni obseg večine občin, zlasti 
pa njihove velike pristojnosti silijo v to, da je njihovo delovanje usmerjeno 
pretežno v reševanje pomembnejših družbeno-ekonomskih in političnih proble- 
mov. Zato je neizogibno, da ostajajo v tej kompleksnosti reševanja drobni, pa 
zato tembolj številni problemi posameznih naselij znotraj občine nekako ob 
strani. Nič ni čudno, da se ponekod, kjer so takšni primeri akutni, poraja dvom 
o približevanju ljudske oblasti množicam oziroma, da se v takšnih primerih 
državljani sprašujejo, ali jih novi komunalni sistem v enaki meri povezuje z 
ljudsko oblastjo kot jih je prejšnji. Takšna miselnost bi lahko imela sčasoma 
škodljive   posledice   v   naših   prizadevanjih   za   utrditev   komunalnega   sistema. 

Ce iz številnih samoupravnih oblik in oblik družbenega upravljanja vza- 
memo krajevne odbore kot pomožne organe ljudskih odborov, moramo ugoto-. 
viti, da je vse preveč nedoločenega v odnosih med njimi in med občino, v ko- 
likor niso ta razmerja urejena z zakonom o ljudskih odborih in pa s statuti 
občin. Ta s statuti urejena razmerja pa v praksi dobivajo dejansko še ožjo ob- 
liko. Običajno rešujejo komunalne probleme svojega območja v okviru za to 
potrebnih in namenjenih zelo skromnih proračunskih sredstev. Ce k temu do- 
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damo še eventualne konference s predsedniki krajevnih odborov in morda zelo 
redko razpravljanje o delu krajevnih odborov na zasedanjih občinskih ljudskih 
odborov, potem smo dejansko izčrpali vse praktične oblike delovanja krajevnih 
odborov na eni strani in vsklajevanje njihovega dela z občino na drugi strani. 
Takšna praksa pa seveda za utrjevanje našega komunalnega sistema ne more 
biti zadovoljiva vsebina dela tako važnega organa samoupravljanja znotraj ve- 
like občine in povezave z njo kot je to prav krajevni odbor. 

Nerazmejeni odnosi med bivšimi krajevnimi odbori, med njihovim delom 
v zvezi s problematiko njihovega območja in med občino v razmerah prejšnjih 
manjših občin, niso bili tako očitni, kajti prejšnja občina se je običajno lahko 
bavila s problemi posameznih naselij ali krajev svojega območja, ker je to 
spričo svojega ozkega delokroga pač zmogla. V pogojih sedanjega komunalnega 
sistema, zlasti pa po formiranju velikih občin, pa vsakdanje razmere zahtevajo 
nove oblike dela in povezanosti občine s terenom. V teh oblikah mora biti 
odprta pot iniciativi krajevnih odborov iz ozke komunalne problematike k re- 
ševanju problemov šolstva, vzgoje, zdravstvenega in socialnega varstva ter 
lokalnega gospodarstva, v katerem naj bi pač po karakterju območja krajev- 
nega odbora prevladovala pretežno kmetijska in davčna politika. Saj končno, 
kje je bolj upravičeno razpravljanje o ukrepih v tej panogi gospodarstva kot pa 
je na krajevnih odborih, če se na njihovem ožjem območju vrši konkretizacija 
socializacije vasi. V preteklosti je bila vsa skrb za razvoj kmetijstva precej 
odtujena lokalnim gospodarskim organom. V okrajnih merilih se je to stanje 
že izboljšalo, še vedno pa so marsikje naloge zadružništva ločene od zavestnih 
naporov občin v tej smeri. Krajevni odbori pa pri vsklajevanju in vključevanju 
v modernejšo in gospodarsko bolj uspešno kmečko gospodarjenje stoje prak- 
tično ob strani. Zato smatram, da je treba posvetiti več pozornosti krajevnim 
odborom pri tolmačenju politike občinskih ljudskih odborov. Iskati je treba 
primernejših oblik dela z njimi, predvsem pa je treba spremeniti njihove me- 
tode dela z odvračanjem od ozkih prakticističnih oblik v okviru razpoložljivih 
proračunskih sredstev. Za dosego tega cilja, ki bi sprostil iniciativo državljanov 
za krepitev pozicij družbenega upravljanja, pa bo treba v okviru statutov ob- 
činskih ljudskih odborov določneje postaviti odnose med krajevnimi odbori 
in med občinami. 

Se o proračunski problematiki. Vrsto let nazaj smo v razdelitvi celotnega 
nacionalnega dohodka določali proračunsko potrošnjo s tako imenovanim kvo- 
tiranjem, to pomeni z administrativnim določanjem njenega obsega. Tak sistem 
je nosil s seboj številne neskladnosti, ker je bil grajen na rezultatih minulih 
let in ni upošteval stvarnih gibanj, napredka in s tem potreb, ki imajo svoj 
odraz v proračunu. Zato mislim, da pomeni že sam princip ugotavljanja prora- 
čunskih dohodkov in enakega zajemanja za višje proračune, kot je uveden letos, 
bistven napredek. Pomen tega principa je tudi v tem, da postajajo z njim pro- 
računi občin in okrajev v večji meri odraz gospodarskega stanja in politike 
zajemanja dohodkov ter politike trošenja za splošno družbene potrebe. Ta si- 
stem torej vodi k perspektivno postavljenemu cilju, da se določa proračun na 
nivoju občine in okrajev ter da postaja gospodarsko in politično pravilno zbi- 
ranje ter preudarek glede smotrnosti trošenja pomembna in odgovorna skrb 
ljudskih odborov. Kot tak krepi komunalni sistem. 

Obseg letošnje proračunske potrošnje, ki ga je določil omenjeni princip, 
pa je po okrajih zelo različen in ga po mojem mišljenju ne moremo pojasniti le 
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z enakim delovanjem meril. Smatram, da jo na poti k objektivizaciji proračun- 
ske potrošnje zelo pomembna letošnja, že opisana pridobitev, prav tako pa tudi, 
da je za objektivizacijo, h kateri težimo, velike važnosti tudi tole: 

Prvič, katere vrste dohodkov določimo kot proračunske dohodke, drugič, 
katere vrste dohodkov delimo z višjimi proračuni in tretjič, upoštevanje tudi 
tega, da vsi proračunski dohodki relativno niso enakovredni. Na primer, če 
so dohodki od pavšalnih obdavčenj proračunski dohodek občine in če je delitev 
tega ugodnejša, kot je redna delitev dohodka, potem se občina v večji meri po- 
služuje pavšaliranja. Objektivne možnosti v posameznih občinah pa so različne. 
Ali če se da občini možnost, da določene izredne dohodke državljanov obdavčuje 
z dopolnilnimi davki, ali pa če te izredne dohodke poberemo v drugačni obliki, 
je to za obseg dohodkov posameznih občin zelo različno. Le še en primer. Ce 
bi na primer prepovedali oziroma, če bi zamenjali zajemanje dohodkov za 
občine v obliki davka na maloprodajni promet in ga nadomestili s povečanim 
proračunskim prispevkom ali s povečano občinsko doklado na dohodnino, bi 
se to prav tako zelo različno odražalo pri posamezni občini, čeprav bi bila vsota 
v globalu ista. 

S temi primeri sem hotel le prikazati nekaj problemov, ki jih bomo morali 
v prizadevanjih za postopno objektivizacijo proračunske potrošnje reševati. 
Smatram pa, da je ureditev proračunskega sistema za nadaljnjo krepitev komu- 
nalnega sistema, zlasti pa odnosov med občinami in okraji zelo važna, zato sem 
prepričan, da bodo pristojni republiški organi tekom leta intenzivno delali na 
reševanju te problematike. 

Opozoriti pa želim Se na nekatere probleme, nanašajoče se na samo pro- 
računsko potrošnjo. 

Kot je znano, gre pri proračunski potrošnji za dve vrsti trošenja, in sicer 
za kritje s predpisi določenih proračunskih izdatkov, ne oziraje se na prora- 
čunske dohodke, torej za tako imenovano minimalno proračunsko potrošnjo in 
za neke vrste razširjeno proračunsko potrošnjo, ki se kaže v proračunskih inve- 
sticijah, razširjenemu vzdrževanju, opremljanju in nadpovprečni materialni 
preskrbljenosti proračunskih zavodov, ustanov in slično. 

Mislim, da bi morali, čeprav bo to težko in zamudno, vendarle ugotoviti, 
kaj je vsaj približno realna minimalna potrošnja, torej tista potrošnja, ki je 
s funkcijo ljudskih odborov že določena z zakonitimi predpisi. Takšno potrošnjo 
bi morali v vsakem primeru pokrivati, neoziraje se na kriterije in na ugotovljene 
proračunske dohodke. 

Pri tem mislim, da bi kritje te proračunske potrošnje moralo biti urejeno 
tako, da bi vzbujalo interes na zajemanju možnih dohodkov in interes na 
racionalnem trošenju. 

Proračunske enote pa, ki ustvarjajo več proračunskih sredstev po principu 
določanja proračunov na osnovi dohodkov, potem ko so pokrile vse minimalne 
proračunske potrebe, naj bi s presežkom seveda razpolagale v obliki razširjene 
proračunske potrošnje, to je za proračunske investicije, večjo dotacijo in slično. 

Proračuni pa nas opozarjajo tudi na stalen, nesorazmeren porast osebnih 
dohodkov. Nedvomno je to tudi rezultat stalnega naraščanja števila zaposle- 
nih v ljudskih odborih in proračunskih ustanovah. Pri podrobnejši analizi bi 
ugotovili tudi številne negativne pojave, ki pa imajo tudi druge kvarne posle- 
dice. Na splošno ugotavljamo, da državljane ob raznih prilikah vse preveč veže- 
mo na upravno poslovanje zlasti občin. Da je administracija ljudskih odborov 
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neracionalno organizirana, zlasti evidenca in statistična služba, da je često delo- 
vanje družbenih organov upravljanja neorganizirano in prav zato povzroča 
mnogo več dela administrativnemu aparatu in slično. Zlasti velike so tudi razlike 
v zasedbi posameznih občin in okrajev. Prav tako pa je znano, da je strokovnost 
uslužbencev glede na naloge teh upravnih enot zelo nizka. 

Mnenja sem, da bi v prilagojeni obliki uvedba sistema nagrajevanja po 
učinku bila vzpodbudna za kvalitetnejšo in večjo storilnost uslužbencev ljudskih 
odborov. Znano je, da si večina uslužbencev dopolnjuje osebne dohodke s hono- 
rarnimi zaposlitvami, to pa zmanjšuje njih interes in sposobnost za opravljanje 
dolžnosti v redni zaposlitvi. Zato bo nujno čimprej urediti sistemizacijo delov- 
nih mest tako kot je bilo to ugotovljeno v zvezni skupščini. Tako bi se lahko 
ugotovil tudi obseg sredstev, potrebnih za osebne dohodke. Na ta način ugotov- 
ljeni osebni dohodki naj bi bili tudi merilo za minimalne proračunske dohodke. 
Občine ali okraji oziroma proračunske ustanove pa naj bi v primeru, da redno 
opravljajo svoje dolžnosti, imele možnost iz prihranjenih sredstev za osebne 
dohodke neomejeno ali pa neodvisno od režima, ki danes velja za osebne do- 
hodke, dopolnilno plačevali tiste uslužbence, ki so ustvarili prihranke z oprav- 
ljanjem del na nezasedenih sistemiziranih delovnih mestih. To bi povzročilo 
prihod strokovno sposobnih uslužbencev v državno upravo, dejanska potreba pa 
bi   hitreje upadla. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Jože 
Bergant, 

Jože Bergant: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Dotaknil bi se 
dveh vprašanj in to proizvodnosti dela in zaposlovanja nove delovne sile. 

Iz poročila Izvršnega sveta je razvidno, da proizvodnost dela v preteklem 
letu ni rasla tako, kakor je predvideval družbeni plan. Eden izmed vzrokov je 
tudi ta, da se je sredi leta menjal plačni sistem, ki je zlasti v industriji za ne- 
kaj mesecev zavrl proizvodnjo, vendar pa se je stanje proti koncu leta začelo 
precej popravljati. Zato je v bodoče želeti, da se plačni sistem čimbolj utrdi in 
čim manjkrat menja. 

Zlasti nizka proizvodnost dela je v gradbeništvu, zato je nujno, če hočemo 
čimprej zgraditi stanovanja za naše potrebe, da preidemo na bolj tipizirano 
gradnjo, da med gradnjo projektov ne spreminjamo, kar se sedaj često dogaja, 
da se že sezidane stene rušijo in prestavljajo iz enega mesta na drugo in da 
preusmerimo ali pa na novo ustanovimo nekaj podjetij za serijsko izdelavo 
stavbenega pohištva. Gradbeni delavci naj bodo plačani po delovnem učinku, 
pa bomo s tem zelo pospešili in pocenili naše gradnje in tudi hitro dvignili 
proizvodnost dela pri naših gradbincih. 

Ko govorimo o proizvodnosti dela, je potrebno, da pogledamo tudi, kakšna 
je proizvodnost dela v upravno tehničnem in administrativnem aparatu. Naši 
delavci-proizvajalci pogosto in do neke mere tudi upravičeno očitajo, da gledamo 
samo nje, tega aparata pa ne vidimo. Zato je nujno, da pogledamo ali nam je 
res potreben tako obsežen upravni aparat in ali so vsi nameščenci res polno 
zaposleni, ali pa bi se morda ta aparat vendarle ne dal zmanjšati z zaposlitvijo 
manj številnega toda bolje kvalificiranega kadra, s čimer bi bil verjetno dosežen 
tudi večji delovni učinek. 
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Dotaknil se bom še vprašanja zaposlovanja nove delovne sile. Ukrepi o za- 
poslovanju nove delovne sile, kakršne so sprejeli okrajni ljudski odbori, so 
bili nujni in so že pokazali pozitivne uspehe. 

Skoro vsa podjetja imajo še rezervno delovno silo. To nam najbolj jasno 
pokaže analitična ocena delovnih mest, s pomočjo katere lahko najdemo še vrsto 
delovnih mest, na katerih bodisi da niso delavci polno ali pa celo komaj polo- 
vično zaposleni. Z ukinitvijo oziroma z združitvijo takih delovnih mest imajo 
podjetja možnost pridobiti še precej delovne sile, katero praktično že zaposlu- 
jejo na drugih delovnih mestih. S tem je rešen problem na takih delovnih me- 
stih, kjer delovne sile v resnici primanjkuje. Poleg tega pa je občini in podjetju 
prihranjena skrb, kje nastaniti novo delovno silo. Zato je nujno, da podjetja 
analitično oceno delovnih mest čimprej dovrše in da pri sestavi novega tarifnega 
pravilnika streme za tem, da bo delavec-proizvajalec čimprej plačan po enoti 
proizvoda. Potem smo lahko prepričani, da uspeh ne bo izostal. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima zvezni ljudski poslanec Gre- 
gor Klančnik. 

Gregor Klančnik: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Iz poročila 
Izvršnega sveta je razvidno, da smo v lanskem letu v Sloveniji glavne postavke 
družbenega plana sicer dosegli, vendar nismo dosegli eno naših najvažnejših 
nalog, to je povečanje proizvodnosti. 

Mislim pa, da se moramo zavedati, da je prav od izvršitve te osnovne na- 
loge odvisno povečanje življenjskega standarda. Smo na začetku novega po- 
slovnega lota in je zato skrajni čas, da bolj resno pristopimo k reševanju naj- 
važnejše naloge, to je povečanja produktivnosti. Letos smo dobili sproščen sistem 
delitve dohodka in še bolj sproščen sistem delitve osebnega dohodka. Prav v 
tem pa je glavna možnost za povečanje produktivnosti dela. Res je, da je pro- 
duktivnost dela odvisna od dobre organizacije dela. Brez dvoma pa je tudi res, 
da pa je produktivnost dela v prvi vrsti odvisna od pravilne materialne stimu- 
lacije, bodisi podjetja kot celote, predvsem pa seveda posameznih delavcev 
v podjetju. 

Ker pravkar pripravljamo nove tarifne pravilnike, se hočem z nekaj be- 
sedami dotakniti te izredno važne naloge, od katere je pravzaprav odvisna 
produktivnost dela v letošnjem letu in tudi v bodočih letih. Po podjetjih se 
pritožujemo, da nimamo stimulativnejšega sistema pri delitvi dohodka in da 
je to glavni vzrok, da ne dosegamo večje produktivnosti dela. Sedaj pa, ko 
smo dobili bolj sproščen sistem delitve dohodka, pa se v glavnem pojavlja 
tendenca, da bi celotno maso, ki je določena za osebne dohodke, razdelili v ob- 
liki tarif. To pomeni, da si sami zapiramo možnost povečanja produktivnosti 
dela, da se skratka branimo stimulacije, ki nam je sedaj omogočena. Mislim 
namreč, da k izdelavi tarifnih pravilnikov pristopamo preveč po starem in da 
tarifne pravilnike vse preveč gledamo le kot seštevek tarifnih postavk, ne pa 
da bi tarifne pravilnike sestavili tako, da bi bila glavna skrb posvečena pove- 
čanju produktivnosti dela in pravilnemu stimuliranju. Za dosego tega moramo 
vložiti vse svoje sile, poiskati moramo vse elemente in vse možnosti, ki bodo 
prinašali večjo stimulacijo in večjo produktivnost dela. Uvesti moramo možnost 
plačevanja na enoto proizvoda, izdelati cenik za posamezne proizvodne opera- 
cije, izdelati večji in širši sistem norm, izdelati dosleden premijski sistem, in 
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iskati pot, ki stimulira slehernega na njegovem delovnem mestu k večjemu 
uspehu v sami proizvodnji. Mislim pa, da nam je popolnoma jasno, da s tem, 
če čez noč z nekim predpisom povečamo tarife za 100 0/'o, ne bomo niti za dro- 
bec povečali proizvodnje, da pa bomo dosegli znatno večjo proizvodnost, če 
bomo tisto 100 0/o povečano plačo dali tistim, ki so za toliko tudi več naredili. 
Iz tega izhaja, da se moramo v podjetjih dotakniti predvsem tega problema. 

Mi še vedno gledamo po starem tudi zaradi tega, ker smo lansko leto imeli 
pravzaprav višino minimalnega osebnega dohodka, ki je osnova za odmero 
čistega dohodka v podjetju, odrejenega z 80 0/o tarifne postavke. Letos je mi- 
nimalni osebni dohodek fiksiran, to pomeni, da minimalni osebni dohodek ni 
odvisen od tarife in ne sme biti osnova za višino tarife. S predpisom lahko sicer 
zvišamo osebni dohodek v obliki višjih tarifnih postavk, toda le s spremembo 
delitve narodnega dohodka, s tem pa še vedno ničesar ne naredimo za povečanje 
proizvodnje in za povečanje produktivnosti dela. Zato je jasno, da moramo v 
podjetjih iskati pot k večji stimulaciji predvsem v proizvodnji sami. 

Ce analiziramo lanskoletno delitev osebnega dohodka, ugotovimo približno 
takole sliko. Od izplačanega osebnega dohodka je približno 80 % izplačanega 
na tarife oziroma na dodatke po zakonu, naj si bo to 500/o na nadure, 12,50/o za 
nočno delo in podobno. Približno 10 0/o je bilo izplačanega v obliki delitve pre- 
sežka ali dodatnih plač, kar lahko jemljemo le kot indirektno stimulacijo, v no- 
benem primeru pa ne kot direktno stimulacijo in le okoli 10 % je bilo izplačano 
kot neposredna stimulacija. Mislim pa, da je to premalo, da bi s tem lahko naše 
delavce stimulirali oziroma zainteresirali za večjo storilnost. Brezpogojno mo- 
ramo torej doseči, da bo ta odstotek, ki je odvisen od delovne storilnosti, ne- 
primerno večji kot pa je bil doslej. Zato moramo pri izdelavi naših tarifnih 
pravilnikov vložiti vse sile v to, da bomo našli različne metode in možnosti 
za večjo stimulacijo, razumljivo, kot sem že preje rekel, na osnovi plačevanja 
po enoti vloženega dela. 

Nadalje moramo povečati število normiranih del. Pri tem seveda ni dovolj, 
če samo rečemo, da je to delovno mesto upoštevano kot delovno mesto z normi- 
ranim delom, ampak je potrebno, da se tam tudi po normi dela. Dogaja se nam- 
reč to, da je delovno mesto določeno kot delovno mesto z normiranim delom, 
dejansko pa je polovica delovnih ur režijskih in je morda le polovica dejansko 
normnih delovnih ur. Držati se moramo preprosto principa, da je povečanje 
osebnega dohodka možno le z vzporedno povečano produktivnostjo dela. Ce pa 
bomo hoteli sestaviti take tarifne pravilnike, bomo za to morali nujno angažirati 
najbolj strokovne in tudi najbolj zavedne ljudi po podjetjih, ljudi, ki želijo pod- 
jetju čim večji uspeh. Zato ne bi bilo prav, da izdelavo tarifnih pravilnikov 
prepustimo premalo strokovnim uslužbencem iz personalnih oddelkov. Pri se- 
stavi tarifnih pravilnikov mora nujno sodelovati ves kolektiv z direktorjem na 
čelu. 

Pred nas se nadalje postavlja vprašanje, kako deliti osebni dohodek, ali 
preprosto tako, da povečamo tarifne postavke, ali nekoliko bolj zamotano, in 
sicer tako, da bi bil upoštevan sistem večje vzpodbude pri delu. Mislim, da 
se moramo odločiti za drugo varianto, to je za tak sistem, ki bo dal neprimerno 
večjo vzpodbudo kot pa je bila doslej. Na žalost pa se pojavlja tendenca, da ko- 
lektivi poskušajo svoj osebni dohodek povečati na podlagi tarif. Res pa je, da 
imamo določene težave, ki zavirajo stimulativno delitev osebnega dohodka. 
Prvič je tu ovira sistem plač pri javnih uslužbencih, na katerega se ljudje v 
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podjetjih pogosto sklicujejo, drugič pa je ovira višina pokojnine in hranarine, ki 
je tudi bolj odvisna od tarife kot pa od višine osebnih dohodkov kot celote. 
Tretjič pa gre tu tudi za nesigurnost pri delitvi osebnega dohodka iznad tarife, 
pa naj gre to za norme ali za premije. Spominjamo se, da smo v zadnjih letih 
vedno rezali norme in da smo lansko leto tudi pri premijah morali predpisati 
omejitve, kar povzroča skrb, da se to ne bo pojavilo tudi v letošnjem letu. 
Naslednja stvar je izgovor, da z normami ne moremo doseči večji osebni doho- 
dek zato, ker smo že na določenih delovnih mestih dosegli največ kar se doseči 
da. To je sicer vprašanje za sebe, vendar je pri proizvodnji na tekočem traku, 
kjer je maksimalna storilnost že precej dosežena, morda delno to tudi res. 

Kot naslednjo oviro bi navedel 25 % dodatni proračunski prispevek, ki ga 
bodo eventualno predpisale občine. Mislim, da bi vse to ne smela biti tolikšna 
ovira, da bi v podjetjih kljub temu ne pristopili k pravilni sestavi tarifnih pra- 
vilnikov, saj večjih koristi razen nas samih nihče ne bo imel. Treba bi bilo 
končno rešiti, da bi niti pokojnina niti hranama ne smela biti odvisna od višino 
tarile, ampak od višine dejansko izplačanih osebnih dohodkov. 

Drugo, treba je na vsak način povrniti zaupanje delavcev v stalnost norm 
in v stalnost vseh kriterijev, ki veljajo za izplačevanje in priznavanje višine 
osebnih dohodkov, ki prinašajo večjo storilnost. Ce so norme nekje že maksi- 
malno dosežene, to ne sme biti ovira, da ne bi na takih delovnih mestih uvedli 
progresivnih norm, poleg tega pa lahko na vseh delovnih mestih uvedemo stimu- 
lacijo za znižanje izmečka. Izredno važna naloga je, da izmeček, ki je velika 
ovira za večjo produktivnost in večjo proizvodnjo, čim bolj znižano. Prav tu se 
skrivajo še velike rezerve in je zato temu vprašanju treba posvetiti veliko po- 
zornost. Mislim pa, da bomo tej nalogi kos le na ta način, če bomo za znižanje 
izmečka dali posameznim delavcem v proizvodnji ali pa tudi uslužbencem, ki 
se bodo za tako znižanje borili, posebno priznanje. 

K eventualnemu sprejetju 25 % dodatnega proračunskega prispevka, ki 
ga bodo morda predpisale občine, pa imam naslednji predlog. Ta 25 0/o dodatni 
proračunski prispevek, ki pride v poštev v primeru več kot 60 0/o prekoračenja 
minimalnega osebnega dohodka, naj se predpiše na samo v primeru, kadar se to 
prekoračenje izplačuje na račun tarif. To pomeni, naj bi se ta 25% dodatni pro- 
računski prispevek ne predpisoval, kadar gre za povečanje stimulacije, pač pa 
naj se predpiše takrat, kadar se tarifo prekoračujejo v preveliki meri. Na vsak 
način pa bi bilo potrebno, da bi prišli do spoznanja, da tudi 50% prekoračenje 
tarifnih postavk osebnega dohodka ne bi smelo veljati za pretirano. Preje sem 
rekel, da smo lansko leto izplačali za okoli 100/o, mislim pa, da tudi 50% preko- 
račevanje osebnega dohodka kot direktna stimulacija ne bi smelo biti pojmovano 
kot pretirano in če bomo postavili takšen okvir, potem bo s tem stimulacija 
zagotovljena. 

Lahko smo veseli, da nas pri taki tarifni politiki podpirajo tudi sindikati. 
Na žalost pa tisti, ki smo v podjetjih najbolj zadolženi za izvajanje tako tarifno 
politike, ki prinaša večjo storilnost in boljše nagrajevanje, ne storimo vsega, 
da bi našli take stimulativno poti, ki nam bodo tudi to zagotovilo. S tem nočem 
reči, da no bi tarife tudi v bodoče ostale eno izmed meril pri delitvi osebnega 
dohodka. Jasno je, da se odnosi med posameznimi delovnimi mesti še vedno 
lahko regulirajo z višino tarif. Pri tem pa jo treba uporabiti tudi analitsko 
oceno delovnih mest kot eno izmed meril za določanje takih tarifnih postavk. 
Vendar sem hotel poudariti zlasti to, da si je na vsak način treba prizadevati 
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ne le za čim večje tarife, temveč tudi za pametno stimulacijo pri delitvi osebnega 
dohodka. 

Neke določene odnose pa je treba pri celotni delitvi osebnega dohodka ven- 
darle doseči. Ti odnosi bodo doseženi s tem, če v primerjavi z lanskim letom 
ne bomo povečali izplačila vsote osebnega dohodka na enoto proizvoda. Višino 
lanskoletnih osebnih dohodkov je treba korigirati z zakonskimi zvišanji na 
koncu leta, izvršiti je treba vskladitev sorodnih podjetij in odrediti element 
osebnih dohodkov ter tako z določenim odstotkom udeležbe pri dohodku pod- 
jetja, omejiti splošno izplačevanje prekomernih osebnih dohodkov. Mislim, da 
s tem stimulacije ne bomo omejili. Ce imamo odstotek udeležbe osebnega do- 
hodka v dohodku podjetja določen, imamo kljub temu vso stimulacijo, da z 
znižanjem stroškov proizvodnje, z znižanjem, izmečka in podobno, povečamo 
dohodek podjetja in s tem tudi delež, ki gre na osebni dohodek. To pomeni, 
da je stimulacija tudi individualno zasigurana, kljub temu, da smo višino omejili 
Z določenim odstotkom, to pa zaradi tega, da element, ki ga v strukturi cene 
predstavljajo osebni dohodki, pri zniževanju stroškov poslovanja ne bi porastel. 
To je ena izmed najvažnejših nalog pri izdelavi letošnjih tarifnih pravilnikov. 

V zvezi s tem bi se dotaknil še neke druge zadeve, ki je prav tako v zvezi 
Z delitvijo osebnega dohodka. To je vprašanje racionalizatorstva in novatorstva. 
Iz leta 1948 imamo zakon, ki ureja vprašanje racionalizatorstva in 'novatorstva. 
M'slim pa, da je ta zakon že zelo star, bil pa je že v osnovi več ali manj, rekel 
bi, neprimeren. Zato bi bilo prav, da se ta zakon popravi. S tem zakonom tudi 
nismo dosegli tega, kar smo želeli. Naša želja je, da zainteresiramo čim večje 
število sodelavcev po podjetjih, ki z racionalizatorskimi in novatorskimi pred- 
logi izboljšujejo proizvodnjo. Mislim pa, da s tem zakonom nismo zajeli tistih 
drobnih racionalizatorjev, ki bi gledano z vidika množice lahko ogromno do- 
prinesli, temveč so se tu znašli predvsem razni strokovnjaki, ki za stvari, ki bi 
jih pravzaprav že tako morali narediti, zahtevajo visoke vsote. Mislim, da je 
treba ločiti to, če je nekomu v proizvodnji odrejeno, da fizično dela. drugemu 
pa, da skrbi za to, da se proizvodnja izboljšuje. Ce je nekomu odrejeno, da 
fizično dela in če poleg tega nekaj iznajde, je treba takega dobro in pravilno 
nagraditi. Drugače pa je to v primeru, če nekdo izvede neko izboljšavo, ki jo 
je pravzaprav dolžan izvesti in tega je treba potem le nekoliko drugače tretirati. 
Vemo, da imajo naši strokovnjaki v proizvodnji in tudi izven nje najrazličnejše 
tehnične pripomočke, poleg tega pa imajo možnost, da se izobražujejo na najraz- 
ličnejših šolah doma in v inozemstvu, od koder prinašajo izkušnje, kar pomeni, 
da so do teh izkušenj prišli z družbenimi sredstvi. Zdaj pa znova zahtevajo od 
družbe nagrado za to, da bi družbi dali tisto, do česar so prišli s pomočjo druž- 
benih sredstev. Mislim, da to ni prav in da je treba ta problem vendar že ure- 
diti. V nekaterih državah poznajo obveznost, po kateri mora vsak mojster, 0 
inženirjih niti ne govorim, vsako leto obvezno dati štiri predloge. Ce teh štirih 
predlogov obvezno vsako leto ne da, mora pač nazaj na fizično delo, kjer mu 
predlogov ni treba dajali. Zato menim, da bi tudi pri nas tak režim ne bil 
napačen. Na vsak način pa je treba drugače vrednotiti izboljšave, ki jih uvaja 
nekdo, ki je za to obvezen, kol tiste, ki jih uvaja nekdo, ki za to direktno ni 
zadolžen. V tem pogledu smo šli zelo daleč. Nekateri zahtevajo tako nemogoče 
vsote, da je redna plača pravzaprav le še samo napitnina, to kar prejemajo na 
drug način pa je njihov pravi osebni dohodek. Ta problem je treba na vsak 
način prej ali slej rešiti, sicer tu ni več prave meje. Včasih pravijo, češ da je 

u 
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treba temu ali onemu to priznati zato, da bo zadovoljen. Res je, da je posa- 
meznik sicer za enkrat zadovoljen, toda je zaradi tega nezadovoljnih drugih 
2000 ljudi v kolektivu. Kolektivi se morajo zavedati, da to delijo iz svojih 
sredstev, zato bo končno treba zahtevati od ljudi, ki so zadolženi, da mislijo na 
izboljšave v proizvodnji, da te izboljšave tudi stalno uvajajo. Obratpvodje niso v 
podjetju le zato, da podpisujejo nakaznice, ampak predvsem zato, da skrbe, da 
se delo ne odvija iz dneva v dan enako, temveč vsak dan boljše. To je predvsem 
njihova funkcija v podjetju in zato smatram, da mora kolektiv to od njih tudi 
zahtevati. 

Dotaknil bi se še dveh problemov, ki sta prav tako v zvezi z delovno sto- 
rilnostjo. Prvo je problem raznih zavodov, ki organizirajo tečaje, ki naj bi 
skrbeli za to, da so v podjetjih dvigne strokovnost prav zaradi povečanja pro- 
duktivnosti dela. Ti tečaji se običajno prirejajo v letoviških krajih, ljudje dobe 
za čas tečaja dnevnice in podobno. Toda ti tečaji in seminarji, pa najsi bodo 
v Opatiji, Portorožu ali kjerkoli, in naj jih organizira ta ali oni, ne dosežejo 
tega, kar bi morali doseči. Mislim, da so ti tečaji bolj zaradi honorarjev kot 
pa zaradi česa drugega. Ti zavodi bi morali skrbeti predvsem za organizacijo 
neposredno v podjetjih in obiskati podjetje za podjetjem in tam konkretno 
uvajati tako organizacijo, o katerih predavajo v teh tečajih in seminarjih. Sicer 
so ti tečaji in seminarji brez vsakega haska in le nepotreben izdatek za kolektiv. 
Zato mislim, da jih je treba zreducirati. 

Zadnja stvar, ki bi se je rad dotaknil, je vprašanje naše strokovne literature, 
ki posredno prav lahko pripomore k povečanju produktivnosti dela. Tu mislim 
predvsem na naše gospodarske časopise. Ne vem, kako je to drugod in kako drugi 
občutijo to, osebno moram reči, da ne vem, katerega izmed teh gospodarskih 
časopisov naj vzamem v roke. ker jih je toliko, in kateri je toliko kvaliteten, 
da bi pri njem lahko nekaj pridobil. Nimam tudi toliko časa, da bi vse te paso- 
pise pregledal in ugotovil, kateri ima kaj pametnega. Ker pa jih je toliko, 
mislim, da ne morejo biti vsi pametni in kvalitetni. Zato naj bi Izvršni svet 
poskrbel, da se število gospodarskih časopisov zniža in naj bo v Sloveniji po 
možnosti samo eden, ta pa naj vsebuje vse in naj nas tudi česa nauči, da bomo 
vedeli kam in kako se moramo obračati. (Ploskanje.) 

Predsednik Miha  Marinko:  Besedo ima ljudski poslanec Miran Cvenk. 

Miran Cvenk : Tovarišice in tovariši! Razpravljal bi o nekaterih pro- 
blemih s področja blagovnega prometa. 

V komunalnem sistemu so ljudski odbori odgovorni za gospodarstvo svojega 
področja. Nenehna skrb za dvig standarda je v preteklem letu narekovala naj- 
večje zahteve po nujni ureditvi blagovnega prometa. Ljudski odbori so brez 
dvoma storili prve korake, ki so potrebni za pravilno usmeritev blagovnega 
prometa, to je usmerjanje in zajemanje proizvodnje v osnovnem principu, da 
vsak proizvod pride po najkrajši in najcenejši poti do potrošnika. Smernice 
Sekretariata.za blagovni promet so ljudski odbori izvajali predvsem s pomočjo 
trgovinske zbornice in zadružnega sektorja, ki ima blagovni promet kmetijskih 
proizvodov v rokah. 

V trgovinski mreži je bila izvršena zelo pomembna reorganizacija. Zadruge 
so oddale trgovanje z mešanim blagom in zadržale le poslovanje s kmetijskimi 
proizvodi  ter potrebno nabavo reprodukcijskega  materiala  za  kmetijstvo. 
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Trgovska detajlistična mreža se je konsolidirala in se je delno uredilo vpra- 
šanje grosislov. Pri urejanju trgovinske mreže so trgovinske zbornice odigrale 
svojo vlogo pri izvajanju smernic ljudskih odborov. Rešena so bila vprašanja 
za nadaljnji perspektivni razvoj trgovinske mreže, — jasna je perspektiva, katere 
investicije so potrebne, njihov obseg in lokacije. 

Za popolno oskrbo potrošnika s kmetijskimi proizvodi je bila v preteklem 
lotu posebna skrb ljudskih odborov, da po najkrajši poti založijo trg s takimi 
dobrinami. Zadruge so pričele zajemati vse tržne presežke kmetijske proizvodnje 
in jih prodajati bodisi direktno ali preko komunalnega preskrbovalnega pod- 
jetja in detajlistične trgovine potrošnikom. V blagovnem prometu so zadruge 
imele težave, ker jim primanjkujejo ustrezna skladišča in ambalaža. Zadruge 
so pričele izvajati prevzem blaga po predpisanih standardih, vendar so se indi- 
vidualni proizvajalci le delno vživeli v nujnost sortiranja blaga, ki naj ustreza 
>-jusU" oziroma predpisanim standardnim cenam. 

Dogovarjanje odkupnih cen s proizvajalci je temeljilo na dogovorjenih 
cenah, katere so sicer dajale prednost visokokvalitetni proizvodnji, vendar pa je 
čutiti, da so razponi glede na kvaliteto še prenizki, da bi dvignili pri proizva- 
jalcu interes za čimboljšo kvaliteto. 

Izredne težave so se čutile v preteklem letu v blagovnem prometu z živino, 
zaradi neenakega izvajanja načelnih gospodarskih smernic republiškega sekre- 
tariata po posameznih področjih. 

Blagovni promet z živino mora brezdvomno teči samo preko zadruge. Zvezna 
uredba o prodajnih cenah klavne živine daje zadrugi možnost formiranja sred- 
stev, katera naj služijo ne le za kritje poslovnih stroškov, temveč tudi za 
nadaljnji razvoj in napredek proizvodnje. 

Povsod tam, kjer se je dopuščalo, da je promet z živino šel na trgih mimo 
zadruge, so se brez dvoma prepuščala prekupčevalcem in drugim tista sredstva, 
s katerimi bi zadruga pospeševala proizvodnjo. Ta sredstva so po nepotrebnem 
ostala prekupčevalcem in drugim, ki so na trgu nastopali kot kupci. Individualni 
proizvajalec ni imel od tega nič več oziroma je bil direktno oškodovan, ker se 
njegova zadruga  ni  krepila. 

Popolnoma jasno je, da mora vsak kmetijski proizvod, predvsem živina, 
iti v prometu samo preko zadruge. Tako ima ona v rokah proizvodne zmoglji- 
vosti svojega sektorja oziroma daje smernice za nadaljnjo proizvodnjo. Misliti 
je tudi na to, da mora zadruga v bodoče skrbeti še v večji meri za nabavo ple- 
menske živine za svoje člane. 

Blagovni promet z lesom, ki je namenjen industriji in ostali potrošnji, je 
potekal že dokaj urejeno preko zadružnega sektorja. Pojav prodaje rezanega 
lesa na žagah venecijankah s strani zasebnikov neposredno raznim potrošnikom 
pa je povzročil precej težav, ker jo kontroliranje tega nelegalnega prometa zelo 
težko. Najti je treba način, da bi se blagovni promet z lesom odvijal samo po 
eni liniji. 

Izkušnje preteklega leta so pokazale, da so zadruge lahko prevzele pro- 
izvodnjo sadja, oskrbele lokalne potrebe ter plasirale presežke po poslovnih 
zvezah izven domačega področja ali celo v izvoz. 

Pogodbeni odkup je tekel povoljno in so vnaprej dogovorjene cene imele 
svoje začetne uspehe. Zadruge niso bile v stanju zajeti vse proizvodne viške 
svojega sektorja, predvsem lahko pokvarljivega blaga, ker so jim manjkala 
ustrezna skladišča oziroma manjši predelovalni obrati za polproizvode. 

IV 
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Blagovni promet zahteva nujno enotno poslovanje v republiškem merilu. 
Zato je potrebno, da se na terenu skladno sprovajajo enotni ukrepi, ki jih na- 
rekuje naše neposredno socialistično gospodarstvo in interes čim popolnejše 
preskrbljenosti. 

Predsednik   Miha   Marinko:   Besedo ima ljudski poslanec Jože Slavič. 

Jože Slavič: Razen problemov, ki jih je načel tovariš Cvenk, bi hotel 
spregovoriti še o nekaterih vprašanjih s področja trgovine s kmetijskimi pridelki, 
predvsem pa o cenah. 

V poročilu, pa tudi v razpravah tovarišev, ki sta obravnavala področje 
kmetijstva in blagovnega prometa je bilo naglašeno, da je dobra povezava v 
blagovnem prometu v interesu obeh partnerjev, proizvajalca in potrošnika. Skrb, 
ki se je v preteklem letu posvetila temu vprašanju, ni ostala brez rezultatov. 
To moramo vsekakor pribiti in ugotoviti. V okraju Murska Sobota kot izrazito 
kmečkem  okraju lahko zaznamujemo predvsem  dva  pojava: 

Prvič, nadaljnji dvig količin na sploh, razen izjem pri mleku in krompirju, 
kar pa je bil splošen pojav. Se večji napredek pa so dosegla socialistična kme- 
tijska gospodarstva. Nadaljnje rezultate bomo dosegli s porastom kontrahiranja 
in s pripravo na načrtno proizvodnjo. 

Drugi pojav, ki ga moramo vsekakor registrirati, je ustalitev cen kme- 
tijskim artiklom. Samo nekaj primerov. Pitanim prašičem, ki so eden od glavnih 
artiklov, s katerih vzrejo smo v lanskem letu začeli v večjem obsegu, — to pove- 
čanje znaša 57(,/o — je padla cena za 20/o. Cena mesnatih prašičev je ostala 
enaka, število goveda je nekoliko poraslo, kar je pa vzrok teh 200/o pri ceni glede 
na boljšo kvaliteto in večje količine pitanega goveda, kar vsekakor moramo 
šteti v prid večji produktivnosti te panoge. Teletom se je dvignila cena za 10%, 
in sicer zaradi velikega povpraševanja, ki je nastalo v lanskem letu. Jajca so se 
ustalila, krompir je bil okrog 89u/(). jabolka 88"/o in vino 42%. 

Iz navedenega vidimo, da se je v preteklem letu ustalilo sorazmerno pre- 
cejšnje skakanje cen v raznih artiklih v primerjavi s preteklimi leti. Rajoni- 
zacija zadrug je dala lepe rezultate. Predvsem pa so na to vplivale stalne cene. 
da smo prvič po vojni doživeli res masovno proizvodnjo v tipičnem proizvodu 
Pomurja — prašičih. Po ustalitvi cen so v lanskem letu začeli naraščati v številu 
in seveda tudi v toži. Tako smo imeli sedemkrat več pogodb in skoro IG 000 ton. 
ali 57 %, kot sem že prej rekel, večji presežek, kar pomeni okoli 220 milijonov, 
po odbitku stroškov pa lahko govorimo o najmanj 130 do 150 milijonih večjem 
narodnem dohodku, kar pomeni okrog 1000 dinarjev več na prebivalca te po- 
krajine. Cc bi okoli 450 vagonov krompirja, kolikor so ga približno potrošili 
za to proizvodnjo, prodali, bi znašal ta izkupiček le 36 milijonov dinarjev. V 
našem izračunu smo te stroške odšteli. Seveda so za vzrejo potrošili tudi druge 
artikle. Računamo tu tudi mleko, ki je v pokazani proizvodnji izpadlo. Gotovo 
pa bi lahko ob primerni startni ceni lahko dobili na trg večje količine krom- 
pirja, če bi se v začetku kampanje ugotovila pravilna cena in takoj pristopilo 
k odkupu. Vzrok za manjši odkup krompirja je tudi v nerealnem gledanju na 
trg in nepravilno stališče, da je ne glede na količine treba krompir razvred- 
notiti. 

Tudi pri vinu se kaže ta pojav. Jasno je, da so vinogradniška gospodarstva 
dobro shajala in da so do letošnjega leta tudi vinogradniki — privatniki, dobro 
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vnovčevali svoje pridelke preko zadruge. Vendar pa se je pokazalo, da rekordna 
klina lani in rekordni padec cen v tej zvezi na 42% nivoja iz leta 1957, nista 
bistveno povečala količin, čeprav so bili posestniki, kot smo že omenili, v stiski 
za posodo. Na vseh prevoznih sredstvih pa lahko te dni ugotavljamo, da so 
se zopet pojavile pletenke in se mesta oskrbujejo mimo trgovske mreže. Tudi 
pri mogoče na videz manj pomembnih artiklih, ki pa lahko bistveno vplivajo 
na standard, bo lahko z boljšim zasledovanjem opaziti večje količine in pa boljšo 
oskrbljenost našega trga. Mislim, da so nepravilne tendence, ki so jih vsiljevala 
nekatera podjetja, da naj odkupna cena jajc ob koncu novembra ostane pri 13 
dinarjih, čeprav smo ugotavljali, da so ob istem času jajca na ljubljanskem trgu 
biLa po 27 dinarjev. Vsekakor se izplača zbrati nekaj sto jajc, plačati vlak in še 
lepo zaslužiti vsak dan, če voziš jajca iz Murske Sobote v Ljubljano. 

Mislim, da je treba opozoriti tudi na pojav, ki je predvsem razširjen v vrstah 
naših kmetijcev, in to je tako imenovana teorija o »pravični ceni«. Ta pravična 
cena ima zagovornika predvsem v raznih računarjih bodisi pri naših kmetijskih 
gospodarstvih, bodisi drugod. Strinjam se s tem, da je kmetijstvo vsekakor 
panoga, ki ni izvzeta iz občih ekonomskih pravil in da ne moremo zahtevati, 
da kmetijstvo proizvaja izpod cene. Vendar pa mislim, da je nepravilno oziroma, 
da so nepravilna taka gledanja, da preden se pogovarjamo o kakršnemkoli 
povečanju proizvodnje, vzamejo v roke svojo lastno individualno računico, ki 
bazira na neki individualni produktivnosti, ki ne upošteva tega, da imamo danes 
trg že razvit in potem začno s takimi izjavami, češ bekone bomo proizvajali, 
ker bodo najmanj po 250 dinarjev, krompir bomo proizvajali, če bo najmanj 
po 12 ali 15 dinarjev, kolikor se jim pač tista računica izteče itd., itd. Samo 
z lastnimi pomanjkljivostmi, s tem, da je njihova individualna produktivnost 
premajhna, pa se taki ljudje nočejo spoprijemati. Mislim, da smo si Se posebej 
dolžni prizadevati, da taka pojmovanja odstranimo v vsej proizvodnji, ki naj se 
prilagaja formiranju cen nekje na širših tržiščih, ne pa narobe. Posebno neod- 
govorno pa je, da s tako miselnostjo inficiramo ponekod tudi drobnega pro- 
izvajalca. 

Ti pojavi nam kažejo, da je za povečanje kmetijske proizvodnje, razen 
trdnih socialističnih odnosov v proizvodnji, potrebno tudi odgovorno zasledovati 
trg in se ne predajati nervozi. Mislim, da ima kmetijstvo kakor vse druge 
panoge, pravico, da z višjo produktivnostjo dela več zasluži, vsekakor pa nima 
smisla, da smo nervozni, če nam malo večja proizvodnja, ki smo jo nekje orga- 
nizirali, začne vplivati na cene. Samo Z vztrajnim delom in z odstranjevanjem 
napak, ki so se sedaj pokazale, bomo lahko na podlagi ukrepov, ki so bili izve- 
deni že v lanskem letu in pa iz izkušenj, ki smo si jih pridobili, dosegli še 
nadaljnje zvišanje življenjskega standarda našega delovnega človeka, kar je 
pravzaprav tudi cilj vseh teh ukrepov na področju trgovine s kmetijskimi 
priddlki. 

Predsednik   Miha   Marinko:   Besedo ima ljudski poslanec Stane Fele. 

Stane Fele: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Namenil sem se 
govoriti o nekaterih problemih strukture osebne potrošnje in v zvezi s tem o 
plačevanju komunalnih uslug. 2e tovariš Lah je na začetku omenil resolucijo 
Zvezne ljudske skupščine, ki nam daje perspektivo za reševanje problemov 
v zvezi z razvojem osebne potrošnje. Mislim pa, da je čas, da začnemo na vseh 
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mestih, v občinah m tudi na tem mestu, govoriti o konkretni problematiki  in 
o  konkretnih  vprašanjih  in jih  reševati. 

Ta resolucija med drugim omenja, da je delež osebne potrošnje pri delitvi 
družbenega proizvoda zelo nizek in da je to eden izmed osnovnih problemov, 
ki nam kvari sliko stvarne cene posameznih delov te potrošnje. Nadalje ugo- 
tavlja resolucija, da same cene, ki jih plačuje potrošnik za razne dejavnosti, 
posebno komunalne dejavnosti, ne pokrivajo stvarnih stroškov niti stroškov 
enostavne reprodukcije, kaj šele stroškov razširjene reprodukcije. Resolucija 
tudi ugotavlja, da je subvencioniranje osebne potrošnje posredno preko raznih 
proračunov, katere finansirajo občine in okraji in da to subvencioniranje nega- 
tivno vpliva na gospodarjenje ter na racionalno uporabo sredstev, s katerimi 
razpolaga sam potrošnik. 

Dotaknil bi se podatkov, ki so v poročilu Izvršnega sveta navedeni v tabeli, 
ki govori o strukturi potrošnje pri nas v Sloveniji. Združil sem podatke za štiri- 
člansko delavsko in uslužbensko družino ter izgleda struktura potrošnjo takole: 
Od celotnih prejemkov se za prehrano troši 57 0/o, za obleko in obutev 17 %, 
za razsvetljavo, stanovanje in kurjavo 8 0/o, za opremo 5 %, za ostalo pa 14 %. 
Na drugi strani pa razpolagam s podatki, ki sem jih dobil iz neke statistične 
revije, ki objavlja inozemsko strukturo potrošnjo, in sicer imam podatke za 
ZDA, Avstrijo in za Švico. Povedal bi v glavnem samo povprečjo za te tri 
države, ne da bi s temi številkami preveč razpletal. Prehrana v področju teh 
držav znaša 39 %, obleka in obutev 12 0/o, razsvetljava, stanovanje in kurjava 
14a/(), oprema 8%, ostalo pa 28 %. Ce bi pa sedaj vso to potrošnjo združil v 
dva glavna faktorja, o katerih imam namen govoriti, in sicer skupaj oprema, 
hrana in obleka na eni strani, na drugi strani pa stanovanje in komunalne usluge, 
znaša povprečje za te tri države zaokroženo na račun hrane, obleke in opreme 
60 %, na račun stanovanja in ostalih stroškov pa 40 0/o, medtem ko v Sloveniji 
znaša povprečje za prehrano, opremo in obleko 80 "/o nasproti 20 0/o za stano- 
vanje in komunalne usluge. Vsi ti podatki nam dajo torej misliti, ali je sedaj 
res nivo naše osebne potrošnje toliko različen oziroma ali gre tukaj samo za 
razliko v strukturi osebne potrošnje. 

Ce to podkrepim še z drugim podatkom, da znaša indeks cen nasproti letu 
1938 okoli 2000, to je splošni indeks cen, potem znaša indeks cen za stanovanje 
250, indeks cen za komunalne usluge pa 700. Ne moremo pa se sprijazniti 
z dejstvom, da so stanarine v resnici tako padle, kot kaže indeks, niti ne, da je 
padel nivo naših komunalnih uslug, ko nasprotno vemo, da se je ta nivo pove- 
čal. Tu pridemo do zaključka, da ne gre samo za stvarno potrošnjo, ampak, da 
gre v glavnem za plačevanje te potrošnje in to plačilo se zajema s temi statistič- 
nimi podatki. Na drugi strani pa imamo pokazatelje iz naših proračunov in 
podjetij, da se vlagajo ogromna sredstva preko proračunov za subvencioniranje 
te osebne potrošnje, in sicer za stanovanjsko izgradnjo in za komunalne naprave 
ter celo za samo prehrano. Nastane pa vprašanje, ali je sistem subvencioniranja 
osebne potrošnje preko proračunov res najbolj stimulativen in upravičen za 
potrošnika in ali res ta sistem daje potrošniku možnost v polni meri vplivati 
na količino same potrošnje. Mislim, da bomo lahko ugotovili, da bi imela naj- 
večji stimulans za potrošnjo samo ekonomska cena, katero bi plačeval potrošnik 
sam. 

Omenil bi še akcijo, ki jo je začel politični aktiv v mestu Ljubljani za 
postopno  prehajanje na  ekonomske cene vsaj  na  določenih  področjih.  Kot je 
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bilo že objavljeno, se je začelo razpravljati predvsem o vodovodu, o plinu, o 
kanalizaciji in o odvozu smeti. Ugotovljeno je bilo, da sedanje cene. ki jih pla- 
čuje potrošnik, znašajo v nekaterih primerih, konkretno pri vodi, komaj 50 0/o 
stvarne cene in je razliko v ceni dopolnjevala doslej industrija s tem, da je 
plačevala vodo po višji ceni, hkrati pa se je celotno širjenje vodovodnega 
omrežja finansiralo iz proračunov. Ugotovljeno je bilo, da bi se morala cena 
pri kubičnem metru vode pri potrošniku dvigniti za 100 "/o, se pravi od 10 din 
na 20 din, če bi hoteli imeti primerno ceno, ki še vedno ne bo ekonomska, ker 
v njej še ne bo zajeto širjenje vodovodnega omrežja. Z zveznim zakonom je bilo 
predpisano, da industrija ne sme plačevati več kot trikratno ceno od cene, ki 
jo plačuje potrošnik. Zaradi tega se bo v industriji sprostil del sredstev, ker bo 
cena vodi tam nižja. Nastaja pa sedaj vprašanje, ali bi bilo pravično pustiti, 
da se ta sredstva, ki so bila sproščena v industriji, puste nedotaknjena in da se 
potrošnika obremeni z dodatnimi dajatvami, ali pa, da ostane ista cena za 
potrošnika in da se na drug način najde proračunska sredstva, ki bodo pokrivala 
to razliko. Končno smo prišli do zaključka, da je za rešitev tega vprašanja pra- 
vilna tista pot, ki jo nakazuje resolucija Zvezne skupščine, da se čimprej preide 
na ekonomske cene, in sicer ne samo glede teh, temveč glede vseh komunalnih 
uslug, ki se jih da meriti oziroma pri katerih je potrošnik znan. 

Nastaja vprašanje, katere so slabe strani tedaj, če teh ekonomskih cen ne 
uveljavimo. Pokritje samo na vsak način z določenimi subvencijami dobimo 
iz družbenih obveznosti, ki jih podjetja odvajajo, kar se steka v proračune in 
jih pokriva. Ros je. da se s tem kvari slika stvarne vrednosti delovne sile, ker 
se vsakemu zaposlenemu del njegove plačo izplačuje preko tega posrednoga 
finansiranja, tako da posameznik dejansko no dobiva samo plače, ki jo dobiva 
po plačilni listi, ampak dobiva preko raznih proračunov še dodatno za vsak 
kubik vode 10 dinarjev, za vsak kubik plina 60 para, in še za mnoge druge 
stvari. Vse to pa v podjetju zmanjšuje1 interes po pravilnem vrednotenju delovne 
sile. Vse to tudi zmanjšuje interes po dviganju produktivnosti na račun zmanj- 
šanja delovne sile, ker podjetja nimajo prave slike o stvarnih, stroških, ki jih 
delovna sila predstavlja. 

Navedel bom nekaj primerov, ki so še boleči, katerih rešitev pa je mogoče 
trenutno celo preuranjena in niti ne dovolj premišljena. Poglejmo na primer 
sklad za zidavo stanovanjskih hiš. Od vsake plače se v sklad za zidavo stano- 
vanjskih hiš odvede 10 %. Iz tega sklada se zidajo stanovanja. Ce bi šli na 
povprečno plačo, na primer 13 000 ali 12 000 dinarjev — ne vem točno koliko 
sedaj ta znaša — in na povprečno najemnino 800 din, ki jo imamo v ljubljanskem 
okraju, potem predstavlja teh 10% za stanovanjski sklad skoro za 150% 
povečano najemnino pri enem zaposlenem, pri dveh zaposlenih pa bi bilo to 
še znatno več. To se pravi, če bi namesto posrednega finansiranja tega sklada 
šli na neposredno finansiranje preko realne najemnine, bi dobili ista sredstva. 
in tudi stroški bi praktično bili isti. Razlika bi bila le v tem, da bi najemnik 
bil drugače zainteresiran, kolikšno stanarino bo plačeval, ker mu ne bi bilo 
vseeno ali dobi poceni ali drago stanovanje, ker se bo najemnina približala 
realni ekonomski najemnini. Mogoče so te stvari trenutno še nekoliko preura- 
njene in niso dovolj premišljene, vendar mislim, da je tudi to ena izmed uslug, 
kjer jo potrošnik znan in kjer bi po navodilih resolucije mogli iskati primeren 
izhod za prehod na ekonomske cene. 
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Omenil bi še vprašanje prometa. Vemo, da naš promet, zlasti pa mestni, 
ni rentabilen in da tudi zanj letno dotiramo znatna sredstva, da lahko pokriva 
stroške. Navedel bom podatke, kakšen je ta promet med dvema občinama v 
Ljubljani. Iz Bežigrada se vozi v Center 8500 zaposlenih, iz Centra v Bežigrad 
pa se jih vozi 5500. Mislim, da nihče med temi, ki se vozijo iz Bežigrada v 
Center in iz Centra v Bežigrad ne ve, koliko znašajo dejanski prevozni stroški, 
k,er sami sorazmerno malo plačajo. Ne mislim, da bi sedaj morali na hitro 
dvigniti cene zato, da bi preprečili to vozarjenje, vendar mislim, da je v inte- 
resu nas vseh, da bo posameznik začel razmišljati, ali je smotrno, da se zaposli 
v bližini svojega stanovanja ali pa se zaposli ne vem kako daleč. Tudi •najemnina 
bi morala biti v središču mesta večja kot v okolici, da bo potrošnik izračunal 
ali se mu izplača voziti iz okolice v mesto ali pa se mu izplača v mestu plačevati 
dražje stanovanje. Sedaj podjetja vsakemu, ki se vozi dotirajo razliko nad 
600 dinarjev pri vožnji. Ce bi pa to razliko 600 dinarjev dali potrošniku, bi ta 
gotovo pomislil ali se mu izplača voziti z javnim prometnim sredstvom, ali pa 
naj se vozi s kolesom ali celo pešači. S tem bi koristili tudi mestnemu prometu, 
da ga brez nujne potrebe ne bi obremenjevali. Res je, da ne bomo nikdar 
dosegli tega, da bi bil v posamezni občini zaposlen samo tisti, ki tam stanuje. 
Govoriti o tem je brezpredmetno, nekaj  bi se pa mislim vendarle dalo doseči. 

Se eno vprašanje, ki sem ga mislil načeti v tej zvezi in ki se mi zdi važno, 
če bi šli na ekonomske cene pri uslugah, ki se dajo meriti, je zainteresiranost 
tudi komunalnih podjetij. Ce pri komunalnih podjetjih pokrijemo iz proračunov 
vsako razliko, ki nastane pri njihovem poslovanju, potem je jasno, da ta pod- 
jetja nimajo nobenega pravega interesa za dvig produktivnosti in za zniževanje 
polne lastne cene. Pri prehodu na ekonomsko ceno postane vsako komunalno 
podjetje enakopravno vsem drugim podjetjem in veljajo zanj enaki inštrumenti, 
morda le s to razliko, da bi družbeni organi imeli večji nadzor nad investicijami 
in nad razširjeno reprodukcijo. Komunalno podjetje, ki bo poslovalo na ta 
način, bo imelo interes, da znižuje ceno svojim uslugam, hkrati pa stimulira svoj 
kolektiv za večjo proizvodnost. Vem za nekaj ljubljanskih komunalnih podjetij, 
pri katerih smo ugotavljali produktivnost in našli tako primitivne oblike dela, 
da nismo mogli verjeti, da se kaj takega lahko dogaja danes, ko imamo za seboj 
že precej let industrijskega razvoja. Toda že z nekaterimi primernimi ukrepi so 
bili   nato  pri   teh   podjetjih   hitro  doseženi   prihranki  na   materialnih  stroških. 

Dotaknil bi se še strukture cene komunalnih uslug in v tej zvezi vprašanja, 
kaj je pravzaprav ekonomska cena. Ugotavljamo namreč, da je ekonomska cena 
pravzaprav sporna, ker za tisti del, ki ga jemljemo za razširjeno reprodukcijo, 
ni povsem jasno, kakšne meje lahko dosega. Stvar dogovora je, kakšno repro- 
dukcijo zahteva neka komunalna usluga, posebno še zato, ker so te naprave bile 
zelo zastarele in med vojno močno poškodovane in uničene. Vendar mislim, da 
mora v ekonomski ceni biti na vsak način vsebovan del sredstev, ki bodo pospe- 
ševala razširjeno reprodukcijo, in to vsaj tisti del, ki bo komunalna podjetja 
usposabljal za najemanje kreditov za razširjeno reprodukcijo. Jasno pa je, da 
bodo pri samem odločanju o teh kreditih in o programih morali sodelovati 
družbeni organi, ki bodo v širšem merilu razpravljali o tem, kakšen naj bo 
obseg te reprodukcije. Mislim, da je to pot, po kateri moramo začeti hoditi, če 
hočemo, da bomo v naših podjetjih in v naši dejavnosti sploh začeli dvigati 
proizvodnost in da je to ena izmed tistih poti. ki bo lahko pomagala pri racio- 
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nalncm  gospodarjenju,  pri štednji in  na  drugi  strani  pri dvigu življenjskega 
standarda.  (Ploskanje.) 

Predsednik  Miha  Marinko:  Besedo ima ljudski poslanec Anton Sihur. 

Anton Sihur: Tovariši in tcvarišice ljudski poslanci! V poročilu Izvrš- 
nega sveta smo brali, da se čuti v zadnjem času po podjetjih močnejši vpliv 
delavcev pri odločanju o važnejših vprašanjih. Res je tako. To razliko smo 
opazili tudi tisti, ki sodelujemo v delavskem samoupravljanju od samega začetka. 

Ce primerjamo razprave na prvih sejah delavskih svetov in upravnih odbo- 
rov z današnjimi, dobimo šele' pravo sliko, kakšno pot smo prehodili na tem 
področju. Skromno ugotavljanje napak v proizvodnji in odpravljanje le-teh, pa 
še formalna potrditev kakšnih sklepov, to je bilo skoro vse, kar smo delali. 

Iz leta v leto pa smo dobivali nove izkušnje, posebno še, ko smo dobivali 
možnost direktnega sodelovanja in odločanja pri razdeljevanju sredstev v raz- 
lične fonde in odločanja pri dodeljevanju osebnih dohodkov posameznim članom 
kolektiva. 

Tudi investicijska politika in nabava novih osnovnih sredstev je razgibala 
delavske svete in upravne odbore in jih počasi naučila bolj smotrnega gospodar- 
jenja kot je to bilo v začetku, ko še nihče ni mislil na to, da prekomerno investi- 
ranje škoduje življenjskemu standardu. Ravno v tem pogledu mislim, da smo 
še premalo zgrajeni in prepričan sem, da bodo akcije, ki se sedaj izvajajo po 
sindikalni in partijski liniji, to je, držati se plana v investicijski gradnji, dosegle 
svoj cilj, kar nam bo v naši nadaljnji prozvodnji samo koristilo. 

Mnogo interesa posvečajo organi delavskega upravljanja zadnja leta stano- 
vanjski izgradnji, kar je pospešilo zlasti formiranje sklada za zidanje stano- 
vanjskih hiš. Pred kratkim smo doživeli še eno olajšavo v tem pogledu, to je 
nacionalizacijo stavbnih parcel. S tem so sedaj odstranjene ovire, ki so jih 
predstavljali lastniki zemljišč, ki so povzročali doslej precej težav ravno pri 
gradnji stanovanj  v mestih in industrijskih središčih. 

Vedno več pozornosti posvečajo delavski sveti tudi povečanju delovne sto- 
rilnosti, kajti vsem nam je jasno, da je boljše življenje odvisno od večje količine 
dobrin, ki jih potrebujemo v vsakdanjem življenju. S tem v zvezi pa se postav- 
ljajo tudi vprašanja večjega asortimaja artiklov in glede na vedno večjo kon- 
kurenco na trgu, povečanje pozornosti kvaliteti izdelkov, embaiiranju in celotni 
odpremi za domači in tuji trg. 

K pocenitvi artiklov široke potrošnje na domačem trgu se je že pristopilo, 
kar mislim, da moramo pozdraviti in posnemati. Precej časa se porabi na sejah 
za vprašanja izvoza, toda ne zato, da proizvodnje ne moremo plasirati na doma- 
čem tržišču, temveč zato, ker se zavedamo, da so nam potrebne devize, od katerih 
je Se v precejšnji meri odvisna naša nadaljnja industrializacija in pa izravnava 
naše plačilne bilance. 

Beseda »komuna« in »komunalni problem« so tudi vedno pogosteje vpraša- 
nja v delovnih kolektivih. 

Le redki so še primeri, da bi člani delavskega sveta ne imeli razumevanja 
do skupnih potreb, ki se pojavljajo danes v vseh naših občinah in ki so v glav- 
nem posledica zaostalosti iz predvojnih časov. Zelje in potrebe so sicer velike, 
toda sredstva so omejena in zato tudi tukaj ne moremo kar čez noč napraviti 
revolucije, ampak po vrstnem redu; kar je najbolj potrebno in koristno bomo 
naredili najprej, drugo pa pozneje. 
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Za nerazumevanje tesnega sodelovanja med podjetjem in komuno, kjer to 
še obstoja, je po mojem krivo premajhno tolmačenje teh problemov delavcem. 
Kajti ne moremo si misliti, da bi delavci brezbrižno gledali svojo ožjo okolico, 
v kateri živijo, da bi propadala, namesto da bi se razvijala in nudila prebival- 
stvu lepše in bolj udobno življenje in da ne bi priskočili na pomoč s sredstvi, 
ki jih je ponekod že kar precej, kar pa se bo v bodočih letih še stopnjevalo. 

Najvažnejša naloga delavskih svetov in vseh političnih in družbenih orga- 
nizacij po podjetjih in v komuni pa je izdelava novih tarifnih pravilnikov — to 
je bilo sicer danes že obravnavano — ki sicer nimajo cilja povečanja tarifnih 
postavk delavcem in uslužbencem na bazi lanske proizvodnje, daje jim pa pri- 
ložnost, da se popravijo vse pomanjkljivosti, ki smo jih zabeležili v preteklih 
letih. Istočasno so tudi nudi možnost večjih zaslužkov tistim, ki bodo na podlagi 
plačevanja po delovnem učinku dosegli večjo storilnost od lanske, kar je glavni 
cilj izdelave novih tarifnih pravilnikov. 

Zavedamo se, da je pred nami zelo važna naloga, za katero ne smemo štediti 
S časom. Sadovi tega truda pa bodo zadovoljstvo delovnih ljudi, večja storilnost 
dela, večji skladi in s tem tudi večje možnosti za hitrejšo izgradnjo našega 
lepšega življenja. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Rudi 
Cačinovič. 

Rudi Cačinovič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! S poročilom 
Izvršnega sveta Ljudske republike Slovenije se v celoti in posameznostih stri- 
njam. Poročilo je odraz ne samo velike dejavnosti posameznih organov Izvrš- 
nega sveta in Izvršnega sveta v celoti, temveč je tudi odraz vsesplošnega na- 
predka v razvoju naše republike v preteklem letu. Ta napredek vidimo iz 
vsega, kar je sicer morda nekoliko sumarno zabeleženo predvsem v I., II. in 
III. poglavju, na primer o krepitvi komunalnega sistema, o družbenem samo- 
upravljanju in podobno, še bolj kot morda v prejšnjih letih pa vidimo, da se 
je povečala dejavnost na področju šolstva, prosvete in kulture, zdravstva in 
socialnega varstva. To so potrdile diskusije po posameznih odborih, potrdila 
bo vsekakor tudi sedanja diskusija in poročilo v naši skupščini. Prav zato se 
mi zdi nujno v tej diskusiji opozoriti na nekatere probleme, ki bi lahko motili 
skladen razvoj oziroma kjer bi sicer bila nevarnost, da takemu splošnemu raz- 
voju v Ljudski republiki Sloveniji ne bi mogla slediti vsa področja. To je 
problem tako imenovanih področij, ki so nekje pod povprečjem. 

V Sloveniji se taki problemi postavljajo še ponekod na ožjem področju 
nekaterih okrajev, na primer na Primorskem, v novomeškem okraju, v celoti 
pa bi lahko govorili o tem problemu še v Pomurju. Obremenjeno z različnimi 
negativnimi dediščinami preteklosti in zaradi svoje najbolj periferne lege za- 
služi mogoče to področje še posebno pozornost. Zategadelj mi dovolite, da opo- 
zorim na nekatere specifične probleme tega področja. Te specifičnosti ne izvi- 
rajo iz več ali manj romantičnih vzrokov, ki jih še mnogi literati in popotniki 
navajajo, temveč so to specifični problemi samo zato, ker je nivo razvitosti 
pod splošnim slovenskim povprečjem. Cim ga bomo odpravili, bo te specifičnosti 
za vedno konec. Z utrditvijo položaja občin v komunalnem sistemu, z delav- 
skim samoupravljanjem v gospodarskih organizacijah in z delitvijo dohodkov, 
dalje, glede na različne predpise s področja družbenih dajatev itd., je še važ- 
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nejše, da taka področja svoj razvoj pospešijo. To je problem, ki ga posebej 
obravnava ludi zvezni perspektivni plan in praksa zveznih investicij, to je 
izrecno poudaril v svojem znanem govoru tudi predsednik Ljudske skupščine 
tovariš Marinko. Pri tem pa poudarjam, da mislim samo na taka vlaganja, pri 
katerih bi naj bila prav na teh področjih izkazana, prvič večja rentabilnost, 
zlasti ker niso potrebna dodatna vlaganja v standard in komunalne dajatve, 
drugič, ker je na razpolago presežek delovne sile, ki sicer nima perspektive 
zaposlitve kje drugje in tretjič, ker bi to olajšalo in izredno pospešilo razvoj 
na področju poglavitne delavnosti na tem področju, to je v kmetijstvu. 

Ce mi dovolite, tovariši ljudski poslanci, bi namesto citata tega ali onega 
ekonomista uporabil nekoliko bolj drastičen primer. Razlika v kvaliteti med 
kravami, ki sem jih videl nekje v Paragvaju in pa med tistimi, ki so se pasle 
v okolici avtomatiziranih rafinerij v Ilolandiji, je približno taka, kakor razlik.i 
med  standardom  paragvajskega gavča  in  pa  holandskega kmeta. 

Recimo, zgraditev sorazmerno cenene tovarne mlečnega prahu v Soboti, 
ki smo jo dobili pred nekoliko leti od UNICEF, je samo v nekaj letih naredila 
popoten preobrat v mlekarstvu, dvignila odkup mleka in povečala mlečnost. 
Dočim so znašali tržni presežki pred vojno 8000 hI, so bili 1957. leta že 90 000 hI 
in bodo 1961. leta znašali 155 000 hI. Skupna proizvodnja pa je v istih razdobjih 
bila 378 000 hI in 504 000 hI in bo znašala 756 000 hl. Slični problemi in slične 
možnosti razvoja so tudi na drugih področjih predelovalne industrije, in to take, 
ki ima v Pomurju že bogate izkušnje in tradicijo, ki pa je popolnoma iztrošena. 
Zato je razumljivo, da je investicijski sklad okrajnega ljudskega odbora, ki bi 
sicer ob primernih možnostih za kredite služil le obvezni soudeležbi, ob pomanj- 
kanju takih kreditov angažiran v celoti le za dva taka ključna objekta in za 
mehanizacijo zadrug, kar je prav tako nujno, če naj se kmetijstvo hitreje raz- 
vija. Angažirane so tudi občine. Tak razvoj pa, če bi se pospešil, ne bi bil samo 
v korist Pomurja, ker dviga njegov narodni dohodek, temveč je to tudi za 
celotno gospodarstvo Slovenije najrentabilncje, saj cena mleku iz Pomurja na 
trgu v Ljubljani ne more biti zadovoljiva za potrošnike, pač pa tako razdaljo 
prenese sir, mlečni prah itd. Pri sedanji stopnji razvoja in sredstev gospodarskih 
organizacij je razumljivo, če se tudi vprašanje tako imenovanih dveh tretjin 
na našem področju postavlja nekoliko drugače, kot je to na primer v Kranju. 
Pri vsem tem ne smemo pozabiti, da je elektrifikacija važen temelj vsesplošnega 
napredka ter da je bilo potrebno poleg maksimalnih naporov tistih, ki so nepo- 
sredno prizadeti, vrniti v obliki posojil tudi del sredstev, ki so se nabrala na 
doslej še neelektrificiranem področju, da bi se vsaj v bližnji prihodnosti rešilo 
tudi to vprašanje, ki ga drugod v Sloveniji v taki obliki več ne poznamo. 

Dovolite, da spregovorim še posebej o problemu zaposlenosti. Poročilo Izvrš- 
nega sveta o delu Sekretariata za delo omenja napore, ki jih je podvzel sekre- 
tariat v smislu smernic Izvršnega sveta o racionalnem zaposlovanju delovne 
sile in naporih, da se tempo naraščanja zaposlenosti v industriji zmanjša. Te 
ukrepe v celoti odobravam, saj je pri politiki zaposlovanja nemogoče vzdrževati 
lažno socialo. Vendar pa za tako področje, ki ima letno 7 do 10 000 presežne 
delovne sile, ki išče zaposlitve izven svojega področja in ki še vedno predstavlja 
bolj ali manj le neprestano fluktuacijo, ostaja problem rešitve tega specifičnega 
vprašanja tako imenovane proslule sezonske »romantike«, še vedno nerešen. 
Poročilo ugotavlja, da je porast zaposlenosti zlasti na področju industrije in 
gradbeništva že presegel število, ki je bilo predvideno s perspektivnim planom 
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/u leto 1961. Samo lansko leto je znašal porast 22 555 oseb ali 7,3 0/o, med tem 
ko je bilo predvideno, da bi porast znašal le 9000 oseb ali 3 %. S tem bi človek 
dobil vtis, da se bo sicer izvedla preftrupacija in preorientacija na področjih, 
kjer se je taka nezaželena zaposlitev izvršila, ni pa več izgledov za tiste, ki se 
sicer niso zaposlili, ker niso imeli priložnosti, kjer pa ne gre samo za pritisk 
te odvečne delovne sile, temveč zahteva to že tudi socialna struktura tega 
področja. 

Statistike in analize najbolj razvitih področij kažejo, da je šel tam razvoj 
pri sedanji stopnji našega gospodarstva že tako rekoč v drugo skrajnost. Saj 
tam ni nobenega ekonomskega opravičila, da hodijo kmetje v industrijo in zane- 
marjajo delo na eni in drugi strani, to je v tovarni in doma. Pravilna usmeri- 
tev takih kmečkih ljudi v kmetijstvo, zlasti pa v vrtnarstvo bi samo pomagala 
k boljši preskrbi industrijskih centrov in razvila gospodarstvo tam, kjer je 
zdaj zanemarjeno, ker v teh vaseh delovne sile primanjkuje. Pri sedanjem sta- 
nju pa se kmečka zemljišča v bližini industrijskih centrov po nepotrebnem še 
zmanjšujejo. Nasprotno pa se je struktura prebivalstva v Pomurju vsaj doslej 
Se vedno razvijala bolj v prid kmečkemu prebivalstvu, kar ni moglo biti za 
naš razvoj več normalno. Za naše in slična področja je treba poskrbeti, da se 
presežek delovne sile primerno odlije in sicer tako, da bo v celoti zadoščeno 
zahtevam, ki jih navaja poročilo o naporih za racionalno zaposlovanje delovne 
sile. Vsega tega pa seveda ni moč rešiti z lokalnimi fondi, katerim so sedanje 
investicije skoraj popolnoma prepuščene. Potrebna bi bila večja udeležba repub- 
liških in zveznih sredstev pa tudi večje sodelovanje različnih gospodarskih orga- 
nizacij in drugih področij, ki imajo sicer vse pogoje za tako ekspanzijo, iščejo 
pa jo navadno nerentabilno in z mnogimi ovirami na svojem domačem že vse 
prenasičenem področju. Doslej je edini svetel primer takega sodelovanja gospo- 
darske organizacije kranjska »Planika-«. Ali ni za naše razmere izredno ceneno 
delovno mesto v industriji za 100 000 dinarjev brez različnih stanovanjskih 
problemov, ki jih še v doglednom času ne bo, med tem pa bo ta gospodarska 
organizacija lahko za stanovanjsko izgradnjo že tudi sama ustvarjala. Ali pa 
recimo pri moderni konfekciji mesto, ki bi stalo 200 000 dinarjev. Zato predla- 
gam, da bi o tem problemu v celoti razpravljal skupščinski odbor za gospodar- 
stvo ali pa tudi kak drug organ in ga analiziral. Ne gre za kakršnokoli moledo- 
vanje, za prošnje za dotacijo in podobno, temveč gre le za to, da se problem 
obravnava s stališča koristi celotne slovenske skupnosti, saj bo to tudi najbolj 
v korist področja samega. Prav tako naj nihče ne misli, da se Pomurje ne 
zaveda svoje bodočnosti v kmetijstvu, prav zato pa je nujno rešiti čim več 
problemov zaostalosti, ki zdaj ovirajo nemoten razvoj in najbolj racionalno 
izkoriščanje kmetijskih površin, ki so pa pomembne za vso Slovenijo. Tu se 
srečujemo s problemom prenaseljenosti in razparceliranosti, in ta problem 
moramo reševati vzporedno, s preobrazbo na naši vasi. Sedaj vidimo, da je 
preobrazba mnogo lažja na primer na južni strani Mure, kjer vseh teh proble- 
mov, vsaj v tako ostri obliki ni. Področje, ki daje že danes Sloveniji največje 
količine tržnih presežkov žit, trav in deteljnih semen, jajc, goveje živine, pra- 
šičev, perutnine, precejšnje količine sadja, vina itd., bo gotovo po preobrazbi 
dajalo to še v večji meri. Naša dolžnost je, da se borimo s subjektivnimi ovi- 
rami, pri nekaterih objektivnih težavah pa nam je nujna pomoč skupnosti. 
2e samo uresničitev plana do 1961. leta zagotavlja Sloveniji presežek pšenice 
in rži za 300 kg na enega prebivalca Pomurja, računano če pri sedanji gostoti 
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vsakdo porabi zase še 100 kg. Tudi sedaj so glavni proizvodi pokazali nadpov- 
prečne hektarske donose v Sloveniji. Zato mi še posebej pozdravljamo osnutek 
zakona o zemlji in vse ukrepe, ki olajšujejo kooperacijo ter ustvarjanje novih 
odnosov na zemlji sploh. 

Pri razdrobljenosti kmečkih posestev in še posebej parcel ne moremo 
čakali nekih rešitev v obliki kakršnihkoli kmetijskih zemljišč. Tu nam je poka- 
zala najbolj pravilno pot razparcelirana vas v Pomurju, to so Filovci, kjer so 
njive tako ozke, da na posamezni ni moč kositi, pa so se kmetje sami domenili, 
da bodo na posameznih področjih gojili iste kulture. S tem so ustvarjeni pogoji 
za kooperacijo, ne glede na zamotane lastninske probleme in ni razdrobljenost 
parcel. 

Hujša ovira je vsekakor prenaseljenost, odvečna delovna sila in podobno. 
Nekaj obstoječe predelovalne industrije sicer pomaga, da se nekoliko bolj raz- 
vija živinoreja, o vseh drugih možnostih, ki naj bi jih v slovenskem merilu 
presodili, pa sem že govoril. Intenzivno poljedelstvo in živinoreja bosta vsekakor 
Se lahko storili svoje. Pomurje pozdravlja predvsem zgraditev sladkorne tovarne 
v Ormožu, s čimer bo omogočena gojitev pese ob večji pritegnitvi delovne sile, 
ko se hkrati odpirajo nove možnosti za krmno bazo. kar je za nas izredno važno. 
Pomurje ima vse pogoje za živinorejo, ki bi lahko s kvalitetno živino zalagalo 
ostala področja v državi, kar je že zdaj v precejšnji meri doseženo. 

Kot tretja možnost in perspektiva pa naj bi bila možnost iskanja zaposlitve 
izven našega področja. Vse analize, tako na primer posebna analiza o povojnem 
stalnem zaposlovanju Prekmurcev v Ljubljani, demantira trditve, da se Prek- 
murci nočejo seliti drugam, čeprav imajo za to pogoje. Ta proces je ne glede 
na izredno veliko in stalno preseljevanje že pred prvo svetovno vojno in med 
obema vojnama v vse predele sveta, stalen. Take možnosti pa so imeli sedaj 
predvsem kvalificirani in še polkvalificirani delavci. Zato je izredno važno dati 
pomurskemu prebivalstvu čimveč možnosti za kvalifikacijo. Kljub izrednim 
naporom, posebno v zadnjem času, bi bilo treba ta razvoj pospešiti vsaj s kre- 
diti. Vse analize govore o tem, da bi slovenska skupnost tako najceneje prišla 
do kvalificiranih delavcev. Pomagala pa bi reševati trenutno najbolj pereči 
problem Pomurja, pritisk odvečne delovne sile. Gradbena podjetja imajo sedaj 
več možnosti za stanovanjsko izgradnjo. Pri tem pa bi naj ne pozabila na kvali- 
ficirane ali vsaj polkvalificirane gradbince iz Pomurja. Center za izobraŽevanje 
odraslih, ki je bil pred kratkim ustanovljen v Soboti, je predlagal, da se grad- 
bincem v času mrtvih mesecev, ko so doma, omogoči dati s tečaji primerno 
strokovno kvalifikacijo ter je zaprosil za sodelovanje in tudi za gmotne pri- 
spevke gradbenega podjetja, ki so direktno zainteresirana za te delavce. Zal, ta 
akcija doslej ni rodila nobenega uspeha. Važno pa je, da ne izgube perspektive 
mladi ljudje, ker so dane vse možnosti, da jih koristno usmerimo v našo iz- 
gradnjo. Ce mi dovolite za ilustracijo. Perspektivni plan Pomurja predvideva 
povečanje zaposlenosti v gospodarskih in negospodarskih dejavnostih za skupno 
2925 oseb (razdobje 1957—1961). Samo koncem zadnjega šolskega leta je ostalo 
doma, ker ni moglo najti nobene možnosti bodisi za zaposlitev ali pa za uk 
151G mladincev. Zato moramo poskrbeti vsaj za odliv 'novih rezerv sezonskih 
delavcev in zmanjšati želje po avanturizmu mladih ljudi. Res je, da je bil prav 
v preteklem letu s pomočjo republiških fondov, posebno kar se tiče vajeni- 
škega šolstva, narejen na tem področju precejšen korak naprej. Vendar pa so 
zaostanki preteklosti tako veliki, da bi bilo treba ta razvoj vsekakor pospešiti. 
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Poseben problem Pomurja je bila povezava z ostalo Slovenijo in problem 
šolstva kot ostanek madžarske nadvlade oziroma problem manjšinskega šol- 
stva. V tem pogledu je letos storjen znaten napredek. Cc bodo sredstva tudi še 
prihodnje leto na razpolago, bo tudi središče Pomurja povezano z moderno 
cesto z ostalo Slovenijo. Prav tako so bila dodeljena sredstva za manjšinsko 
šolstvo in se bo lahko problem rešil v celoti. Reformiranje pouka pa zahteva 
na našem področju še večjih investicij, kot pa je to primer na Primorskem, 
kjer jo Italija  imela sličen sistem. 

Tovariši in tovarišice! Hotel sem seznaniti oba zbora s to posebno proble- 
matiko Pomurja, ne da bi zmanjševal in kakorkoli podcenjeval izredne napore, 
ki jih je dosegla naša republika v lanskem letu in ki jih je doseglo tudi naše 
področje. Ta napredek se je odražal tudi v drugih panogah, čeprav tega nisem 
posebej iznašal. Pač pa sem hotel opozoriti na nekatere posebne probleme pokra- 
jine, ki je bila dolga leta ločena od slovenske skupnosti, kjer je tuji kapitalizem 
tlačil in izkoriščal ter ustvaril probleme, ki se zdaj rešujejo, vendar je njih 
breme tako, da zahteva veliko naporov samega delovnega ljudstva Pomurja. 
Uspešno in pospešeno pa jih bo lahko rešilo le, če bo imelo pri tem polno razu- 
mevanje in tudi pomoč skupnosti, kjer je to možno in kjer je to tudi za skup- 
nost koristno. 

Predsednik   Miha   Marinko:   Odrejam  kratek odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.15 in se je nadaljevala ob 12. uri.) 

Predsednik Miha Marinko: Nadaljujemo sejo. Besedo ima ljudski 
poslanec Albert Jakopič. 

Albert Jakopič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! V zvezi z 
razpravo o poročilu Izvršnega sveta in še posebej v zvezi z referatom, ki ga je 
včeraj imel tovariš Košmelj o blagovnem prometu, bi rad nakazal nekatere 
probleme, ki bi jih bilo treba v bodočem obdobju razčistiti in postaviti na svoje 
mesto, če hočemo, da bomo- turizem in gostinstvo ekonomsko bolj izkoristili kot 
doslej. To se mi zdi pomembno predvsem iz razloga, ker turizem in gostinstvo 
vendarle daje našim občinskim ljudskim odborom in gospodarskim organiza- 
cijam na področju turizma in gostinstva spričo dejstva, da se je zveza odpove- 
dala dohodkom iz te panoge gospodarstva, možnosti za ustvarjanje določenih 
dohodkov, ki bodo prav gotovo dobrodošli našemu komunalnemu sistemu. Pri 
tem pa se postavljajo nekatera vprašanja, katerih mi še nismo razčistili, to je, 
kaj naj pravzaprav predstavljajo naše gostinske in hotelske organizacije, ali 
naj bodo to socialne ali pridobitne organizacije. To vprašanje postavljam zato, 
ker se načenja že vrsto let, ker so pogledi različnih naših organizacij in ustanov 
v tem nerazčiščeni, kar seveda nedvomno škoduje nadaljnjemu razvoju našega 
gostinstva in turizma in navsezadnje seveda tudi ekonomskemu efektu, ki bi 
ga morala ta gospodarska panoga prinašati. To vprašanje je toliko važnejše, 
ker smo videli iz poročil, da je turizem v naši republiki in lahko trdimo na 
splošno v Jugoslaviji v zadnjih letih dosegel precejšen napredek. Poglejmo 
samo dejstvo, da smo v lanskem letu dosegli preko 2 milijona nočitev, kar je 
v zgodovini našega slovenskega turizma nedvomno edinstveni primer, kajti 
doslej še nismo dosegli tako visokega obiska in tako visokih nočnin. Končno 
tudi   finančni  efekt sam  kaže,  da  postaja  turizem za  nas  izredno  pomembna 
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gospodarska panoga, saj smo v lanskem letu dosegli preko dve milijardi in pol 
dohodkov, v tem pa je okoli 600 milijonov deviznih dinarjev. Ce pri tem upošte- 
vamo, da je devizni dinar iz turizma 117 "/o cenejši kot katerikoli drugi devizni 
dinar,  recimo iz izvoza  kakršnekoli  robe  iz Jugoslavije, potem  mislim,  da je 
to zelo dragocena deviza in da se je za to devizo treba boriti in da ni čudno, 
če se danes razvite kapitalistične dežele in države tako intenzivno in sistema- 
tično  bavijo z inozemskim  turizmom.  Mislim,  da bi  zalo bilo prav.  da glede 
na možnosti, ki jih imamo in glede na važnost ekonomskega učinka te gospo- 
darske panoge, v prihodnjem obdobju, če hočemo doseči plan v tej gospodarski 
panogi, ta problem, kaj je namreč turizem in gostinstvo, temeljito razčistimo. 
Na drugi strani pa je treba najti rešitev tudi za našega delovnega človeka, kako 
mu  bomo omogočili letni oddih in regeneracijo njegove delovne zmogljivosti. 

Tu pa mislim, tovariši in tovarišice, načeti vprašanje, ki spada v isto kate- 
gorijo  nerazčiščenih  vprašanj,  to je namreč vprašanje  družbene  prehrane za 
našega   delovnega   človeka.   Lahko   ugotovimo,   da  smo  v  zadnjih   dveh  letih, 
posebno lansko leto dosegli v tem pogledu dokajšnje izboljšanje v naših indu- 
strijskih središčih, kjer se je organizirala vrsta menz in drugih obratov druž- 
bene prehrane.  Vendar  mislim,  da  bi  ob  pogojih  novih  gospodarskih  inštru- 
mentov in nove delitve narodnega dohodka, lahko dosegli še mnogo več. Menim, 
da je prav tu potrebno določno stališče, ki naj jasno diferencira gostinski obrat 
kot   pridobitveni  obrat  od  obrata  družbene  prehrane  kot  družbenega  obrata, 
kateremu je osnovna  naloga, da oskrbi našega delovnega človeka z boljšo in 
cenejšo prehrano in da se ti družbeni obrati organizirajo tako, da bodo spo- 
sobni  dostavljati  našemu  delovnemu  človeku  ceneno  prehrano   tudi  na  dom. 
Ce nismo dosegli večjih rezultatov v pogledu skrbi za delovnega človeka v naših 
industrijskih  centrih,  je  po mojem  mnenju  krivda  predvsem  v  tem,  da naši 
občinski ljudski odbori še vedno nekako zamenjujejo obrat družbene prehrane 
z gostinskim kot pridobitnim obratom, to se pravi, da hočejo tudi iz teh druž- 
benih obratov izvleči potrebna sredstva za reševanje mnogih drugih problemov. 
Ce bomo te stvari razčistili in se odločno postavili na stališče, da moramo skrbeli 
za razvoj teh družbenih obratov, da pri njih ne moremo iskali dohodkov, potem 
mislim,   da   bo   tudi   ta   stran   ustvarjanja   boljših   življenjskih   pogojev   našim 
delovnim ljudem hitreje napredovala kot je doslej. 

V pogledu razvoja in važnosti turizma bi hotel, tovariši in tovarišice, neko- 
liko več povedati o našem domačem turizmu in o nalogah, ki se nam s tem 
v zvezi postavljajo. Potrebno je podvzeti vrsto ukrepov, za katere so dane mate- 
rialne osnove, da bi lahko našemu delovnemu človeku izboljšali njegov živ- 
ljenjski standard in omogočili zdrav in čimbolj cenen letni dopust, razvedrilo 
in oddih, počitek in krepitev delovne zmogljivosti. Med temi ukrepi predvideva 
letošnji družbeni plan tudi nadaljnje uveljavljanje počitniških domov in še 
posebej priporoča združevanje sredstev gospodarskih organizacij za organizi- 
ranje počitniških domov. Vendar smatramo, da je organizacija naših počitniških 
domov v marsičem pomanjkljiva in je treba, da se te pomanjkljivosti že v 
letošnjem letu odpravijo. 

Najprej, mislim, da je treba, da bi tudi naša skupščina zavzela določeno 
stališče in dala priporočilo našim gospodarskim organizacijam in sindikatom, 
da se sredstva za ureditev počitniških domov združijo in se na ta način omogoči 
obisk počitniških domov širšemu krogu interesentov. Zamenjava določenih kapa- 
citet  naših  počitniških  domov  med  gospodarskimi  organizacijami  in  sindikati 
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je izredno priporočljiva, ker na ta način naši delovni ljudje niso glede preživ- 
ljanja počitnic vezani samo na eno okolje, ampak bi se ta zamenjava lahko 
vršila v merilu vse Jugoslavije. Pozdravili je treba tudi zamisel nekaterih 
sindikalnih svetov, ki so se lotili organizacije tako imenovanih počitniških skup- 
nosti, ki omogočajo izredno cenen letni oddih tudi članom tistih delovnih ko- 
lektivov, ki nimajo sredstev za ureditev lastnega počitniškega doma. Poglavitna 
pomanjkljivost naših počitniških domov in dosedanje organizacije pa je v tem, 
da so naši domovi vse premalo izrabljeni. Statistični podatki nam kažejo, da 
so počitniški domovi v Sloveniji zasedeni komaj 57 dni v letu, kar je vsekakor 
premalo in v primerjavi z vloženimi sredstvi nerentabilno. Praksa kolektivnih 
letnih dopustov, ki je vezana na teh 57 dni, to je na mesec julij in avgust pa 
nam v gospodarskih organizacijah kaže precej negativnosti. Vsako leto imamo 
primere, da se naš proizvodni plan v teh poletnih mesecih ne izpolni. Zalo 
mislim, da bi bilo prav, če bi naše sindikalne organizacije in seveda tudi gospo- 
darske organizacije vplivale na to, da se rentabilneje izkoristijo obstoječi počit- 
niški domovi s tem, da se sezona letnih oddihov podaljša vsaj na obdobje pet 
do šest mesecev. To bi mogli doseči, če bi gospodarske organizacije in sindikalne 
organizacije, ki odobravajo delavcem in uslužbencem denarne prispevke za 
dopust, storile tako, da bi zvišale prispevek za letni dopust v času izven glavne 
sezone, v času glavne sezone pa naj bi ga nekoliko zmanjšale. Na ta način bi 
prav gotovo sezono za letne dopuste podaljšali, kar bi bilo v korist renlabil- 
nejšemu izkoriščanju sredstev vloženih v obstoječe sindikalne domove, na drugi 
strani pa v veliko korist tudi gospodarskim organizacijam samim, ki bi na la 
način dosegle vse leto bolj enakomerno izvajanje družbenega plana. 

Priporočilo letošnjega družbenega plana za združevanje sindikalnih sred- 
stev in sredstev gospodarskih organizacij za namene kolektivne izgradnje počit- 
niških domov je, kol sem že omenil, izredno pomembno. Se posebej bi omenil 
to združevanje sredstev v zvezi z našim obalnim področjem, ki postaja iz leta 
v leto pomembnejše slovensko letovišče tako za inozemski, še mnogo bolj pa 
za naš domači turizem. Dejstvo, da je bilo v letu 1958 na tem področju v sezon- 
skem obdobju preko 100 000 ljudi več kol imamo normalno prebivalstva, me 
navaja, tcvarišice in tovariši ljudski poslanci, da bi izkoristil to priložnost in 
vas, če dovolite, nekoliko podrobneje informiral o stanju in razvoju tega obmor- 
skega področja. Ne mislim govoriti o problemih okraja Koper kot celote, ampak 
predvsem o obalnem področju. 

Problemi, ki naslajajo v obalnem področju v zvezi s samim turizmom in 
tudi v zvezi z gospodarskim razvojem, ki je dosežen, so deloma nekoliko večji 
iz razlogov, ker obalno področje ni imelo možnosti, da bi celo vrsto problemov, 
tako glede razvoja gospodarstva kol razvoja družbenega standarda, moglo reše- 
vali tako, kot jih je lahko reševala vsa Jugoslavija. To področje je bilo šele 
leta 1954 priključeno in je zaradi tega v celotnem svojem razvoju nekoliko 
zaostalo in je te probleme pričelo reševati šele po priključitvi k Jugoslaviji. 
Na tem področju smo podedovali stanje, ki je bilo posledica gospodarskega 
zapostavljanja skozi cela desetletja. Tudi odcepitev Trsta kol naravnega sre- 
dišča tega področja, je povzročila vrsto problemov, kot na primer formiranje 
novega upravnega centra v Kopru, ki je zahtevalo mnogo sredstev in povzro- 
čalo težave za ves nadaljnji razvoj. K intenzivnejšemu reševanju tega pod- 
ročja se je pristopilo šele v letih 1955 in 1956. Takrat pa se je v jugoslovan- 
skem merilu že zaostrila politika investicijske izgradnje in je bil okraj Koper 
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naravnost prisiljen, da opusti celo vrsto investicijskih planov. Tako si je moral 
pomagati pravzaprav z lastnimi sredstvi, da je nadaljeval začete investicije in 
reševal   ostale  gospodarske  probleme.   Zaradi   tega   je  zaostala   rekonstrukcija 
drugih  obratov na  tem področju, seveda  pa niti lastna sredstva,  kot tudi  ne 
sredstva republike in zveze, za katera se ob tej priložnosti zahvaljujem v imenu 
vseh naših prebivalcev, niso mogla rešiti vseh problemov. V tem obdobju je 
to  področje  in  ves okraj  Koper dosegel precej  visok  gospodarski  vzpon,  kar 
nam na primer kaže podatek, da je narodni dohodek v našem okraju od leta 
1954 do leta 1959 porasel za 102,7 (,/o. Narodni dohodek se je dvignil od 8 mili- 
jard   900   milijonov  na   18  milijard  240  milijonov  ali  za   102,7 0/o  oziroma na 
prebivalca  od  89 000 din leta  1954 na  predvidenih  163 000 dinarjev leta  1959. 
Proračunski   dohodki  so  se  gibali  seveda  v  nekoliko  nižjih  mejah,   to  je  od 
1 840 000 000 leta 1954 do 1 905 000 000 leta 1959, torej samo za 3,5 "/o, medtem 
ko so skladi okraja in občine znašali leta 1954 2 012 000 000, leta 1959 pa bodo 
znašali  1 600 000 000 ali le 75 % nasproti letu  1954. Tako ima kljub vsemu to 
področje  možnost  za  nadaljnji gospodarski  razvoj  seveda  pod  pogojem,  da  v 
hitrejšem tempu rešimo še nekatere probleme, ki so nastali zaradi neskladnosti 
razvoja samega, ki pa so danes že skoraj zavora za uspešno izkoriščanje tega, 
kar smo dosegli in za 100 "/o izkoriščanje gospodarskega potenciala. To so pred- 
vsem stanovanjska izgradnja, komunalne naprave, šolstvo, zdravstvo in promet. 
Ob omenjenem gospodarskem razvoju in hitri spremembi strukture prebivalstva 
in ob tako močno se razvijajočem turističnem prometu pa se ta neskladnost med 
gospodarskim razvojem in potrebami družbenega standarda naših delovnih ljudi 
in  turistov, vse bolj  občuti  in potencira. Najbolj  kritična je seveda higiensko 
sanitarna  oprema  stanovanj,  saj   imamo  v  našem  obalnem  področju  več  kot 
polovico,  to je 50,4 % stanovanj  brez vode in 20 % stanovanj  brez osnovnih 
sanitarij.  Cela obala ima samo 2 km sodobno urejenih kanalizacij, vsa ostala 
kanalizacija pa je zelo primitivna — izkopan jarek, pokrit s ploščami. Ce k temu 
dodam še dejstvo, da imamo v obalnem področju, ki je komaj 36 km dolgo in 
na katerem imamo samo tri centre, to je Koper, Piran in Izolo. 3500 prošenj za 
■nova stanovanja, potem je prav gotovo iz vsega tega razvidno, da je še vedno 
kljub temu vzponu vendarle družbeni standard teh delovnih ljudi izredno nizek, 
udobje turistov in delovnih ljudi, ki hodijo, k nam na dopust, pa relativno zelo 
skromno.  To  izredno vpliva  na stabilizacijo delovne sile,  na  njeno storilnost 
in seveda tudi na hitrejše izkoriščanje gospodarskega potenciala, ki ga imamo. 
Velik dotok novih delovnih ljudi na to področje pa situacijo samo še zaostruje 
tako, da so morale naše obalne občine podvzeti vrsto ukrepov, s katerimi sku- 
šajo onemogočiti vsak nadaljnji dotok predvsem  nekvalificirane delovne sile. 
Strokovnega kadra tako za gospodarstvo, šolstvo, zdravstvo, kmetijstvo posebno 
pa še za pomorski promet, kot čisto nove gospodarske panoge v naši republiki 
in pa za pomorsko ribištvo nam izredno primanjkuje. Zahteve novega strokov- 
nega kadra po urejenih stanovanjih so več kot upravičene, če upoštevamo, da 
se od italijanske zasedbe po prvi svetovni vojni pa do leta 1954 ni zgradilo pa 
obalnem  področju  nobenih  novih stanovanj,  in da so prej, le z izjemo nekaj 
hiš.  gradili  dosledno  vsa  stanovanja  brez  najpotrebnejših  osnovnih  sanitarij. 
S  temi  že tako skromnimi sredstvi stanovanjskega sklada, ki jih  imamo na 
razpolago  moramo  na  obalnem  področju,   kot  je recimo  občina  Koper — še 
mnogo bolj  izrazit primer pa je občina Piran — vzdrževati pravzaprav mesto 
Piran samo, ki bi se sicer porušilo. Za vložena sredstva seveda ne dobimo tistih 
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stanovanj, ki so primerna za našega delovnega človeka. Marsikdo izmed vas 
verjetno pozna, kakšna so ta stanovanja, ki jih v Piranu imamo in kakšni so 
stanovanjski pogoji v tem stisnjenem in higiensko-sanitarno neurejenem me- 
stu. Zato je piranska občina ena tistih redkih občin v Sloveniji, ki je ves svoj 
stanovanjski fond morala uporabiti samo za očuvanje mesta Pirana, kar seveda 
ni bil sklep samo našega okraja, temveč tudi navodilo republiških ustanov, in 
ki od leta 1945 ni zgradila niti enega novega stanovanjskega bloka. Kljub temu 
se v Piranu še dalje rušijo zgradbe in čiščenje ruševin spet zahteva novih inve- 
sticijskih sredstev, katere pa, kot ste videli iz številk, ki sem jih pokazal, niso 
ravno velika. 

Ce dodamo k temu še probleme zdravstva, ker smo z odcepitvijo Trsta izgu- 
bili tudi pomemben zdravstveni center, nadalje probleme šolstva itd., potem 
so, tovariši in tovarišice ljudski poslanci, tu taki problemi, ki jih te obalne občine 
same, kljub gospodarskemu vzponu, ne bodo mogle rešiti. Zaradi tega bo 
potrebna še določena družbena pomoč v pogledu reševanja komunalnih vpra- 
šanj in predvsem pomoč gospodarskih organizacij, ki so že doslej pomembno 
prispevale k izboljšanju vseh teh vprašanj, za kar se jim iz tega mesta prav 
lepo zahvaljujem. Prepričan sem, tovariši in tovarišice ljudski poslanci, da nam 
je to področje, ki bo ob večji urejenosti lahko nudilo našim delovnim ljudem 
ugoden počitek in oddih, vsem pri srcu. Želel bi poudariti samo še to, da bi 
bilo prav, če bi se naše gospodarske organizacije odločile, da bi v večji meri 
združevale sredstva za gradnjo počitniških domov, da nam tako pomagajo reše- 
vati navedene komunalne probleme, kot so parki in lepši izgled naše celotne 
obalo. 

To poudarjam predvsem iz razloga, ker je dosedanji način gradenj sindi- 
kalnih domov na obalnem področju povzročil že vrsto težkoč. Premajhna sred- 
stva posameznih gospodarskih organizacij namreč naravnost silijo posamezne 
manjše in včasih tudi večje kolektive na samovoljno izbiranje lokacije, često 
izven vodovodnega in kanalizacijskega območja, kar seveda povzroča tem obči- 
nam občutne finančne težave, in kar je predvsem važno, kvarijo kulturni izgled 
celotne naše obale. Z združevanjem sredstev pa se bodo lahko zgradili lepši 
in večji objekti, ne pa barake, hkrati pa se bodo lahko urejali vsi ostali pro- 
blemi,  katerih  rešitev je pogoj  za  kulturen  in zdrav oddih. 

Da bi dosegli načrtno in čimbolj smotrno izrabo naše obale, so obmorske 
občine zajele v okviru sedanje nacionalizacije gradbenih zemljišč in okolišev 
ves ožji del obale od Debelega rtiča pa do reke Dragonje. Vse to zahteva vskla- 
ditev potreb po stanovanjski izgradnji, po turistični dejavnosti in seveda tudi 
glede gradnje počitniških domov. Pri tem so obalne občine za vse naše sindi- 
kalne organizacije v Sloveniji določile — to nam je bilo omogočeno šele ob tej 
•nacionalizaciji — posebne in menim, da tudi najlepše lokacije za izgradnjo 
njihovih počitniških domov v Fiesi, Piranu, Izoli, Ankaranu in delno tudi na 
področju pri reki Dragonji, to se pravi na področju Portoroža, Lucije itd. Ob 
tako organiziranem usmerjanju sredstev podjetij in sredstev naših obalnih občin 
moramo, tovarišice in tovariši ljudski poslanci, pričakovati, da bo postala v 
turističnem smislu naša obala, posebno glede na novo zgrajeno cesto, dejansko 
najpriljubljenejše letovišče naših delovnih ljudi, z druge strani pa tudi značilen 
primer socialističnega napredka za vse stotisoče italijanskih in tujih državlja- 
nov, ki vsako leto v okviru maloobmejnega prometa in kot turisti prihajajo 
na  to področje. 
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Tovariši in tovarišice ljudski poslanci, oprostite mi, če sem se nekoliko 
dalj zadržal pri tem obalnem področju, toda to sem imel namen povedati že 
pri prejšnjih zasedanjih skupščine, vendar nikdar ni bilo take priložnosti. 
Današnje zasedanje pa je dalo možnost, da obrazložim pred tem forumom vse 
te probleme. To sem izkoristil zato, da informiram o teh problemih našo skup- 
ščino v upanju, da bo tudi ta forum gledal v bodoče na to obalno področje 
s čimbolj prizadevnim odnosom in nam pri reševanju problemov, za katere 
mislim, da niso samo problemi obalnih občin in tudi ne samo našega okraja, 
ampak cele naše republike, pomagal. 

Predsednik   Miha   Marinko:   Besedo ima tovarišica Marija Aljančič. 

Marija Aljančič: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Pri spre- 
jemanju letošnjega republiškega plana je bilo poudarjeno, da je treba katego- 
rično uveljaviti spremembe v strukturi investicijskih naložb v korist nego- 
spodarskih investicij. V okviru teh pa v največji možni meri upoštevati izdat- 
nejše vlaganje v osnovno šolstvo. Ni slučaj, da je bilo v tem priporočilu ravno 
šolstvo postavljeno na prvo mesto, saj je bil v letu 1958 napravljen prehod 
na osemletno šolo in se je s tem v našem šolstvu napravil pomemben korak 
naprej. Število nižje organiziranih šol se je znatno znižalo, otroke pa preusme- 
rilo na višje organizirane šole. Preden pa bomo v šolstvu lahko v celoti prešli 
na izvajanje reformiranega učnega načrta, bo treba v te namene vložiti še 
znatna sredstva. To navajam zato, ker iz obstoječega stanja v okraju Koper, ki 
je morda nekoliko slabši od drugih okrajev, izhaj.a, da v našem okraju šolstvo 
zaostaja v odnosu na nagel vzpon in razvoj ostalih gospodarskih panog. Za naš 
okraj je še vedno značilna razdrobljenost šolskega omrežja, čeravno je z reorga- 
nizacijo prenehalo delati 13 šol. Tako imamo sedaj v okraju 14 popolnih osem- 
letk, sedem takih, ki imajo pogoje, da se bodo v bližnji bodočnosti razvile v 
popolne osemletke, 62 podružničnih šol, to so tiste, ki imajo pogoje, da pošiljajo 
otroke na višje organizirane šole in 25 nerazvitih šol s 546 učenci. Te šole nimajo 
pogojev, da bi pošiljale svoje otroke v višje razrede. To so take šole, ki so od 
večjih centrov, kjer so osemletke, toliko oddaljene, da otroci ne morejo hoditi 
peš, ker je predaleč, voziti pa se ne morejo, bodisi, ker primanjkuje prevoznih 
sredstev ali pa ni urejenih poti in'cest. Čeravno število otrok, ki hodijo v te 
šole, ne predstavlja v odnosu na celotno število učencev ne vem kako zastra- 
šujoč procent, je pa to vendarle zaskrbljujoče. To so taki kraji, ki so tudi v 
drugih pogledih zaostali in si mora mladina iskati zaslužek drugod. Ce pa se 
hoče vključiti v višje šole, nastane problem zaradi nedokončane osnovne šole. 
Ta vprašanja v zvezi s šolanjem teh otrok bi se lahko rešila le, v kolikor bi se 
hitreje našla sredstva, da bi se uredil prevoz za otroke, kjer je seveda to možno. 
Nujno pa bi bilo, da bi občina Koper in občina Kozina imeli možnost takoj 
nabaviti šolske avtobuse. Potem bi se lahko ukinilo še nekaj nižje organiziranih 
Sol. Proračunska situacija pa zdaj kaže tako sliko, da bodo problemi šolstva 
komaj v dveh petletnih planih urejeni za centre. Pa tudi splošno stanje v centrih 
našega šolstva ni posebno ugodno. Število učencev se z nepredvideno naglico 
veča. Tako je bilo po perspektivnem planu predvideno, da bo v šolskem letu 
lOSS'SO v osnovnih šolah našega okraja 13 363 učencev, dejansko pa jih imamo 
14 110. V gimnazijah in učiteljiščih jih je bilo predvideno 455, imamo pa jih 
709, v strokovnih šolah jih je bilo predvidenih 661, v resnici pa jih je  1287. 
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Skupno je bilo v vseh šolah ni-edvidenih 14 479 učencev ali 14% več kot 
leta 1956. imamo pa jih dejansko že 16 106 ali za 29 0/o več kot leta 1956. Iz 
tega sledi, da je že v letošnjem šolskem letu doseženo povečanje učencev na 
tisto število, kol je bilo predvideno po perspektivnem planu za leto 1960 in 
1961. Vzrok za to je nepričakovano hitro naraščanje prebivalstva, saj je v našem 
okraju že čez 117 500 ljudi ali približno toliko, kot je predvideno v perspektiv- 
nem planu za leto 1961. Enako je bil glede učnega osebja predviden porast do 
konca 1961. leta na 592 ali za 6,3 0/o nasproti letu 1956. sedaj pa je učnih moči 
že 716 ali 29 % več kot leta 1956. 

Glede proračunskih izdatkov je slika naslednja. Po perspektivnem planu 
je bilo za leto 1959 predvidenih 354 milijonov, dejansko pa jih bo potrošenih 
482 ali 59 "/o več v odnosu na leto 1956. Pri tem moram povedati, da gre to 
povečanje v glavnem na račun povečanih osebnih prejemkov. Materialni izdatki 
pa so v letošnjem letu nižji od planiranih za 7 milijonov, kar je pa v znatnem 
nasprotju z velikim povečanjem števila učencev ter zahtevo po kvalitetnejšem 
pouku, ki terja tudi več materialnih sredstev, učila in drugo. Posebno je pereče 
vprašanje šolskega prostora v centrih. Tako imamo v Kopru komaj 0,87 m- 
na učenca, medtem ko je norma 2,30, republiško povprečje pa 1,80. Reformi- 
rani učni načrt zahteva uvedbo tehnične vzgoje, ta pa ni mogoča, ker razen 
učiteljišča v Kopru, še nobena šola nima take delavnice. Glede tega smo v 
velikem nasprotju z današnjim časom, ko se otroci zato, da se nekako zadosti 
učnemu programu zaradi pomanjkanja delavnic uče v tistih urah pletenja in še 
to tako kot pred sto leti, ne da bi se pri teh dolih seznanili s strojem. Slična 
je situacija tudi glede drugih učil. 

Glede investicij v šolstvu je bilo v petletnem planu predvidenih 783 mili- 
jonov. Ce bi se to realiziralo, bi še nekako šlo, vendar pa sredstev za te namene 
ni na razpolago, saj bomo do konca tega leta, to je v treh letih izvajanja plana 
realizirali komaj eno četrtino predvidenih sredstev. Ce upoštevamo na eni 
strani naglo povečanje števila otrok v šoli in v zvezi s tem povečanje učnega 
osebja, na drugi strani pa nezmožnost, da bi v šolstvo vložili predvidena investi- 
cijska sredstva, potem nam je šele lahko jasno, kako v velikem nasprotju smo 
v pogledu urejevanja perečih potreb v šolstvu in da je pritisk za ureditev teh 
zadev vsak dan večji. Med temi zadevami niso na zadnjem mestu komunalna 
in stanovanjska vprašanja. V podobni situaciji so tudi druge šolske in pred- 
šolske ustanove. Pionirski dom zaradi omejenih možnosti sprejemanja otrok 
rešuje le socialno in moralno ogrožene otroke, daleč pa smo še od tega, da bi 
s pomočjo te ustanove razbremenili družino, kjer sta oba starša zaposlena. 
Telesne vzgoje v Kopru niso in ne morejo biti deležni niti vsi šoloobvezni 
otroci, ker je ena sama telovadnica, ki je od jutra do večera zasedena. V enem 
letu se je zvrstilo skozi to telovadnico okoli 250 000 otrok in odraslih. Koprsko 
področje je glede materialne baze za kulturo in prosveto v razliko od ostalih 
pokrajin v znatnem zaostajanju, saj okrajni ljudski odbor Koper glede na 
dejansko izredno velike komunalne in sanitarne potrebe tega območja ni mogel 
osvojiti 'načela sorazmernega povečevanja družbenih sredstev za kulturo in pro- 
sveto. Samo 0,29 % narodnega dohodka gre v našem okraju za te namene. Na 
tej osnovi kultura in prosveta našega območja niti v skromni meri ne moreta 
slediti perspektivnemu razvoju kulturnega standarda. To dokazuje tudi dejstvo, 
da je v našem okraju še precejšen odstotek nepismenosti. Tako smo imeli primer, 
da smo morali pri predvojaški vzgoji organizirati tudi tečaj za nepismene. 
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Kultura in prosveta sta taki področji množičnega izobraževanja, ki zahte- 
vata namesto preživelega čitalniškega nov privlačnejši način društvenega kul- 
turno prosvetnega in družbeno političnega dela. Toda z dosedanjo materialno 
bazo lahko tudi še v bodoče služimo za primer kulturnega zamudništva v repub- 
liki. Do sedaj smo uspeli organizirati nov tip kulturno prosvetnega dela samo 
v Izoli in Postojni, kjer imamo za to primerno urejene dvorane in v katerih 
so lahko zaživele nove oblike dela. Ko gledamo na določene pozitivne tradicije 
kulturno prosvetnega dela pri nas, s posebnim ozirom na negativno zapuščino 
nedavne zgodovine, postaja nesorazmerje med zaostalostjo kulturno materialne 
baze in kulturno politiko, ki jo to območje terja že danes, še občutneje pa v 
perspektivi, tem težje zaradi tega, ker tudi v proračunih in družbenih planih 
okraja in občin ni predvidenih nobenih negospodarskih investicij za kulturno 
prosvetno dejavnost. Proračun za leto 1959 pa vzlic izrednemu porastu narod- 
nega  dohodka  predvideva namesto povečanja ponovno znižanje. 

Da bi to situacijo nekoliko omilili, je sedaj v razpravi drugod že sprejeto 
zvišanje davka na alkoholne pijače za 10 %; iz teh sredstev bi se ustanovil 
poseben sklad za finansiranje investicij za telesno vzgojo ter kulturo in pro- 
sveto. Jo pa res, da so na ta sredstva, še preden so se začela formirati, začeli 
računati razni interesenti glede na kričeče primere s področja družbenega 
standarda. 

Potreben bi bil regres države v proizvodnji diaprojektorjev in prenosnih 
ozkotračnih filmskih aparatur in drugih podobnih tehničnih sredstev, da bi 
lahko z njimi pojačali naše filmske centre in šole tako, da bi bili vsi oddaljeni 
kraji dosegljivi šolskim dokumentarnim in propagandnim filmom. S tem v zvezi 
bi veljalo v filmski produkciji s preusmeritvijo ustreznega dela republiških 
dotacij poskrbeti, da bi proizvajali vse poučne, dokumentarne in propagandne 
filme na ozkem traku, da bi jih lahko predvajali v šolah in na podeželju. 
Potrebno bi bilo vplivati na spremembo carinskih predpisov, ki uvrščajo glas- 
bila med luksuzno blago s tako visokimi uvoznimi carinami, da praktično našim 
"Svobodam« onemogočajo ustanavljanje godb, saj so samo za instrumente ene 
godbe potrebni milijonski zneski. Izredno visoki zahtevki centralnih umetniških 
ansamblov revnejšim okrajem ne dovoljujejo, da bi si privoščili kaj več gosto- 
vanj. Zato bi bilo potrebno, da bi centralni umetniški ansambli že v programih 
in proračunih upoštevali gostovanja tudi na podeželju, da bi tako tudi manjša 
središča, najmanj pa okrajna središča, prišla do kvalitetnih gostovanj. 
(Ploskanje.) 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Tine Remškar. 

Tine Remškar: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Govoriti mislim 
o problemu, o katerem zadnja leta sicer neradi govorimo, ki pa kljub temu 
obstoja, čeprav to ni osnovni problem Slovenije. V svoji razpravi želim naka- 
zati nekatere probleme gospodarskega razvoja našega področja. Tu ne mislim 
postavljati v ospredje gospodarsko še nezadostno razvitost okraja kot admini- 
strativno teritorialne enote. V ospredje postavljam misel, da mora naša politika 
stremeti predvsem za tem, da komunam ustvarimo osnovne ekonomske temelje 
za njihovo družbeno in ekonomsko funkcijo. Seveda tu mislim na komune, ki 
so že danes oblikovane za daljšo perspektivo, ker mislim, da bo praksa sama 
zahtevala še nekatere korekture komunalnih meja. Ko govorimo o gospodarskem 
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razvoju nerazvitih komun je razumljivo, da mora ta razvoj sloneti ла principih 
naše splošne jugoslovanske politike. Dosedanji rezultati v gospodarskem razvoju 
našega področja tudi govore, da se dokaj naglo približujemo razvitosti ostalih 
področij  v Sloveniji, čeprav smo žal še trenutno precej za njimi. 

Dovolite, da vam z nekaterimi številkami pokažem, da tudi ta področja 
z lastno iniciativo in p« s podporo skupnosti vedno hitreje stopajo v isto vrsto 
z ostalimi področji. Ce samo omenim vrednost proizvodnje v industriji leta 1932, 
ko je znašala 7 800 000 000, je v letošnjem letu že narasla na 14 milijard itd. 
Gibanje proizvodnje izraženo v odstotkih daje sledečo sliko v primerjavi z giba- 
njem vse slovenske industrije. Ce vzamemo za leto 1952 indeks 100, potem smo 
na našem področju imeli stanje v 1957 letu 160, v republiki 171. Nekatera 
področja gospodarstva so se prav v tem obdobju mnogo hitreje razvijala kot v 
slovenskem povprečju. Tako se je kovinska industrija, če vzamemo iste indekse, 
dvignila za 435, medtem ko se je za Slovenijo za 177, tekstilna za 253, v Slo- 
veniji za 147, usnjarska in živilska pa raste v približno enakih odstotkih. Iz 
teh podatkov pa tudi iz drugih je razvidno, da so se predvsem nekatere panoge 
industrije na našem področju razvijale hitreje v letih 1952—1957, kar je pred- 
vsem rezultat nekoliko večjega vlaganja na teh področjih, na drugi strani pa 
tudi, da so se v tem obdobju mnogo hitreje izkoriščale kapacitete gospodarstva, 
ki so bile po osvoboditvi še dokaj slabo izkoriščene. Poleg tega je predvsem 
po letu 1952 tudi pri nas hitreje naraščala industrija, ki zaposluje več delovne 
sile. Glede na to se je tudi struktura prebivalstva na našem področju razmeroma 
hitro spreminjala v korist nekmečkega prebivalstva in to hitreje kot to velja 
za Slovenijo Kljub temu pa je ta razvoj pri nas v odnosu na letni prirastek 
Se vedno prepočasen, kar nam dokazujejo podatki, da se število prebivalstva 
iz leta v leto na našem področju manjša. Tako smo imeli 1953. leta 113 04G ljudi, 
1957. leta pa  112 754. 

Navedeni podatki govore, da je tudi to področje, ki smo ga po priključitvi 
dobili skoraj brez industrije in brez svojih naravnih gospodarskih centrov, do- 
seglo viden gospodarski napredek, da pa le še ni toliko gospodarsko razvito, 
da bi lahko absorbiralo naravni prirastek. Da je pritisk na zaposlovanje še večji, 
vplivajo predvsem'spremenjeni ekonomski pogoji, predvsem v krajih ob meji 
spričo izgubljenih centrov, na katere so bili ti kraji ekonomsko vezani. Zato 
smo tudi v naglem sicer naravnem procesu odhajanja mladih ljudi iz hribovitih 
vasi in krajev v večje centre. Razmeroma nagel razvoj in utrditev gospodarskih 
organizacij, posebno pa nekaterih panog kot so kovinska, tekstilna, usnjarska, 
lesna itd. tud: dokazujejo, da so predvsem za nekatere panoge dani prav na tem 
področju vsi objektivni pogoji kot so tradicija, kadri, surovine itd. Menim, da 
je treba zato v posameznih komunah ali področjih razvijati prav tiste panogo 
gospodarstva, ki imajo največ pogojev za nemoten razvoj. Vsako postavljanje 
»gospodarskih objektov-« iz različnih drugih razlogov ima lahko pozneje boleče 
posledice. Prav zaradi tega položaja mislim, da morajo komune kot tudi okraj 
vlagati še vedno del sredstev v razvoj proizvajalnih sil, ker pri nas še vedno za 
večino komun pomeni dvigniti standard, če uvedemo novo delovno mesto. Tudi 
pri nas je v tem pogledu drugačna situacija v Idriji in Ajdovščini, kot je recimo 
na področju bovške ali kobariške občine. Ko mislim na razvijanje ekonomski 
baze komun, mislim na razvoj, ki je v današnjih pogojih realen, mislim na 
tako imenovano pomoč nerazvitim okrajem in na velike načrte, ki so že pri naših 
Kadrih  zdavnaj   pozabljeni. 
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V lanskem letu se je kazala močna aktivnost po rekonstrukcijah in moder- 
nizaciji zastarelih industrijskih objektov. Nadalje se kaže močna iniciativa za 
preusmerjanje nekaterih obratov v novo proizvodnjo. Izredno važno in po- 
membno, predvsem za nerazvite komune kot tudi za razvite je sodelovanje večje 
industrije, ki ustanavlja svoje obrate v krajih, kjer je dovolj delovne sile in 
je ta delovna sila za družbo mnogo cenejša, kot je v nekaterih industrijsko 
razvitih krajih. Take. kooperacije imamo v Bovcu z -Rašico«, v Kobaridu z 
>-Angoro« in še z nekaterimi drugimi. Za utrditev podjetja je posebno dragocena 
pomoč, ki jo matično podjetje daje na področju strokovne in komercialne pomoči. 
V taki kooperaciji mislim, da bi morale predvsem razvite komune videti obo- 
jestransko korist, kar pa žal ni vedno tako. Dosedanje izkušnje potrjujejo tudi 
dejstvo, da je prav, da iz majhnega raste veliko in da naj bo delo podjetij kva- 
litetno z bogatim asortimajem izdelkov, skratka ekonomska upravičenost naj 
bo pogoj za njihov nadaljnji razvoj. 

V dosedanjem delu komun se kaže premajhna skrb za razvoj tistih panog 
gospodarstva, ki lahko hitro in z relativno majhnimi sredstvi dvignejo eko- 
nomsko moč naših komun. To je predvsem razvoj turizma, obrti, gostinstva 
in kmetijstva. Celotna Soška dolina je pri nas na področju turizma še dokaj 
neobdelana ledina. Poleg vsako leto naraščajočega tujskega prometa daje še 
posebno maloobmejni promet možnost velikega razvoja, saj se je število gostov 
recimo v letu 1958 v odnosu na leto 1957 povečalo za 77%, nočitve pa za 2810/i). 
izredno močno se je predvsem v zadnjih dveh letih povečal avtomobilski in 
motorni promet. Tako je bilo v letu 1956 nekaj čez 54 000 prehodov motornih 
vozil preko meje, v letu 1958 pa je že naraslo na preko 100 000. Ce hočemo 
razvoj predvsem nerazvitih komun ob Soči čimbolj pospešiti, potem moramo 
v organizaciji turizma bolj upoštevati avtomobilski turizem. 

V poročilu, ki smo ga prejeli, je navedeno, da je Izvršni svet posvečal še 
posebno pozornost tistim dejavnostim v našem gospodarstvu, ki se niso razvijale 
skladno s predvidevanji družbenega plana. K tej ugotovitvi bi dodal le še to, 
da je Izvršni svet z vsemi svojimi organi posvečal posebno pozornost tudi raz- 
voju gospodarsko nerazvitih področij. Mislim, da je v našem skupnem interesu, 
da čimpreje ustvarimo na vsem področju take ekonomske temelje, ki so potrebni 
■/.Ti normalno delovanje komunalnega sistema, čeprav je razumljivo, da se ne 
bodo vse komune razvijale z istim tempom. Razvitejše bodo hitreje napredovale 
od nerazvitih, toda mislim, da bomo predvsem Se s spremembami teritorialnih 
meja nekaterih komun lahko v naslednjih letih dosegli tako ekonomsko stopnjo 
naših komun, da bomo lahko likvidirali neljube ■ diskusije o nerazvitih in o 
razvitih področjih. Zato razvijajmo posamezne panoge gospodarstva predvsem 
v takih področjih, kjer imajo za to vse objektivne in subjektivne pogoje per- 
spektivnega razvoja z maksimalno mobilizacijo sredstev in iniciative od spodaj. 

Dovolite tovariši in tovarišice, da vam povem nekaj o problemu, ki je lasten 
za naše področje in to je problem izgradnje gospodarskega in kulturnega centra 
tega dela Primorske, Nove Gorice. Formiranje stanovanjskih in drugih skladov 
pri občini in okraju, združevanje sredstev podjetij in sredstev komune ustvarja 
zlasti v zadnjem letu možnost nekoliko večje aktivnosti v izgradnji in urejevanju 
komunalnih problemov, kar pa ne zadošča za ureditev vseh problemov, ki jih 
zahteva izgradnja novega mesta. Izredno važno postaja vprašanje ustanavljanja 
obrtnih delavnic, ki bi imele možnost razvoja in vprašanje nadaljnjega razvoja 
tiste industrije, ki pri nas že obstoja, ker si brez razvoja industrije in gospo- 



I(i4 Skupna seja RopubliAkesa zbora in Zbora proizvajalcev 

darstva, brcz razvoja delavstva ne moremo predstavljati razvoja novega centra. 
Razvoj na vasi, predvsem v hribovitih krajih ustvarja zadnja leta vedno moč- 
nejši pritisk mladine v centre, kar se zlasti čuti na področju Nove Gorice, saj 
to je tudi razumljivo, kajti Nova Gorica postaja naraven in življenjsko nujen 
center za naš del Primorske, namesto središč, ki nam jih je odtrgala krivična 
meja. (Ploskanje.) 

Predsednik  Miha  Marinko:  Besedo ima ljudski poslanec Lojze Piškur. 

Lojze Piškur: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Poročilo Izvrš- 
nega sveta za leto 195i! obsega tudi osnovne probleme Univerze in pove, kako so 
univerzitetni in fakultetni organi te probleme reševali. Obravnavali so zlasti 
realizacijo zakona o Univerzi v Ljubljani. Želim osvetliti dosežene rezultate 
in nakazati najpomembnejše naloge, da bi se ti rezultati dejansko tudi uresničili. 
Studija na univerzi sicer ni mogoče obravnavati ločeno od perečih vprašanj 
splošne šolske reforme, kar je včeraj v svojem ekspozeju še posebej podčrtal 
tovariš podpredsednik dr. Vilfan. Ce pregledamo študij na univerzi s širših 
obzorij, moramo smatrati dosežene rezultate v letu 1958 le kot uspešen začetek 
reforme in daljšega procesa, ki bo moral voditi do globljih sprememb v sistemu 
študija na univerzi. Glavna naloga, ki je v letu 1958 stala pred univerzitetnimi 
in fakultetnimi organi, je bila torej realizacija določb zakona zlasti v pogledu 
trajanja študija. Treba je ugotoviti, da je nekaj fakultet takoj zavzelo stališče. 
da bodo lahko učne načrte prilagodile zakonskim določilom. Druge so računale 
na možnost oziroma potrebo, da je študij daljši, kot ga je zakon določil. V 
nadaljnji razpravi smo pristopili k resnemu obravnavanju posameznih pred- 
metov in števila ur predavanj, kar je privedlo do določenega krčenja snovi, 
vendar pa ni dalo zadostnega jamstva, da bo trajanje študija dejansko skrajšano. 
Postalo je jasno, da zgolj mehanično krčenje predmetov in število ur predavanj 
ne bo rodilo zaželjenih rezultatov in da bo zato nujno potrebno pristopiti tudi 
k reformi študija samega. To spoznanje se je na fakultetah sicer utrdilo, vendar 
tozadevne razprave še niso privedle, razen na ekonomski fakulteti, do kon- 
kretnih rešitev. Fakultete so ob takem stanju študija predložile svoje statute 
lansko leto meseca junija naši skupščini v potrditev. Priporočila, ki jih je dala 
skupščina ob potrjevanju statutov pomenijo zato konkretno napotilo, v kateri 
smeri naj se študij na univerzi reformira. Do tedaj je namreč veljalo na vseh 
fakultetah načelo, da vzgajajo visokokvalificirane strokovnjake splošnega tipa 
določene stroke, čeprav je hiter razvoj našega gospodarstva in drugih javnih 
služb že kazal potrebe po visoko kvalificiranih strokovnjakih, ki se že mod 
študijem usmerijo v določeno vejo oziroma specialnost posamezne stroke. Ko 
so nekatere fakultete na podlagi priporočil pristopile k usmeritvi študija zlasti 
v višjih letnikih, se je hkrati pokazalo, da ta potrebna in koristna reforma 
vodi k zmanjšanju študijske snovi brez škode za kvaliteto. Na fakultetah, kjer 
je bilo to izvršeno, obstoje realni izgledi, da se bo dejansko trajanje študija 
v bodoče bistveno skrajšalo. V razpravah okrog učnih načrtov je bil v lanski 
jeseni dosežen še drug pozitiven rezultat, da so namreč fakultete ugodnosti novih 
načrtov razširile tudi na starejše letnike, čeprav so jih prvotno hotele uvajati 
postopoma, začenši z letnikom, ki se je vpisal v študijskem letu 1958/50. Na- 
daljnji pozitiven rezultat, ki ga je treba omeniti in ki je prišel do izraza v seda- 
njih določbah, je tudi v tem, da so skoro vse fakultete omogočile izreden študij. 
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pri katerem so v določenem pogledu že odstopile od dosedanjih formalnih pogo- 
jev za vpis na fakulteto, kar je eno izmed načel splošnega zakona o šolstvu. 
Učni načrti vseh fakultet so torej študij vskladile s časom, kot ga določa zakc/n 
o Univerzi v Ljubljani. Ti rezultati so sedaj izneseni šele v normativni obliki 
v statutih fakultet. Treba jih je še uresničiti. Ce pri tej nalogi pomislimo še 
na določeno rezerviranost dela učnega kadra, je jasno, da naloga ne bo lahka, 
čeprav se že kažejo tudi mnoga zavestna odstopanja od prejšnjih stališč. Naloga, 
da se doseženi rezultati tudi dejansko uresničijo, je tem važnejša, ker novi 
učni načrti nalagajo študentom tudi večje študijske obveznosti. Prehod iz enega 
letnika v drugi, iz nižjega v višjega, je vezan na razmeroma obsežne študijske 
uspehe, semestrov pa po zakonu ni mogoče ponavljati. Uspeh nadaljnjih pri- 
zadevanj mora biti zagotovljen v celoti samo ob spremembi sistema pouka. 
Treba je preiti v večji meri na sistem pouka v seminarjih, vajah in delo v 
laboratorijih. Treba je poglobiti stik med učnim kadrom in študenti ter orga- 
nizirati študij po grupah, če je v letnikih veliko število študentov. Organizirati 
je treba pomoč študentov starejših letnikov mlajšim in dati v večjem obsegu 
študentom na razpolago študijske pripomočke, skripta in učbenike. 

V smislu reforme sistema pouka, novi učni načrti že dajejo poudarek na 
seminarskem delu. Organiziralo se bo mentorstvo učnih kadrov po letnikih, 
pripravlja se ustanovitev skupnih svetov študentov in učnega kadra. Podvzeti 
so tudi ukrepi, da se zviša število asistentov. Ustanovljena je tudi univerzitetna 
založba, ki se bo počasi usposobila, da vzame v tisk in razmnoževanje skripta 
in učbenike. Kako in kdaj bodo sedaj doseženi rezultati tudi dejansko uresničeni, 
bo v veliki meri odvisno tudi od naporov družbenih organov n:i fakultetah. 
Ti so do sedaj nosili težo na realizaciji zakona o univerzi. Ob tej priliki je treba 
ugotovili, da so se družbeni organi na univerzi in fakultetah v celoti uveljav- 
ljali ravno ob reševanju prej navedenih vprašanj študija in njegove reforme. 
Univerzitetni svet in fakultetni sveti so delali vse leto 1958 izredno intenzivno 
na številnih sejah svojih komisij in na plenarnih sejah. Ko so razpravljali o 
vprašanjih študija in iskali najboljših rešitev, so se morali spoprijemati tudi 
7. nasprotnimi stališči in tradicijami, pa so vendarle uspeli in študij pravilno 
usmerili. Družbeni organi bodo morali v bodoče voditi tudi dosti bolj aktivno 
kadrovsko politiko, ker bo pač od kadrov odvisno, kako se bo izvajala reforma 
študija. Naš hitri gospodarski in družbeni razvoj je že ustvaril strokovnjake. 
ki so sposobni in vredni, da postanejo vzgojitelji naše mladine in bo zato treba 
za vzgojni in znanstveni naraščaj v bodoče dosti bolj načrtno skrbeti. V druž- 
benih organih na univerzi in fakultetah so zelo aktivni tudi sami študentje. 
Ravno pri razpravah o realizaciji zakona o univerzi so dali obilo koristnih pobud 
in predlogov brez tendence, da se jim študij prekomerno olajša. Do sedaj oprav- 
ljeno delo je postavilo pred univerzitetne in fakultetne organe še nove naloge 
in pokazalo nove probleme, nekatere izmed njih bom zaradi važnosti samo 
kratko omenil. 

Ena izmed pomembnih nalog je izdelava novih učnih programov. To delo 
gre bolj počasi naprej, čeprav šele študijski programi v končni fazi postavijo 
obseg snovi in njeno idejo. Nekatere fakultete so s tem delom precej pred dru- 
gimi. Medicinska fakulteta ima na primer učne programe že za vse letnike tudi 
objavljene. Nekatere druge fakultete jih dajejo v širšo obravnavo tudi strokov- 
nim društvom. Sklep univerzitetne uprave je, da bo učne programe vseh fakultet 
skupno objavila. 
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V nadaljnji reformi študija bo zelo pomembno vlogo igral tudi podiplomski 
študij. Statuti fakultete sicer vsebujejo splošne določbe o tem študiju, določajo 
vrste študija in njegov namen, vendar se v praksi to vprašanje še ni rešilo. 
Ideja podiplomskega študija pa narekuje potrebo, da bo ta študij slej ko prej 
postal sestavni del osnovnih Studijskih nalog in učnih programov naših fakultet. 

Čedalje bolj aktualna postajajo na univerzi razna organizacijska vprašanja. 
Dozorevajo ideje skupnih inštitutov za posamezne predmete, ki se poučujejo na 
na več fakultetah, ustanavljajo se skupni strokovni sveti za take predmete, 
kažejo se potrebe večje izrabe obstoječih večjih inštitutov za pedagoške potrebe 
fakultet itd. Reforma študija in boljši študijski uspehi so odvisni tudi od izbolj- 
šanja materialnih študijskih pogojev, ki so danes na večini fakultet še slabi. 
V tem pogledu so pristojni organi napravili v lanskem letu določene ukrepe, 
da se ustrezni štjjdijski pogoji čimpreje ustvarijo. Izdelan in potrjen je bil per- 
spektivni plan izgradnje naše univerze do leta 1966, ko bodo v tem času za 
to izgradnjo dana na razpolago večja družbena sredstva. Plan se bo začel izvajati 
že v letošnjem letu. V ta namen je določena sredstva dala na razpolago tudi 
federacija. V letošnjem republiškem proračunu pa so izdatno zvišani krediti 
za funkcionalne izdatke univerze in fakultet. Tudi stanovanjsko vprašanje 
učnega kadra, kakor tudi študentov, ki je še vedno kritično, bi bilo treba reše- 
vati še naprej z dograjevanjem novih stanovanjskih blokov. 

Naloga univerze in fakultet je, da bodo ta družbena sredstva čim racional- 
neje izkoriščena in da se bodo rezultati teh nalog pokazali tudi v nadaljnji 
reformi  študija   in  v  boljših  študijskih  uspehih.   (Ploskanje.) 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec dr. Ruža 
Segedin. 

Dr. Ruža Segedin: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Iz še 
nerešene problematike naše zdravstvene službe, ki je poudarjena v poročilu 
Izvršnega sveta in dopolnjena na včerajšnjem zasedanju, bi se želela dotakniti 
nekaterih vprašanj, katerih rešitev je po mojem mnenju pomembna za nadaljnji 
razvoj naše zdravstvene službe. Zdravstvena služba, kot izrazita družbena dejav- 
nost zahteva od zdravstvenega delavca, da ni zgolj dober strokovnjak v svojem 
delu, ampak da se tudi aktivno vključuje v reševanje vprašanj, za katere je živo 
zainteresirana celotna naša družba in da na svojem delovnem področju sodeluje 
pri reševanju problemov in odstranjevanju pomanjkljivosti, ki so še vedno 
predmet upravičene kritike naše javnosti. Vprašanja, kot so odnosi do bolnikov, 
medsebojni odnosi, skrb za vzgojo in strokovni napredek osebja zdravstvenih 
ustanov, razvijanje delovne zavesti in odgovornosti vsakega člana kolektiva, 
nenehno izboljševanje organizacije dela, racionalno in ekonomično trošenje druž- 
benih sredstev, da bi bili stroški zdravljenja in oskrbnega dne čim manjši, vse 
to postavlja naloge, za katerih reševanje bi moral biti zainteresiran vsak zdrav- 
stveni delavec in celotni kolektivi posameznih zdravstvenih ustanov. Moramo 
pa ugotoviti, da se precejšnji del zdravstvenega kadra ne vključuje v reševanje 
teh in sličnih problemov. Poleg upravnih odborov zdravstvenih ustanov kot 
organov družbenega upravljanja bi morale tudi naše družbeno politične orga- 
nizacije in naši ljudski odbori s svojimi družbenimi organi bolj učinkovito 
posegati v reševanje problemov naše zdravstvene službe. Poglejmo samo izva- 
janje zakona o zasebni zdravstveni praksi, ki je bil pri nas sprejet že leta 1957. 
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Ta zakon vsekakor pomeni pozitiven korak v razvijanju naše javne zdravstvene 
službe. Znano pa je vsem, da del zdravnikov, ki se sicer ni odpovedal javni 
zdravstveni službi, vrši nedovoljeno zasebno prakso nemoteno naprej. Vendar 
glede odprave stanja še niso bili storjeni dovolj vidni in učinkoviti ukrepi, ki 
jih predvideva tudi sam zakon. 

Pomembno vlogo v strokovni in družbeno politični vzgoji ter splošni izo- 
brazbi medicinskega kadra bi morale odigrati naše medicinske šole, tako nižje, 
srednje in višje kot medicinska fakulteta. Ce tako gledamo na vlogo, ki jo imajo 
medicinske šole za naš zdravstveni kader, pa z našimi šolami za sedaj še ne mo- 
remo biti zadovoljni. Glede naših medicinskih strokovnih šol bi dala samo nekaj 
podatkov. 

V zadnjih treh letih, zlasti pa v zadnjem šolskem letu se je število učencev 
vseh medicinskih strokovnih šol povečalo od 257 v letu 1955/56 na 1059 v letu 
1958/59, kar pomeni več kot štirikratno povečanje. Tako nagel porast je bil 
mogoč po eni strani zaradi polne izrabe kapacitet obstoječih šol in po drugi 
strani zaradi odpiranja novih šol ter tako imenovanih prekvalifikacijskih tečajev 
za bolničarje. Tako imamo danes v Sloveniji 4474 absolventov vseh profilov 
medicinskih šol in smo dosegli dokaj ugodno razmerje med srednjim medicin- 
skim kadrom in zdravniki, to je 3 : 1. Upoštevajoč sedanje kapacitete strokovnih 
šol, ki dajo letno okoli 450 zdravstvenih delavcev, bo to razmerje še ugodnejše, 
tako da računamo v letu 1961 že na razmerje 4 : 1, zlasti z dograditvijo medi- 
cinske šole v Ljubljani in s predvideno gradnjo nove šole za medicinske sestre 
in negovalke v Mariboru. Za tem, dokaj ugodnim razmerjem, pa zaostajata 
kvaliteta in številčnost posameznih profilov naših zdravstvenih delavcev, na 
eni strani veliko število bolničarjev, na drugi strani majhno število medicinskih 
sester. 

Nenehen napredek medicinske znanosti in s tem povezano izpolnjevanje 
medicinske dejavnosti v naših zdravstvenih ustanovah zahtevata poleg kvali- 
tetnega visoko kvalificiranega zdravstvenega kadra tudi dobro strokovno in 
splošno izobraženo srednje in nižje medicinsko osebje. Popolnoma razumljivo 
je, da so nujne potrebe po slednjem in nižjem medicinskem kadru v prvih letih 
po vojni zahtevale, da se je s priučevanjem in hitrim usposabljanjem tega kadra 
preko kratkotrajnih tečajev zadostilo najnujnejšim potrebam naše zdravstvene 
službe. Mislim pa, da bi bilo treba danes v naši republiki postopoma prenehati 
s takšno prakso usposabljanja kadra in popolnoma preiti na usposabljanje medi- 
cinskega kadra z rednim šolanjem. Mi vzgajamo v naših šolah za medicinske 
sestre dve vrsti kadra, s srednjo in višjo kvalifikacijo. Pogosto pa se znajdeta 
dve takšni različno kvalificirani sestri skupaj na enako odgovornih delovnih 
področjih z različnim nagrajevanjem za enako delo. Po mojem mnenju bi se 
medicinske sestre z višjo šolo morale zaposlovati na odgovornih mestih v zdrav- 
stvenih ustanovah, predvsem pa na zelo odgovornih mestih patronažnih sester 
na terenu. Ob tej patronažni medicinski sestri na terenu pa najdemo tudi na 
nič manj odgovornem mestu babico, katere delo in vloga se bistveno razlikuje 
od njenega dela in vloge v bivši Jugoslaviji. Večina, skoro 70% vseh porodov, 
se danes opravlja že v porodnišnicah, tako da odpade na babice na terenu komaj 
30u/o vseh porodov. Njena važna naloga je v negi dojenčka v prvem mesecu 
življenja. Glede tega pa vemo, da od celokupne umrljivosti dojenčkov odpade 
prav na prvi mesec dojenčkovega življenja največji odstotek umrljivosti, t. j. 80%. 
Babica deluje danes predvsem v pred in po porodni zaščiti žene in je zelo odgo- 
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verna delavka v zdravstveni zaščiti naše družine, pogosto pa celo edina zdrav- 
stveno socialna delavka na svojem delovnem področju. Medtem ko vemo, da 
ima medicinska sestra poleg osemletke še štiri leta strokovne šole ali celo veliko 
maturo in triletno strokovno šolo, pa ima babica poleg osemletke samo dvoletno 
strokovno šolo. Tudi ta šola, kot vse naše nižje medicinske šole, pa sprejema 
gojenke, kar je popolnoma razumljivo, lahko šele z 18 letom starosti. Tako se 
pojavlja vrzel med dokončano obvezno šolo in vstopom v medicinsko šolo, ki 
traja najmanj tri leta, včasih celo tudi več in v tem času ta dekleta poskušajo 
srečo, bodisi v drugih šolah ali pa ostajajo doma in je razumljivo, da nivo 
njihove splošne izobrazbe v tem času izredno zbledi, kar lahko vsako leto ugo- 
tavljamo pri sprejemnih izpitih v te naše šole. Več ali manj velja to tudi za 
bolničarske šole in pa za šole za otroške negovalke. Neustrezna nizka splošna 
izobrazba, ki je seveda največ posledica ravno tega nekontroliranega šolanja 
in kratkotrajna doba strokovne šole zahtevata veliko natrpanost tako splošnih 
kot strokovnih predmetov, da za prepotrebno prakso navadno ostane premalo 
časa. Vse to neugodno vpliva na kvaliteto znanja in na delo diplomantk. Zato 
mislim, da bi bilo potrebno prav te šole podaljšati na triletne šole in posvetiti 
posebno pozornost njihovim učnim programom. Na drugi strani pa je praksa 
tudi pokazala, da bi bilo potrebno omogočiti sistematično podiplomsko izpo- 
polnjevanje srednjega in nižjega kadra in bo treba tudi to vprašanje proučiti 
ter podiplomsko izpopolnjevanje čim prej uvesti za vse profile medicinskega 
kadra in jim s tem omogočiti pridobivanje višje kvalifikacije. 

V izvajanju učnih programov v naših šolah, pri strokovnih predmetih prav 
tako pa pri predmetih o državni in družbeni ureditvi, gojenke ne dobijo dovolj 
družbene in moralno politične vzgoje, ki je nujna, če hočemo, da se bodo v svoji 
službi zavedale družbene vlogo svojega poklica, imele do njega pravilen odnos, 
zlasti pa človeški, resnično socialističen odnos do bolnika. Takšno vzgojo bi 
morali zagotoviti učni programi, predavatelji vseh predmetov, zlasti pa bi morali 
posvetiti tej vzgoji pozornost tudi šolski odbori kot družbeni organi upravljanja 
in naše družbeno politične organizacije. Vprašanje medicinskega strokovnega 
šolstva se mi zdi važno prav posebno sedaj, ko se pripravlja zvezni zakon o 
strokovnem šolstvu, ki bo zajel tudi medicinske strokovne šole. S temeljito pri- 
pravo in proučitvijo gradiva, s pravilnim razumevanjem, da je višja strokovna 
in splošna izobrazba našega medicinskega kadra nujna in z rešitvijo tega pro- 
blema, bomo veliko prispevali k nadaljnjemu napredku naše zdravstvene službe. 
(Ploskanje.) 

Predsednik  Miha  Marinko:  Besedo ima ljudski poslanec Lojze Libnik. 

Lojze Libnik: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Iz poročila 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS je razvidno, da smo v preteklem letu 
dosegli na vseh področjih, tako gospodarsko, kulturne, zdravstvene in socialne 
dejavnosti vidne uspehe. Na kratko pa bi se dotaknil dejavnosti, ki spaja zdrav- 
stvo in turizem v tako imenovani zdraviliški turizem naših prirodnih zdravilišč, 
katerih imamo v naši republiki lepo število. 

Vsa naša prirodna zdravilišča so med obema vojnama vidno zaostajala za 
razvojem podobnih zdravilišč v drugih državah. Ker pa tudi zdraviliščem vojna 
vihra ni prizanesla, so bila po osvoboditvi v zelo kritičnem stanju. Potrebno 
je bilo precejšnje razumevanje organov oblasti, kakor tudi precejšnjih sredstev. 
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da so se lahko uredila vsaj toliko, da so sposobna za obratovanje. Vsa leta po 
vojni se je stanje v vseh naših zdraviliščih izboljševalo, vendar beležimo vid- 
nejši napredek šele v lanskem letu. Hitrejši razvoj so do neke meje zavirali 
neurejeni odnosi med dejavnostmi, ki imajo svoje stične točke v prirodnih zdra- 
viliščih, to je med zdravstvom, turizmom in gostinstvom. Ti medsebojni odnosi 
so bili dokončno urejeni v lanskem letu na konferenci vseh zainteresiranih. 
Ta konferenca je bila sklicana na iniciativo Zveze naravnih zdravilišč Slovenije 
in je bil na njej jasno začrtan nadaljnji razvoj slovenskih zdravilišč. Močan 
faktor za nadaljnji razvoj zdravilišč in za uspeh v preteklem letu predstavlja 
v zdraviliščih tudi družbeno upravljanje, ki je v vseh zdraviliščih na zadovoljivi 
višini. V crgar.ih družbenega upravljanja v zdraviliščih sodelujejo namreč za- 
stopniki vseh zainteresiranih organov in zavodov in tako skupno rešujejo pro- 
blematiko svojega področja. 

V lanskem letu smo imeli v zdraviliščih preko 600 000 oskrbnih dni, od 
toga 500 000 na družbene stroške, ostali pa so tako imenovani samoplačniki, 
domači in tuji. Ce pogledamo razmerje med onimi, ki prihajajo v zdravilišča 
na družbene stroške in samoplačniki, vidimo globoke socialne spremembe v 
sestavu obiskovalcev zdravilišč danes in pred vojno. S tem pa so seveda post uv- 
ijene pred zdravilišča nove naloge. Pred vojno so obiskovali zdravilišča le tako 
imenovani boljši krogi, deloma tudi srednji, delavci tja skoraj niso imeli dostopa, 
če niso imeli sredstev ali pa celo niso bili zaželjeni. Nasproti temu vidimo, da 
je danes uveljavljeno pravilo, da so zdravilišča ljudska last in zato morajo tudi 
v tem svojstvu služiti ljudstvu. V tem smislu igrajo tudi danes veliko vlogo, 
saj na tisoče naših delovnih ljudi najde okrevanje za svoje poklicne in kronične 
bolezni in se delavci tako rekoč zdravi vračajo na svoje domove, kjer se ponovno 
vključujejo v proizvodnjo. V skladu s tem gledanjem in tolmačenjem zdravi- 
liščnih nalog pa ugotovimo, da še obstojajo v zdraviliščih določene pomanj- 
kljivosti, ki jih moramo odpraviti. Zdravstvena služba v zdraviliščih je še 
vedno zelo pomanjkljiva. Res je, da se je v lanskem letu glede opreme in ure- 
jenosti prostorov precej naredilo in da je v tem smislu zdravstvena služba na- 
predovala. Povsod pa je še vedno veliko pomanjkanje zdravstvenega kadra, saj 
imamo še zdravilišča, ki nimajo svojega stalnega zdravnika. Ker pa si brez 
urejene zdravstvene službe ne moremo zamisliti urejenega zdravilišča, bi ob 
tej priliki apeliral na pristojne zdravstvene organe, da bi temu vprašanju v 
bodoče posvetili več pozornosti. 

Skoraj vsa zdravilišča so Se geološko neraziskana, to se pravi, da obstoja 
še obilica neizkoriščenih naravnih virov, ki bi jih lahko s pridom uporabljali 
za zdravljenje naših državljanov ali pa z njimi služili devize. Ureditev zdrav- 
stvene službe na sodobni osnovi, kakor tudi ostalih nerešenih problemov pa 
bo zahtevala v doglednejšem času tudi večja investicijska vlaganja. Za ta vla- 
ganja ne bodo zadostovala lastna investicijska sredstva ali občasne dotacije 
zavodov za socialno zavarovanje ali koga drugega, ampak bodo morala zdra- 
vilišča segati po kreditih iz splošnega investicijskega sklada. V dosedanji praksi 
razpisov investicijskih posojih pa zdravilišča niso bila dovolj upoštevana, zato 
bi predlagal, da bi merodajni forumi proučili, če obstoja možnost, da bi so v 
prihodnje razpisalo posebno investicijsko posojilo, katerega bi se lahko udeležila 
samo zdravilišča, ker smatram, da bo le tako mogočo kriti velike potrebe, ki 
se pojavljajo v zdraviliščih, če jih hočemo urediti tako. da bodo ta res služila 
svojemu namenu. 
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Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Ivo Janže- 
kovič. 

Ivo Janžekovič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Oprostite, če 
bom ponovil nekatere stvari, ki so bile v diskusiji že iznesene. Na osnovi po- 
datkov o gibanju gospodarstva v Ljudski republiki Sloveniji za leto 1958 bi se 
hotel dotakniti nekaterih problemov, ki nastopajo s tem v zvezi. 

Iz teh podatkov je razvidno, da smo planirano proizvodnjo preteklega leta 
dosegli predvsem na ta način, da smo povečali število delovne sile in da se 
je rezultat tega pokazal v tem, da je produktivnost dela v naših gospodarskih 
organizacijah v glavnem stagnirala, v nekaterih panogah pa beležimo celo do 
ločen padec. Ce hočemo to stanje v letu 1959 odpraviti in izvesti naloge, ki jih 
postavlja družbeni plan, to je povečanje proizvodnje za 80/o in povečanje produk- 
tivnosti dela za 7%, potem menim, da ta naloga zahteva maksimalno mobiliza- 
cijo vseh činiteljev, družbenih organizacij, organov oblasti, strokovnih združenj 
in drugih znanstvenih institucij, ki se s temi problemi ukvarjajo. Predvsem pa 
zahteva ta naloga enotnost ne samo v načelnih stališčih, temveč enotnost nasto- 
panja v akciji in enotnost v praksi. Ena od nalog, ki zahteva enotnost v akciji, 
je prav problem nagrajevanja in pa neposredna naloga, pred katero stojimo, 
to je vprašanje postavljanja in uveljavljanja načel v tarifni politiki. O tem je 
bilo sicer že govora. Smatram pa, da je ta problem tako važen, da ga ne smemo 
podcenjevati, nasprotno, da je prav od tega odvisno ali bomo mi s planom 
predvidene naloge v letu 1959 dosegli. 

V planu za leto 1959 je rečeno, da je treba izkoristiti pozitivne oziroma vse 
možnosti, ki jih daje novi sistem delitve dohodka, s tem, da dosledno izpol- 
njujemo sistem nagrajevanja po učinku, da uveljavljamo načelo, da se osebni 
dohodki delavcev in uslužbencev v čedalje večji meri povezujejo z delovnim 
učinkom na delovnem mestu in z uspehom gospodarske organizacije kot celote. 
Ce hočemo, da ta naloga oziroma ta stvar ne bo ostala samo deklaracija, izražena 
v družbenem planu, bi bilo treba po mojem mišljenju predvsem sledeče. Treba 
bi bilo z enotno akcijo ne samo sindikatov, ki so svoja stališča že jasno povedali, 
temveč tudi z enotno akcijo ljudskih odborov tako okrajev kot občin, aparata 
ljudskih odborov, strokovnih institucij, raznih združenj ipd., zagotoviti, da ne 
povečujemo plačnoga fonda na račun povečanih tarifnih postavk. Ta bi se izje- 
moma smel povečati samo v tistih primerih, kjer so ta nesorazmerja izredno 
občutna in kjer bo treba stvari popraviti. Dejstvo pa je, da se danes na terenu 
kažejo zelo močne težnje po nominalnem povečanju tarifnih postavk. Ljudje iz 
kolektivov prinašajo razne številke, ne vem kje jih dobe, mislim pa, da izvirajo 
iz izračunov, na osnovi katerih so bili postavljeni indeksi v tarifnih sporazumih 
strokovnih sindikatov pri centralnem svetu. Ponekod na terenu obstaja razpo- 
loženje in mišljenje, da nihče o teh stvareh ni še ničesar jasnega povedal. Vsi 
čakajo na nekoga od zgoraj, ki naj bi v merilu republike ali federacije postavil 
neke fiksne številke, kaj naj bo smotrna osnova in kaj predstavlja indeks 100 
izražen v tarifnih sporazumih. 

Slišati je dalje na področju nekaterih okrajev pripombe, da se predvideva 
določeno povečanje cen komunalnim storitvam, da se skratka približamo eko- 
nomskim cenam na posameznih področjih, to je zlasti glede vodarine, stanovanj 
itd. Razni glasovi priporočajo gospodarskim organizacijam, da predvidena povi- 
šanja  vkalkulirajo v novo postavljene tarifne postavke.  Slabo uslugo so nam 
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do neke mere napravili s tarifnimi sporazumi postavljeni indeksi. Pismo cen- 
tralnega sveta sindikatov Jugoslavije je sicer zelo jasno povedalo, kako je treba 
te indekse razumeti, vendar imamo na terenu praktične primere, da se nekatere 
gospodarske organizacije skušajo tega držati. V gostinskih zbornicah je razšir- 
jena tendenca, da se formirajo plačni fondi za leto 1959 na ta način, da se 
vzame kot osnovo lanskoletno izplačane plače, k temu prišteje dodatna izplačila 
nad tarifnimi postavkami in služi to potem kot izhodišče za 100n/o plačo nekva- 
lificiranega delavca. Vse ostale kvalificijske skupine pa se izračunavajo na 
osnovi indeksov, ki so postavljeni v tarifnih sporazumih. 

Dalje lahko zasledimo tudi določene špekulacije z analitično oceno delovnih 
mest. Ta je sicer koristna, v kolikor je objektivno napravljena, ne moremo se 
pa strinjati v primeru, če je po sredi spekulativna tendenca, ki hoče analitično 
oceno izkoristiti predvsem v namene, da se na ta način dokaže potreba po 
zviševanju  plačilnega sklada kot celote. 

Spričo takšnih tendenc, ki na terenu obstojajo, so potem razumljive neka- 
tere težnje z druge strani, da se s starimi administrativnimi, v bistvu mezdnimi 
merili, skuša reševati tarifna vprašanja in vprašanja nagrajevanja sploh. Sli- 
šati je pritožbe, češ da bo zavladala popolna anarhija, ker so tajništva za delo 
ponekod izgubila oblast in ingerenco za potrjevanje tarifnih pravilnikov itd. 
Mnogo je govora o tem, da stvari niso jasno postavljene, čeprav je zadnja uredba 
Zveznega izvršnega sveta, ki določa postopek pri sestavljanju tarifnih pravilni- 
kov, jasno postavila stvari na pravo mesto. Mislim, da se ponekod s preve- 
liko bojaznijo gleda na eventualno neenakost med tarifnimi postavkami za ista 
delovna mesta. Obstoje tendence, po katerih bi bilo treba določiti ista delovna 
mesta za vso našo industrijo in za vsa delovna mesta določiti enotne tarifne 
postavke. V tako formirani tarifni postavki vidijo nekateri socialno pravičnost, 
čeprav vemo, da tako formirana tarifna postavka niti ni pravična v odnosu na 
različno stopnjo produktivnosti v posameznih gospodarskih organizacijah. Sin- 
dikati so tu zelo jasno zavzeli stališče, da se je treba boriti proti takim admini- 
strativnim povečevanjem, proti takemu linearnemu povečevanju plačilnih skla- 
dov, in tudi pojasnili zakaj. Predvsem iz razloga, ker danes še nimamo in ne 
razpolagamo z objektivnejšimi merili, na osnovi katerih bi lahko ocenjevali 
produktivnosti dela v okviru posameznih gospodarskih grupacij med podjetji, 
in drugič, ker smatramo, da je treba v letošnjem sistemu delitve, če hočemo 
res v celoti vse pozitivne strani izkoristiti, dati čimveč sredstev prav na plače- 
vanje dela po učinku. Instrumenti delitve dohodka, kakršni so v letošnjem letu 
— brez dvoma da niso idealni — bodo v gospodarski organizaciji, ki ne bo 
postopala po teh načelih, povzročili, da ji bo zmanjkalo denarja za nagrajevanje 
po učinku. Razprava o tem, ali je moralna ena plača nad tarifnim pravilnikom 
ali sta moralni dve plači je brezpredmetna, čim gremo na nagrajevanje po 
učinku. 

Škodljivo bi bilo, če bi razpravljali o možnosti nagrajevanja v okviru obsto- 
ječih instrumentov delitve. Ta stvar ne bi koristila hitrejšemu razvoju, temveč 
obratno, odvrnila bi nas od najbolj perečih konkretnih nalog. V republiškem 
merilu je odstotek ur od skupnega števila ur, ki se merijo po učinku, precej 
nizek. V merilu okraja Maribor predstavlja na primer komaj 48% in smatramo. 
da bi bilo bolje uvajati določna merila, pa četudi so ta nekje nesigurna. 

Treba bi bilo, da bi vsak kolektiv napravil vse, kar je v njegovi moči, da 
se  uvede kompleksnejši sistem  nagrajevanja po učinku.  Ce bi  te stvari  tako 
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ljudski odbori kot strokovna združenja in gospodarske organizacije vzeli kot 
ono od svojih osnovnih nalog, bi s tem doprinesli precejšen delež k reševanju 
problema odvisnega oziroma prehitrega zaposlovanja delovne sile.  (Ploskanje.) 

Predsednik  Miha  Marinko:  Besedo ima ljudski poslance Stane Sotlar. 

Stane Sotlar: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Po sprejetju re- 
solucije in perspektivnega plana Zvezne ljudske skupščine, je bilo v zadnjem 
času izvršenih že mnogo ukrepov za izboljšanje kmetijske proizvodnje. Takšni 
ukrepi so se izvajali konkretno tudi že v samih kmetijskih organizacijah. Mislim, 
da lahko ugotovimo, da je večina kmetijskih gospodarskih organizacij že dojela 
vsebino načel, ki jih postavlja resolucija Zvezne ljudske skupščine o nadaljnjem 
razvoju kmetijstva in zadružništva. Ker je bil na tej osnovi sprejet tudi petletni 
plan gospodarskega razvoja, so zadruge v samem izvajanju tega plana že dosegle 
vidne in pomembne rezultate v proizvodnji. Kratek čas izvajanja tega petletnega 
plana nam je jasno pokazal, da je tudi v kmetijstvu mogoče v kratkem razdobju 
doseči velike rezultate. To je dokazalo veliko število posestev socialističnega 
sektorja, prav tako pa so še pogostejši dokazi v kmetijskih zadružnih organi- 
zacijah, ki organizirajo proizvodnjo v kooperaciji z individualnimi kmetijskimi 
proizvajalci/ 

S konkretnimi gospodarskimi plani ljudskih odborov so tudi kmetijske 
zadruge morale pristopiti k izdelavi tako svojih perspektivnih kakor tudi letnih 
planov. Ce so še pred leti zadruge izdelovale tako imenovane letne pospeševalne 
programe za kmetijstvo, potem je ta stvar danes v bistvu drugačna. Na osnovi 
načel občinskih ljudskih odborov si kmetijske organizacije s svojimi plani po- 
stavljajo konkretne proizvodne naloge. Obseg proizvodnih nalog v zadružnih 
organizacijah pa je seveda odvisen od mnogih činitoljev. Eden od teh je za obseg 
kmetijsko proizvodnih nalog vsekakor razvitost ali nerazvitost določenega kme- 
tijskega področja. Nedvomno je kooperacijsko proizvodnjo možno hitreje razviti 
v tistih področjih, kjer že obstoja blagovna proizvodnja. Ravninski predeli z 
dobro in rodovitno zemljo imajo vsekakor prednosti in boljše pogoje pri izva- 
janju kooperacijske proizvodnje. Hmeljarskemu področju so taka obeležja dana. 
zato bom skušal na kratko nakazati  nekaj  misli iz kooperacije v hmeljarstvu. 

V drugi svetovni vojni je hmeljarstvo doživelo močan udarec. Znano je, 
da so površine pod hmeljem bile v Sloveniji zredudrane na 450 ha v letu 1945, 
od predvojnih 2850 ha. Takoj po vojni je bilo potrebno obnoviti hmeljarstvo. 
2e takrat je bila na hmeljarskem področju ustanovljena specializirana zadruga 
>Hmezad«, ki je v prvi povojni dobi storila nekatere pozitivne korake v smeri 
obnove in razvoja hmeljarstva. Taka specializirana zadruga na razmeroroa veli- 
kem področju ni mogla biti kos vsem nalogam, ki so se v naši socialistični družbi 
postavljale pred kmetijstvo. Zato je bila ta zadruga v letu 1952 reorganiziran:!, 
s tem pa so pričele aktivneje delovati splošne kmetijske zadruge tega področja. 
Z vso odgovornostjo se je že tedaj postavilo pred kmetijske zadruge zahtevo, 
da morajo prevzeti določene proizvodne naloge v hmeljarstvu. Pričctek dela 
zadrug je bil vsekakor težak, saj je kmet nastopal v proizvodnji v glavnem s 
svojimi, sicer več ali manj primitivnimi proizvodnimi sredstvi. Zadruga se tedaj 
ni mogla pojaviti kol odločilen organizator kmetijske proizvodnje s svojimi 
proizvodnimi sredstvi. Zato je bila prva in osnovna naloga zadružnih organiza- 
cij, da se tehnično opremijo tako. da bi bile v stanju reševati sicer težke pro- 
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bleme hmeljske proizvodnje. 2e leta 1952, zlasti pa v letu 1953 je bilo za to 
področje nabavljeno večje število traktorjev z ustreznimi priključki z namenom, 
da bi se zadruga čimpreje uveljavila v svojih lastnih posegih v kmetijski proiz- 
vodnji. Ze vse od reorganizacije bivše specializirane zadruge »Hmezad« v Žalcu 
se je vodila enotna odkupna politika hmelja. Glede na tržne razmere, prav pose- 
bej pa še na naraščajočo konjunkturo hmelja, se je vodila posebna politika 
odrejanja cen hmelju. Zaradi take politike je bilo možno precejšnji del sredstev, 
ki so izvirala iz izkupička hmelja, akumulirati v zadružnih organizacijah. S temi 
sredstvi so se zadruge tehnično usposabljale za nadaljnje naloge. 

Novo etapo v razvoju hmeljarstva predstavlja ustanovitev zadružne poslovne 
zveze v Žalcu. Ustanovitev take poslovne zveze je bila izredno nujna, saj hme- 
ljarstvo zahteva tudi nekatere centralizirane akcije, ko gre za specializirano pro- 
izvodnjo, ki ji zadruge dostikrat niso bile kos, zlasti ne v materialnem pogledu. 
Vzemimo samo primer melioracij. Vsaka zadruga zase ni mogla na svojem pod- 
ročju izvajati teh nalog. Poslovna zveza pa je lahko iz enotnega gledišča in iz 
enotnih ekonomskih potreb ta vprašanja najbolje urejala. Enaka je stvar z 
mehanizacijo, kakor tudi z graditvijo sušilnih naprav. Ker je bila kmetu dolo- 
čena nižja odkupna cena, se je vodila taka politika, da se je z delom akumu- 
liranih sredstev dajalo hmeljarjem reprodukcijski material za proizvodnjo. Taka 
politika je bila za tisto obdobje nujna in upravičena, saj bi večja cena za hmelj 
ne dala garancije, da bi se sredstva vračala nazaj v proizvodnjo. 

Zaradi močnega porasta družbenih in materialnih sil na tem področju so 
v čedalje večji meri dozorevali pogoji za bolj čvrsto kooperacijo na tem pod- 
ročju. V zadnjem času, posebno pa v zadnjih dveh letih so se zadruge materialno 
•znatno okrepile. Nabavile so preko 200 traktorjev z ustreznimi priključki, zgra- 
jenih je bilo preko 2000 ma sušilne ploskve pri zadružnih organizacijah in na 
socialističnih gospodarstvih. V ta namen so se za potrebe hmeljarstva šolali tudi 
prepotrebni kadri, tako da so zadružne organizacije vsaj z minimalnim kadrom 
oskrbljene. Postavilo se je torej vprašanje, ali smo v taki fazi, kjer lahko zadruga 
kot organizator kmetijske proizvodnje že popolnoma samostojno prevzame dolo- 
čene faze proizvodnega procesa v hmeljarstvu. Na osnovi take tehnične baze in 
razpoložljivega kadra je bila podana ugotovitev, da je k temu možno pristopili. 
Na osnovi analiz proizvodnih stroškov, tržne situacije in vseh ostalih momentov 
so se izdelale vse potrebne priprave za uvedbo kooperacije v hmeljarstvu. Pri 
kooperacijski proizvodnji hmelja je važno poudariti to, da celotna kooperacija 
in interes za isto bazira na kilogramih pridelanega suhega hmelja. Elementi 
kalkulacije so taki, da nenehno in vzpodbudno stimulirajo tako zadrugo kakor 
tudi proizvajalca, čimbolj si prizadeva za dosego ne samo kvalitete temveč tudi 
kvantitete pridelanega hmelja. 

Po teh kooperacijskih osnovah sodeluje zadruga s svojimi mehaničnimi sred- 
stvi in s sušilnicami v glavnem v naslednjem: v strojni službi, v zaščitni službi, 
v zavarovanju hmeljišč, v investicijah za hmeljišča in z umetnimi gnojili. Kmet 
proizvajalec pa s hlevskim gnojem, z eventualno vprego, v kolikor je ni mogoče 
izvršiti z mehaničnimi sredstvi, s sušenjem hmelja, v kolikor razpolaga z lastno 
sušilnico po določenih enotnih cenah, dalje obdeluje hmeljišča, obira hmelj ter 
dobi določeno priznano rento. Storjeni so tudi ustrezni ukrepi za modernizacijo 
v hmeljarstvu. Ni mogoče namreč več dopuščati, da se hmelj sadi na malih par- 
celah, ločena ena od drugo. Zato je sprejel ukrep, da se smejo nova hmeljišča 
zasajevati le v okviru 5 in več hektarskih kompleksov. Ker je osnova za stimu- 
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lacijo kilogram suhega pridelanega hmelja, je torej interes proizvajalca kakor 
tudi zadruge, da se pridela čimveč in čimbolj kvalitetnega hmelja. Z drugimi 
besedami povedano, čim več in čim boljši hmelj je pridelan, tem bolje dobi 
kmet plačano svoje delo. Ker dobi od zadruge tudi reprodukcijski material na 
kilogram suhega hmelja, je torej tudi tu na boljšem, ker dobi ravno tako večje 
količine reprodukcijskega materiala. Nadaljnjo stimulacijo pomeni še premija. 
ki se daje ob določenih dobrih tržnih pogojih na dobro kvaliteto in izredno 
kvantiteto. 

Pri taki ureditvi hmeljarske proizvodnje se seveda postavljajo določena 
vprašanja. Postavlja se namreč vprašanje, kako urediti kmečko vprašanje, pred- 
vsem pa zdravstveno in v bližnji ali vsaj daljni bodočnosti tudi splošno socialno 
zavarovanje, ker je kmet praktično v hmeljski kooperaciji postal v glavnem le 
vlagatelj svoje delovne sile. To je nedvomno eden od važnih problemov, ki bi ga 
kazalo v bližnji bodočnosti rešiti. Nadaljnje vprašanje je, kako postopoma pre- 
hajati na kompleksno kooperacijo. V današnjem stanju še nismo zadostili vsem 
modernim zahtevam kmetijstva. Zemlja posameznih kmetovalcev je še vedno 
izredno rasparcelirana. Zaradi tega je nemogoče uvesti določen kmetijski kolo- 
bar. Tudi to je eno od vprašanj, ki stoji pred nami v prihodnosti in ga bo po 
mojem mnenju treba zelo intenzivno reševati. Zanimivo je, da je prav hmeljska 
kooperacija pritegnila hmeljske proizvajalce v kooperacijsko proizvodnjo tudi v 
ostalih kulturah kot na primer pri travništvu in krompirju. 

Končno se postavlja še eno vprašanje. Hotel bi opozoriti na nekatere trditve, 
iz katerih izhaja, da je bila kooperacija v hmeljarstvu možna samo zaradi eko- 
nomske moči kmeta-hmeljarja. Mislim pa, da pri tem ne smemo pozabiti raz- 
ličnih družbenih činiteljev. Ze od vsega začetka je imela družba velik interes, 
da vlaga sredstva v hmeljarstvo. To so zahtevali zadnje čase tudi obstoječi 
tržni pogoji. Končno so se zahtevala velika družbena vlaganja v to področje. 
Zaradi tega je morala družba v toliko večji meri odrejati določeno politiko v 
hmeljarski proizvodnji. Glede na to je še do sedaj igrala odločilno vlogo od- 
rejena politika odkupnih cen. Ne smemo pozabiti dejstva, da se je hmeljarstvo 
v zadnjih letih razvijalo organizirano in da so že s tem bili ustvarjeni pogoji 
za prehod na današnje stanje. Večletne izkušnje v tem organiziranem delu v 
hmeljarstvu SO ustvarjale pogoje, da smo lahko, čeravno z velikimi težavami 
deloma objektivnega bolj pa subjektivnega značaja prešli na današnjo obliko 
kooperacije med kmetom in zadrugo. 

Ta akcija je zahtevala ogromne priprave tako političnih, zadružnih in oblast- 
nih vodstev. Trajalo je nemalo časa, da se je lahko ta oblika kooperacije izkri- 
stalizirala in da so se lahko izmenjala mnenja s slehernim hmeljskim proizva- 
jalcem. Skušali smo celo akcijo čimbolj približati terenu oziroma slednjemu pro- 
izvajalcu. Zato se je akcija vodila neposredno na terenu s konkretnimi izračuni 
in razgovori s posameznimi kmetovalci, da je bila stvar čimbolj jasna. Mislim, 
da smo na ta način uspeli, da je po večmesečnem delu akcija s strani proizva- 
jalcev bila v večini primerov zavestno sprejeta. 

Kooperacijsko proizvodnjo uvajamo tudi na drugih področjih in pri drugih 
kulturah. Izkušnje političnih in organizacijskih priprav in konkretna izvedba 
akcije na hmeljarskem področju nam narekuje in daje izkušnje tudi za ostala 
področja, kjer sicer v nekoliko drugačnih oblikah sklepamo pogodbe s kmetij- 
skimi proizvajalci. Teh imamo sicer le manjše število, je pa vendar le samo 
nekaj  kmetijskih zadrug, ki akcijo v kooperaciji slabše izvajajo. To ni toliko 
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vprašanje objektivnega kot bolj subjektivnega značaja. Tu nas čaka seveda še 
ogromna naloga, kako usposobiti te organizacije, da bodo tudi one aktivno 
stopile na pot uresničevanja nalog za modernizacijo in napredek kmetijske pro- 
izvodnje. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Jože Glo- 
bačnik. 

Jože Globačnik; Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Rezultati, 
ki smo jih dosegli v kmetijski proizvodnji v preteklem letu, so plod večjega 
angažiranja družbenih sredstev za potrebe večje in modernejše proizvodnje na 
kmetijskih gospodarstvih in zadrugah. So pa tudi rezultat neposrednega vklju- 
čevanja družbenih in političnih sil v smeri čimvečjega izkoriščanja ekonomskih 
in ostalih pogojev za hiter napredek na področju kmetijstva. Ti začetni uspehi 
nam odpirajo možnosti za nadaljnji hitrejši napredek kmetijstva, kar je pogoj, 
da se kmetijstvo usposobi za večja vlaganja v razširjeno reprodukcijo. S stališča 
ekonomskih in kmetijskih pogojev, ki jih imamo v mariborskem okraju, mislim 
obravnavati nekatera vprašanja, ki nas ovirajo, da na tem področju ne moremo 
še hitreje napredovati. 

Nekaj glavnih pogojev za kmetijsko proizvodnjo je sicer danih, morejo pa 
se bistveno spreminjati in to so izredno važni posegi, s katerimi zagotavljamo 
proizvodnjo v smeri, ki je za skupnost najkoristnejša. Pri tem je odločilno delo 
in ukrepi neposrednih proizvajalcev na čelu s strokovnjaki, da bi dane pogoje 
do kraja izkoristili. 

Pri izkoriščanju objektivnih pogojev za skokovit napredek kmetijske proiz- 
vodnje dolgo nismo mogli uspeti. Prav zato so na nekaterih naših kmetijskih 
posestvih v bistvu le kmetovali, s to razliko, da je bilo kmetovanje razširjeno 
na večje površine. Potrebno je bilo prelomiti s konservativnimi stališči do spe- 
cializirane proizvodnje, ki je eden od osnovnih pogojev za moderno in ekono- 
mično proizvodnjo. Orientacija, da ne vlagamo družbenih sredstev v drage 
gradbene objekte, se še sedaj marsikje sprejema z določeno rezervo in jo je 
mogoče obvladovati le s politiko dajanja kreditov in poroštvenih izjav ljudskih 
odborov. Na različnih gospodarstvih pa je dokazano, da v sodobnem nasadu ni 
noben čudež doseči tri vagone in več sadnega pridelka po ha, 100 stotov pridelka 
koruze, 70 stotov pridelka pšenice po hektarju, 160 stotov grozdja po hektarju, 
GOC in več stotov sladkorne pese, 4 vagone krompirja in še več. Seveda je treba 
pri tem reči, da možnosti, ki so objektivno dane in ki jih je mogoče izkoristiti, 
še daleč niso do kraja izkoriščene. Dosežki na področju vinogradništva v celoti 
kažejo, da ni točna ugotovitev, da ob pogojih štajerskega vinogradništva kon- 
kretno ni mogoče doseči takih odnosov, kot se jih dosega tudi na ostalih pod- 
ročjih. 

Pri tem je potrebno reči, da čisto gotovo spada med uspehe naših kmetijskih 
posestev tudi dejstvo, da se je narodni dohodek v preteklem letu dvignil za 
okrog 20 "/o, ko hkrati ugotavljamo rahlo padanje zaposlene delovne sile._ Pri 
tem pa je treba prav gotovo reči, da je še vedno premalo poguma, premalo odloč- 
nosti za vlaganje kratkoročnih sredstev v proizvodni proces. Očitno je, da neka- 
tera posestva ne bodo ostala le za vzgled individualnemu kmetu, temveč se 
bodo uveljavila tudi kot močan ekonomski faktor, ki bo poleg kmetijske zadruge 
upoštevajoč načela socialistične kooperacije lahko postal tudi organizator proiz- 
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vodnjc na zemlji kmetov. Stoodstotno povečanje narodnega dohodka od leta 
1956 na leto 1961, s katerim realno računamo, bo vsekakor vzpodbujalo lastnike 
zemlje, da tako proizvodnjo organizirajo skupno s posestvi ali pa jo organizirajo 
v sodelovanju s svojimi zadrugami. 2e v preteklih letih in tudi v lanskem letu 
so bile možnosti, da dosežemo več, toda sredstva so bila neorganizirana in zato 
tudi nesmotrno naložena. V skladu z našo splošno gospodarsko politiko prevze- 
majo zadružne organizacije v letošnjem letu odgovorno nalogo za organizirano 
proizvodnjo na 11 000 ha kmetijskih površin. Za navedeni obseg organiziranih 
akcij so potrebna znatna družbena finančna in materialna sredstva. 2e doslej 
je v razdobju nekaj mesegev omogočena nabava 156 traktorjev s preko 900 
priključki, 16 kombajnev, 110 motornih in traktorskih škropilnic v vrednosti 
blizu 700 milijonov dinarjev. Sodim, da je potrebno s tega mesta opozoriti na 
dejstvo, da nabavljeni stroji ne bodo v celoti najekonomičneje izkoriščeni, ker 
trgovina ne zagotavlja zadostnega števila ustreznih osnovnih priključkov, to je 
traktorskih plugov itd. Temu so lahko vzrok tudi sicer objektivne težave, vendar 
je nujno, da se na to pravočasno pripravljamo in to vzporedno ko pripravljamo 
akcijske programe. Pri tem, ko govorimo o teh naložbah kmetijskih zadrug. 
je potrebno omeniti to, da je struktura naložb sredstev v kmetijskih zadrugah 
še zmeraj dokaj neugodna, saj zadružne organizacije še vedno nalagajo samo 
60 % sredstev za opremo, nasade in pa živino, dočim 40 "/o za gradbene objekte 
in ostale stvari, ki ne služijo neposredno kmetijski proizvodnji. Proizvajalcem 
v pogodbenem sodelovanju je v glavnem zagotovljena uporaba okoli 1500 vago- 
nov umetnih gnojil, kar je dva in pol krat več kot v lanskem letu. Nabavljena 
so potrebna zaščitna sredstva in zagotovljena uporaba zadružnih strojev za pri- 
pravo in obdelovanje zemljo v skupni vrednosti preko 500 milijonov dinarjev. 
Po grobem izračunu bodo pri takem obsegu sodelovanja zadruge povečale svoj 
dohodek za okoli 160 milijonov dinarjev, nekaj manjše povečanje dohodka, ki 
bo rezultat večje proizvodnje, pa bo odpadlo na zadružnike. Z ekonomsko teh- 
nične strani so torej dani pogoji za hiter razvoj kmetijske proizvodnje, ob kate- 
rem je mogoče zagotavljati tudi učinkovito krepitev zadrug kot gospodarskih 
organizacij. Tako kot drugod imamo tudi tu težave zaradi pomanjkanja stro- 
kovnega kadra, ki ga je zaenkrat v zadružnih organizacijah premalo, saj dela 
v 106 zadrugah vključno s proizvajalnimi zvezami le 33 kmetijskih inženirjev 
in tehnikov. Res je, da smo na tem področju dosegli v lanskem letu znatne 
uspehe, saj je 95 0/o zadrug dobilo upravnike, vendar je to še neizkušen kader, 
ki se bo pravzaprav šolal šele zdaj v ognju prakse, v ognju borbe za izvršitev 
plana v kmetijskih zadrugah. 

Pri oceni vzrokov ki lahko bistveno vplivajo na dosežene uspehe, je ome- 
niti zlasti naslednje. V občinskih ljudskih odborih in političnih organizacijah 
smo že prelomili s stališči, da je stvar razvoja kmetijskih zadrug zgolj zadružno 
vprašanje, kar je bilo močno zasidrano tudi v glavah nekaterih tako imeno- 
vanih naprednih zadružnikov. Naša socialistična akcija za napredek kmetijstva 
če ni postala stvar konkretnih naporov za uresničenje plana na področju kme- 
tijstva. Perspektivni in letni družbeni plani občin so Se vedno preveč splošni 
in ne morejo služiti kot konkretna smer in napotilo za akcijo. Vrsta raznih 
socialnih pogledov na razvoj naše vasi zapira perspektivo naprednega razvoja 
kmetijstva. Vzrok za zaostalost vasi je v zaostali proizvodnji, ki jo je mogoče 
odpraviti v naših pogojih le z angažiranjem družbenih sredstev kmetijskih 
zadrug. V krajih, kjer imamo opravka s polovičarstvom pri principielnih stali- 
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.ščih, kjer boj za napredna stališča še ni prenesen v organizacijo Socialistične 
zveze in zadružne svete, tudi uspehi v takih akcijah niso doseženi. Vedno smo v 
stanju presoditi ekonomsko politične posledice raznih oblik sodelovanja med za- 
drugo in kmetom. Tu in tam se še uveljavljajo stališča, kot da gre za sodelovanje 
za vsako ceno, kar v bistvu pomeni nadaljevanje prejšnje politike pospeševanja. 
Časovno zaostajamo tudi v sprejemanju akcijskih programov za kmetijstvo, kar 
lahko resno ogroža pripravljenost na posamezne proizvodne naloge. Normalno 
bi bilo, da se za uresničenje plana za prihodnje leto začnemo pripravljati vsaj 
v zgodnji jeseni letošnjega leta in to začenši pri proizvodnih organizacijah v 
občini, okraju in republiki. 

Predsednik Miha Marinko: Prekinjam razpravo, ki jo bomo nadalje- 
vali popoldne ob 16. uri. Zaključno besedo bo imel tovariš Boris Kraigher. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.50 in se je nadaljevala ob 16.10 uri.) 

Predsednik Miha Marinko: Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima 
ljudski poslanec Jože Tramšek. 

Jože Tramšek: Kot je rečeno v poročilu Izvršnega sveta, je z utrdit- 
vijo položaja občin v komunalnem sistemu in z izboljšanjem delovanja njihovih 
organov nastala potreba po ustreznih korekturah teritorialnih okvirov komun. 
Izmed 30 občin, ki smo jih v tem obdobju odpravili, jih je bilo v mariborskem 
okraju odpravljenih sedem. Mi smo s temi korekturami skoraj zaključili proces 
formiranja komun v pogledu teritorialne zaokroženosti. Odprt je ostal prav- 
zaprav samo še problem mariborskih občin in okolice Maribora, kar je še v 
proučevanju in diskusiji. Mi smo na ta način dobili relativno velike občine, ki 
se vse približujejo obsegu 20 000 prebivalcev oziroma celo znatno presegajo 
to .število. 

2e dosedanja praksa nam kaže, da smo storili prav, ko nismo odlagali reši- 
tev teh vprašanj, ki jih jo življenje v razvoju komun narekovalo. Saj bi bilo 
sicer prerano danes govoriti o kakšnih vidnih gospodarsko političnih uspehih 
novih večjih občin, ker je čas za to prekratek. Nekatere stvari pa so se že poka- 
zale takšne kot smo jih predvidevali ter bodo v končni liniji predstavljale osnovo 
za hitrejši napredek naših krajev. Popolnoma jasno je, da se je znatno izboljšal 
na primer kvalifikacijski sestav občinske uprave, številčno se jo ta celo nekoliko 
zmanjšal. Samo to dejstvo ima celo vrsto koristnih posledic. Ljudski odbor in 
organi družbenega upravljanja razpravljajo in odločajo sedaj o problematiki, 
ki je pred nje iznesena, solidno in strokovno dobro obdelana. Tako postaja 
njihovo delo za družbo kot celoto in za komuno bolj učinkovito. Solidnejše so 
pripravljeni tudi konkretni plani gospodarskega in družbenega razvoja komun. 
Gospodarske organizacije in druge ustanove so tako dobile dejanskega pomoč- 
nika in svetovalca pa tudi sposobnega kontrolorja tako v organih družbenega 
upravljanja kakor tudi v aparatu samem. Srečanje proizvajalcev iz različnih 
gospodarskih organizacij tako v zboru proizvajalcev občine in ljudskega odbora 
kakor tudi v njegovih svetih in drugod v komuni ni več identično z enim samim 
podjetjem in ima veliko vzgojno vrednost za same proizvajalce, hkrati pa z 
izmenjavo izkušenj tudi neposredno gospodarsko korist. To velja prav tako tudi 
za kadre iz šolstva, zadružništva itd. 

Neprecenljive vrednosti je samo dejstvo, da smo s tako postavljenimi ko- 
munami prišli do znatno močnejšega sestava občinskega političnega vodstva, to 
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je zlasti važno za kmečke občine, kjer je teh kadrov že tsko malo in so še ti 
bili razdrobljeni po posameznih majhnih občinah, kjer so se porazgubili oziroma 
niso mogli priti do pravega izraza. Problematika socialistične rekonstrukcije vasi 
pa zahteva danes močna in odporna občinska politična vodstva, ki bodo v stanju 
nuditi vsakodnevno in konkretno pomoč kmetijskim zadrugam. Kot že rečeno, 
nadaljni razvoj bo gotovo v celoti potrdil predvidevanja, ki so nas vodila pri 
teh korekturah. Mimogrede bi omenil samo to, da so se tudi naša predvidevanja 
glede Središča — mislim ukinitve te občine, s katero je ta skupščina imela neko- 
liko več dela kol z drugimi — v celoti potrdila, namreč da se prebivalci Središča 
že sedaj  zelo lepo  in  konstruktivno vključujejo v delo v novi občini  Ormož. 

Ko sem uvodoma omenil nerazčiščen problem v Mariboru, nisem mislil 
toliko na to ali naj bo v Mariboru ena ali več občin, temveč bolj na to, koliko 
občin naj bo v Mariboru in kako daleč moramo iti s priključevanjem okolice, 
kateri je Maribor edini in neposredni center. Pri tej zadnji reorganizaciji smo 
občini Maribor-Košaki priključili tudi občino Šentilj. To je gotovo prav in sploh 
ni sporno ali je bilo potrebno to napraviti ali ne. Toda Košaki že prej ni bila 
prava mestna občina, ker ima v svojem sestavu le majhen del mesta, s priklju- 
čitvijo Šentilja pa je to postalo še bolj pereče, ker je v občini daleč prevladalo 
nekmečko prebivalstvo. Tu gre za več momentov, ki jih moramo upoštevati. 
Prvič, po mojem mnenju, prava komuna ne more biti taka stvaritev, ki smo 
jo včasih nazivali okolica. Ona mora imeti predvsem svoj gospodarsko politični 
center. Ce pa je to še mestna občina, potem mora ia center biti še veliko bolj 
poudarjen. Drugič, ta občina ima svoje sklade združene z ostalimi mestnimi obči- 
nami, ki se upravljajo skupno preko mestnega sveta, v katerem pa ima občina 
Maribor-Košaki samo enega — in še to tolažilnega zastopnika — odbornika mest- 
nega sveta. Razumljivo je, da te stvari ne gredo dobro skupaj. Tretje in to naj- 
brž najvažnejše, subjektivne sile, ki so, kot sem poudaril, za komuno izredno 
važne, lahko takšna mestna občina črpa pravzaprav samo s podeželja. To se 
pravi s podeželskega terena in pa iz svojega administrativnega aparata, ne pa 
iz mesta, kjer jih je na pretek, zato tudi odpade tisti koristen in prepotreben 
neposreden vpliv mesta na vas. Slabosti, ki so torej tu prišle do izraza, bomo 
seveda v bližnji bodočnosti morali rešiti z drugačno porazdelitvijo mesta Mari- 
bora na občine, konkretno najbrž z združitvijo občine Maribor-Center in Mari- 
bor-Košaki. Skoro GO 000 prebivalcev, ki bi jih na ta način ta nova občina imela, 
bi nas najbrž ne smelo motiti, ker nam praksa kaže, da se dobro obnaša tudi 
občina Ptuj, ki združuje ravno toliko ljudi, celo z znatno šibkejšim mestnim 
centrom, kot bi bil to primer v Mariboru. 

Končno je zelo točna trditev Izvršnega sveta, ki je podana v poročilu, da 
občina postaja pravno in dejansko temeljna teritorialna družbeno politična in 
ekonomska skupnost proizvajalcev in potrošnikov. Okraj pa sočasno izgublja na 
administrativno politični vlogi in se pretvarja v pravo skupnost komun. To tem- 
bolj v tistih občinah, ki so na osnovi pravilne teritorialne zaokrožitve mogle 
pospešiti svoje formiranje v pravo komuno. Takšne občine danes že vodijo samo- 
stojno konkretno kooperativno gospodarsko politično življenje na svojem terito- 
riju, ne da bi bilo potrebno neposredno poseganje okraja v njihovo delo. To 
dejstvo pa vse očitneje zahteva hitrejše delo na proučevanju, kakšna naj bo 
konkretna organizacijska struktura okrajnega ljudskega odbora in njegovega 
upravnega aparata, kajti medtem, ko smo na področju občine doživeli bistveno 
kvalitetno in oblikovno spremembo, je organizacija okrajnega ljudskega odbora 
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v glavnem ostala zelo podobna oni iz dobe administrativnih majhnih občin. Pri 
tem delu pa nam je potrebna znatna pomoč republike in najbrže tudi zveznih 
organov. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Štefan 
Pavšič. 

Štefan Pavšič: Tovariši ljudski poslanci! Nameraval sem diskutirati 
o nagrajevanju in o izvozu, ker pa je bilo danes že veliko diskusije o tem, bom 
v nekaj besedah spregovoril samo o vprašanju izvoza. 

Iz poročila Izvršnega sveta za preteklo leto je razvidno, da izvoz ni bil v 
celoti izvršen, ne toliko zaradi tega, ker naše gospodarske organizacije niso izvr- 
šile količinski izvoz, ampak več ali manj zaradi spremembe na svetovnem trži- 
šču. To pa je enako važno, ker je treba sicer izvoz za tolikokrat povečati, če 
hočemo, da se plan izvrši tudi v finančnem obsegu. Za leto 1959 je plan izvoza 
mnogo večji in zaradi tega stoje pred nami še mnogo večje odgovornosti, da 
izpolnimo planirani izvoz, posebno še, ker je v perspektivnem planu predvi- 
deno, da se mora naša plačilna bilanca izravnati. To pa je eno izmed zelo važnih 
vprašanj ne samo za naše gospodarstvo kot celoto, ampak tudi za naš družbeni 
standard. 

Glede izvoza bi zato predlagal naslednje. Prvič, naše gospodarske organi- 
zacije, ki se danes bavijo z izvozom, so preveč prepuščene same sebi, ker jim 
tiste gospodarske ustanove, ki so obvezane sodelovati pri izvozu, premalo poma- 
gajo in jih podpirajo. Ni namreč dovolj, če se gospodarska organizacija sama 
trudi pri izvozu, kajti njen uspeh je odvisen od različnih činiteljev, kot so to 
na primer električna energija, dobava surovin in materiala, kooperacija in 
drugo. Ce vsi ti gospodarski činitelji pri izvozu ne sodelujejo, je to lahko znatna 
ovira za uspešen izvoz. Prav zato mislim, da je prav, da bi Izvršni svet v bodoče 
opozarjal tudi ostale gospodarske panoge na to, da vsestransko podpirajo pro- 
izvajalce-izvoznike. 

Drug važen problem, na katerega bi opozoril, je, da na svetovnem tržišču, 
zlasti pa v azijskih in afriških deželah, kjer se zelo spreminja političen odnDS 
do raznih držav, nastaja silna gospodarska borba proti našim gospodarskim 
organizacijam, ki izvažajo. To se kaže v raznih konkurenčnih nastopih. Tuje 
države-izvozniki — pošiljajo prav na tista tržišča, katera je Jugoslavija počasi 
že osvojila in še osvaja, veliko število komercialnih in tehničnih kadrov. Dogaja 
se, da tam, kjer odpirajo naša podjetja svoja predstavništva, nastopajo tuja 
predstavništva z veliko reklamo in skušajo preprečiti posloven uspeh naših jugo- 
slovanskih komercialistov. Skupina držav izvoznic, posebno vzhodnoevropskih 
pa se poslužuje te taktike, da te države kupujejo naše proizvode, jih prodajajo 
potem doma v svojih trgovinah, svoje izdelke pa izvažajo na ta tržišča, ki jih 
na ta način osvajajo. Ce bomo tej taktiki še dalje nasedali in prodajali tem 
državam naše artikle — to je brez dvoma samo začasnega značaja — bomo s tem 
izgubili trg, ki ga bo treba leta in leta na novo osvajati. Na ta način bomo 
ostali brez bodočega perspektivnega izvoza. Poudarjam, da je to zelo važno vpra- 
šanje, na katero ne smemo pozabiti. Izvoz ni nekaj, kar je samo trenutnega po- 
mena in kar morda velja samo za letošnje leto, temveč je to stvar trajnega zna- 
čaja, ki velja tudi za desetletja vnaprej. Zato je zelo važno, da znamo dobro pre- 
ceniti katere so tiste države in kateri so tisti trgi, kamor lahko trajno izvažamo. 
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Na tem področju moramo biti silno previdni, da nas ne prehitijo. Dogtija se 
namreč tudi, da nam pogosto, kadar gre za nabavo materiala in surovin, ki jih 
rabimo v različnih standardih pri izdelkih, ki jih izvažamo, te materiale eno- 
stavno ne prodajo. To se pravi, da nam material, ki bi nam koristil pri izvozu 
ne prodajo ali pa zahtevajo zanj zelo visoko ceno, ki je skoraj ni mogoče pla- 
čati. Biti moramo torej previdni in moramo imeti stalen pregled nad našim izvo- 
zom, hkrati pa se moramo z vsemi silami prizadevati, da zunanji trg ne le 
obdržimo,  temveč da ga še razširimo. 

Z nekaj besedami bi se dotaknil še vprašanja nagrajevanja, o katereni je 
bilo danes že govora. Gre namreč za to, da sedaj, ko prehajamo na uvajanje 
različnih načinov nagrajevanja, ne bi to delali kampanjsko. Pri nas se često 
dogaja, da uvajamo nove načine nagrajevanja, ne da bi poprej temeljito preštu- 
dirali stanje gospodarskih organizacij, če so te pripravljene in sposobne sprejeti 
tak način nagrajevanja. Plačilo po enoti proizvoda je zelo dobro, ker zajema kva- 
liteto in kvantiteto, hkrati pa upošteva tudi ekonomiko, medtem ko norme 
vsega tega ne zajamejo. Toda temu sistemu je treba prej prilagoditi še vrsto 
organizacijskih in evidenčnih vprašanj in šele takrat bo lahko taka nova metoda 
v celoti uspela. Pri analitični oceni so nekateri obupavali ali bo ta stvar dobra 
ali ne prav zato, ker se je na to vprašanje celoten kolektiv premalo temeljito in 
organizacijsko pripravljal. Analitična ocena je tudi subjektiven moment v rokah 
določenega kolektiva, ki ga je treba pripraviti. Enako je tudi z nagrajevanjem. 
Nekatere naše gospodarske organizacije imajo že razvite svoje organizacijske 
biroje, ki študirajo organizacijo podjetja in ti naj bi uvedli tudi študij načina 
nagrajevanja, ki najbolj ustreza določenemu kolektivu. Sele takrat, ko bomo 
to stvar temeljito preštudirali in kolektiv tudi organizacijsko pripravili, nam 
lahko uspe res učinkovit način nagrajevanja. Za dober uspeh moramo predvsem 
organizacijsko temeljito pristopiti k delu, ker bo le tak način nagrajevanja po 
učinku uspešen in se ga tudi kolektivi ne bodo branili, ker bo to vnaprej pri- 
pravljeno in poznano. Naši kolektivi se sicer danes v veliki meri na to že pri- 
pravljajo, predvsem s tem, da so marsikje po tovarnah že uvedli ekonomski 
obračun po oddelkih. 

Priporočil bi Izvršnemu svetu, da Sekretariat za delo in zavod za organi- 
zacijo dela izdelata splošne principe, predvsem o nagrajevanju in dasta našim 
gospodarskim organizacijam določene nasvete, da bolj sistematično in študijsko 
delajo. Ce bo delo sistematično in če bo kolektiv tudi politično dobro pripravljen, 
potem smo lahko prepričani, da bo tako delo moralo uspeti. 

Predsednik  Miha  Marinko:  Besedo ima ljudski poslanec Ivan Alt. 

Ivan Alt: V zvezi s poročilom Izvršnega sveta bi se želel dotakniti dveh 
problemov, ki stojita pred gospodarsko še nerazvitimi, to je pretežno kmečkimi 
občinami in sta posebno težka. 

Prvi od teh je problem zdravstva, zdravstvene zaščite in socialnega varstva 
s posebnim ozirom na družbena sredstva, ki jih morajo občine v ta namen vla- 
gati. Tempo razvoja neke občine je v marsičem odvisen od tega, s kolikšnimi 
sredstvi razpolaga v okviru svojega proračuna in v kake namene je prisiljena 
večji del svojih sredstev usmerjati. Posebej je treba še poudariti, da v indu- 
strijsko nerazviti občini ni večjih gospodarskih organizacij, ki bi s svojimi znat- 
nimi  skladi  skupne potrošnje lahko podpirale in dopolnjevale sredstva  občin- 
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skega proračuna v pogledu rastočih komunalnih potreb in negospodarskih inve- 
sticij v družbeni standard. V taki občini je torej veliko važnejše, kako bo svoja 
proračunska sredstva delila ali bolje rečeno, morala deliti. 

V tem pogledu predstavlja zdravstvo in socialno varstvo za občine težak 
problem ter so prisiljene velik del svojih proračunskih sredstev odrediti za 
zdravstvo in socialno varstvo. Kolikšni so ti deli po nekaterih tipičnih občinah 
mariborskega okraja, nam povedo naslednje številke. Tako dajejo za zdravstveno 
varstvo v odstotkih od skupnega proračuna občina Ormož 200/o, občina Ptuj 
25.30/'o in občina Lenart celo 27,70/o. medtem ko daje občina Ravne na Koroškem 
kot tipično industrijska občina le 6,70/o od svojega proračuna. Večina teh izdat- 
kov temelji na zakonitih predpisih in kaže na to, kako veliko skrb posveča naša 
družbena skupnost zdravstvenemu in socialnemu varstvu prebivalstva. Vendar 
pa ti izdatki premočno obremenjujejo proračune tistih občin, v katerih prevla- 
duje kmečko prebivalstvo in je malo socialnih zavarovancev. 

Dovolite mi, da navedem kot primer občino Lenart, kjer samoplačniki pred- 
stavljajo približno 750/() prebivalstva in socialni zavarovanci le 25%. Ce označimo 
izdatke za brezplačno zdravljenje nalezljivih bolezni v letu 195C s ККУо, potem 
so se ti v letu 1957 povečali na 161% in v letu 1958 na 181%. Bojazen, da se 
bedo ti izdatki še naprej tako naglo večali, je utemeljena z dejstvom, da je v 
občini okroglo 1% aktivne tuberkuloze, medtem ko je republiško povprečje le 
O,^/« in da so z dispanzerskimi pregledi v preteklem letu ugotovili na 1000 pre- 
gledanih prebivalcev kar 56 aktivno tuberkulozo, to je 5,6%. Zanimiv je še 
podatek o številu pregledov v zdravstvenem domu občine Lenart. Od približno 
16 000 pregledov v letu 1958 odpade približno 2000 pregledov na samoplačnike 
in 14 000 pregledov na socialne zavarovance in druge, pa čeprav ti predstavljajo 
le približno 25% prebivalstva. Tak je položaj v občini Lenart, ne mnogo boljši 
pa tudi v ostalih podeželskih občinah. Vendar pri tem ne gre samo za gola 
sredstva, ampak tudi z dejstvo, da se del teh družbenih sredstev nesmotrno troši. 
Glavno postavko pri teh izdatkih predstavljata tuberkuloza in rak. Praksa kaže, 
da v največ primerih pride do ugotovitve bolezni in do začetka zdravljenja šele 
takrat, ko je bolezen dosegla svojo najvišjo stopnjo, ker samoplačnik zaradi 
stroškov pregleda zanemarja začetne znake bolezni. Povsem naravno je, da je 
v takih pogojih zdravljenje dolgotrajnejše in seveda tudi mnogo dražje. Zato 
se vse bolj nujno postavlja zahteva po obveznem zdravstvenem zavarovanju 
kmečkega prebivalstva. Z veseljem lahko pozdravimo vest, ki jo je včeraj v 
svojem poročilu povedal tovariš Šilih, da bo zvezna ljudska skupščina v naj- 
krajšem času sprejela zakon o obveznem zavarovanju kmečkega prebivalstva, 
saj se bodo po eni strani izdatki, ki jih sedaj daje družba za zdravljenje, ne 
glede na gmotni položaj koristnika, prenesli na neposredne koristnike, to se 
pravi na kmečko prebivalstvo samo. Drugič, razbremenjen občinski proračun bo 
lahko del teh sredstev porabil za zdravstveno preventivo, kar zdaj spričo visokih 
Izdatkov za neposredno zdravljenje ni bilo mogoče. Tretjič, kar je najvažnejše, 
izboljšalo se bo zdravstveno stanje našega prebivalstva. 

Drugi problem v nerazvitih kmečkih občinah je problem pomankanja visoko 
kvalificiranega strokovnega kadra, posebej še v javnih ustanovah, ki smejo na- 
grajevati svoje uslužbence le po določilih zakona o javnih uslužbencih. Ni treba 
posebej poudarjali, kako važne naloge in dolžnosti so danes še v pristojnosti 
občin, ker je to že bilo med današnjo razpravo večkrat poudarjeno in da bo 
občina  te dolžnosti lahko uspešno reševala le, če bo imela ustrezno sposoben 
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strokovni kader. Vsi vemo tudi, da nam še vedno na vseh področjih manjka 
visoko kvalificiranega kadra. Zakon o javnih uslužbencih predvideva enake pre- 
jemke za določeno izobrazbo in delovno mesto, ne glede na to. kje se to delovno 
mesto nahaja ali v mestu, kjer ima uslužbenec na razpolago vse mogoče kulturne 
dobrine ali na podeželju, kjer ima le malo tega na razpolago. To pomeni po 
eni strani, da sta dva enako izobražena uslužbenca glede na mesto zaposlitve 
v neenakem položaju in po drugi strani, da tiste občine, ki nimajo svojega 
sedeža v mestu, ostajajo brez nujno potrebnega strokovnega kadra. Tako so 
važna delovna mesta v javni upravi ali prazna ali pa občine rešujejo to vpra- 
šanje s tem, da nadomeščajo kvaliteto s kvantiteto. Oboje pa je za nadaljnji ko- 
munalni razvoj slabo. Ta problem se sicer poskuša reševati s štipendiranjem, 
vendar praksa kaže, da je ta način dokaj nezanesljiv. Nerekdo se namreč zgodi, 
da štipendist v najkrajšem času, ko nastopi službo isto odpove in štipendijo vrne 
ali pa v najboljšem primeru zapusti mesto takoj, ko mu preteče obveznost glede 
na čas štipendiranja. Tako so občine z neugodnimi pogoji obsojene na večno 
štipendiranje, na začetnike v službi in na stalno menjavanje kadra, medtem ko 
imajo ustanove v mestu, predvsem pa gospodarske organizacije, ta kader na raz- 
polago brez štipendiranja in brez posebnega truda. 

Kako se odloča mlad kader, naj nam pove primer dveh zdravnikov, ki sta 
štipendista republiškega sveta za zdravstvo in sta bila stavljena na razpolago 
okrajnemu ljudskemu odboru Maribor. Okrajni ljudski odbor Maribor jima je 
dal na prosto, da se zaposlita v katerikoli občini v mariborskem okraju. Občina 
Lenart je bila prvi pobudnik delovnega mesta tema zdravnikoma in jima je poleg 
drugega nudila tudi novo komfortno stanovanje, vendar sta se odločila za Ravne 
na Koroškem, pa čeprav je tam na 21 000 prebivalcev že 9 aktivnih zdravnikov, 
v Lenartu pa na 1?! 000 prebivalcev en sam aktivni zdravnik in dve opremljeni 
zdravstveni postaji zaprti. 

Dovolite mi tu še eno pripombo — namreč v končni liniji se ta dva zdravnika 
nista odločila niti za Ravne, ampak sta ostala v Ljubljani. Mogoče bo v tej zvezi 
umesten predlog, da se prouči ta problem podrobneje in morda reši na enak 
način kot je rešen pri prosvetnih delavcih, ki na neugodnih delovnih mestih 
prejemajo posebne dodatke. Res je sicer, da bi take občine in ustanove imele 
nekaj večje osebne izdatke, vendar pa bi se to prištedilo z ustaljenostjo kadra 
in z urejenostjo javne službe. Vsekakor pa bi si občine in ustanove na podeželju 
lahko zagotovile več strokovnega kadra in tako vsaj po tej strani dosegle pogoje 
za nemoten komunalni razvoj. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Marinka Ri- 
bičič. 

Marinka Ribičič: Splošni zakon o šolstvu, ki je pričel veljati s 
1. septembrom 1958. leta, je nedvomno mnogo pripomogel k vsebinski izboljšavi 
pouka na naših šolah in k današnji organizaciji šolstva. Na Primorskem smo 
naleteli že v začetku urejanja organizacije šolstva na precejšnje težave. Iz znanih 
raznarodovalnih namenov fašistične Italije je bila še pred zadnjo vojno mreža 
šol zelo gosta, poleg tega je primorsko ljudstvo v času narodnoosvobodilne vojne 
odpiralo šole vse.oovsod, kjer je le moglo. Te partizanske slovenske šole so ustva- 
rile veliko navezanost prebivalstva nanje in velikokrat je bilo zelo težko doseči 
razumevanje staršev in ukinitev pouka v takih šolah, čeprav niso imele pogojev 
za svoj obstoj. Vkljub težavam je bilo v goriškem okraju veliko narejenega, saj 
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smo imeli še v šolskem letu 1954/55 od 186 osnovnih šol, poleg dveh potovalnih, 
88 enooddelčnih ali 47%. Visoko število enooddelčnic je značilno predvsem za 
Primorsko, saj je v primerjavi s celotno Slovenijo, ki je imela v letu 1954/55 
258 enooddelčnih Sol oziroma 21,6()/o. Preje naveden odstotek enooddelčnic, to 
se pravi 47l)/o v goriškem okraju je torej več kot Se enkrat večji. Poleg teh je 
tudi visoko število dvooddelčnic, kjer se vrši pouk do vseh osem razredov, česar 
tudi v drugih krajih Slovenije ne opažamo v tolikšni meri. Navedena struktura 
šol zahteva visoke proračunske izdatke, kot tudi večje število kadra, znanje pa 
seveda ne more biti enakovredno znanju v višje organiziranih šolah. V letošnjem 
letu se je število enooddelčnic zmanjšalo na 77, kar pomeni, da je še vedno 43n/o 
enooddelčnih šol. Bistvenih sprememb glede tega tudi v bodoče ne bo, ker je 
večina enooddelčnic v oddaljenih hribovitih krajih, kjer ni izgledov, da bi se 
število učencev zvišalo in kraj razvijal. Zato je tudi v petletnem programu 
šolske mreže, ki ga je lani sprejel OLO Gorica, predvidena ukinitev samo petih 
enooddelčnih šol. Okrajni svet za šolstvo je delno rešil to vprašanje tako, da je 
preusmeril učence nekaterih razredov na sosednje šole z razrednim poukom, to 
se pravi, da bo struktura osnovnega šolstva na goriškem še dolgo težko rešljiv 
problem. 

Z letošnjim šolskim letom so bile v smislu šolske reforme združene vse 
nižje gimnazije z osnovnimi šolami in tvorijo sedaj popolne enotne osnovne šole. 
V polno razvite osnovne šole rastejo trenutno tudi štiri nerazvite osemletne šole 
na podeželju. Čeprav je bilo na več zasedanjih sveta za šolstvo in nekajkrat tudi 
na zasedanju OLO Gorica sproženo vprašanje defektnih otrok, doslej na goriš- 
kem še nimamo posebne ustanove, to je šole za defektne otroke. Doslej je regi- 
striranih nad sto nujnih primerov otrok, ki bi potrebovali posebne vzgoje. V 
nekaterih občinah rešujejo vprašanje vzgoje defektnih otrok z organiziranjem 
posebnih oddelkov. Naš ekonomski razvoj in razmere na Primorskem so pokazale 
takoj po priključitvi tudi nujnost ustanavljanja strokovnih in vajenskih šol. Ker 
na tem ozemlju ni bilo teh šol, je bilo potrebno misliti na njihovo ustanovitev. 
Tako smo iz osnove odpirali in razvijali vajenske šole. za katere ni bilo niti 
tradicij niti ustreznih zgradb in kar je še važnejše niti učnega kadra. Doslej 
je bilo ustanovljenih 8 strokovnih in 7 vajenskih šol, v zadnjih letih pa se z orga- 
niziranjem rednih tečajev ustvarjajo pogoji še za nove vrste strokovnih šol. 
Gimnaziji sta na Goriškem dve in to v Novi Gorici in Idriji, v Ajdovščini pa 
postopoma gimnazija odmira, razvija pa se srednja ekonomska šola. 

Prav tako je bilo treba reševati problem prosvetnega kadra. V začetku so 
po šolah na Primorskem poučevali večinoma mladi ljudje, brez vsake strokovne 
kvalifikacije, precej je bilo takih, ki so imeli samo izobrazbo osnovne šole in 
so začeli poučevati prvič v partizanskih šolah, nekaj jih je imelo italijansko 
učiteljišče. To so bili mladi ljudje brez vsakih pedagoških in metodičnih izkušenj. 
Temu kadru je bilo treba pomagati s številnimi seminarji in tečaji, da si je 
pridobil potrebno pedagoško znanje. Tolminsko učiteljišče pa nam je dalo od 
leta 1949 dalje nad 400 mladih moči, s katerimi so pridobili domač kader. Pre- 
mestitve prosvetnih delavcev so urejene s pravilnikom iz leta 1958; z razpisom 
službenih mest smo dosegli svobodnejšo izbiro kraja posameznemu prosvetnemu 
delavcu, istočasno pa tudi večji interes občinskih forumov za pravilnejšo in 
perspektivnejšo politiko pri reševanju kadrovskih vprašanj v šolstvu. 

Občinski odbori, ki so imeli pravilen odnos do prosvetnega kadra, so posebno 
zaradi  smotrnega štipendiranja  lahko dopolnjevali  prazna mesta.  Nekaj  občin 
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pa se je znašlo pred dejstvom, da so ostala nezasedena težja mesta, predvsem 
ehooddelčne šole in bi pouka v teh ne bilo, če bi ne priskočile na pomoč druge 
občine, ki so jim dodelile učne moči za leto dni. Prosvetnemu kadru in razvoju 
našega šolstva sploh so posebno v zadnjih dveh letih v veliko pomoč šolski od- 
bori, v katerih sodeluje v našem okraju okrog 1700 državljanov, med temi je 
okoli 290 prosvetnih delavcev, nad 700 kmetov in nad 230 delavcev. Danes lahko 
ugotavljamo že znatne uspehe na področju dela teh družbenih organov, ki se ne 
zanimajo več samo za materialna vprašanja, kar bi bilo značilno za dejavnost 
šolskih odborov v začetku pač pa so zelo iniciativni in aktivni pri obravnavanju 
in reševanju najrazličnejših vzgojnih, socialnih in drugih vprašanj. Zasluga ne- 
katerih šolskih odborov je, da so v nekaterih krajih začeli z resnimi pripravami 
za delovanje šolske zadruge. Na splošno smo dosegli to, da šolski odbor ni več 
samo formalni družbeni organ, ki ga je običajno vodil in usmerjal upravitelj 
šole, temveč aktivni družbeni organ, ki se resno zavzema za interese naše šole. 

Materialno stanje šol se iz leta v leto pri nas izboljšuje. Ker je bilo stanje 
šolskih zgradb na Goriškem po osvoboditvi zaradi posledic vojne zelo slabo, je 
bilo potrebno investirati precejšnje vsote v novogradnje, adaptacije, popravila 
in povečave šolskih prostorov. V zadnjih letih so vso skrb za osnovne šole pre- 
vzeli občinski ljudski odbori, ki se po svojih možnostih res trudijo Se nadalje 
reševati pereča vprašanja v zvezi s pomanjkanjem šolskih prostorov, zgradb in 
podobno.. Izdatki za šolstvo so za občinske proračune precejšnji. V letu 1958 
so znašali proračunski izdatki za šolstvo v odnosu do celotnega proračuna ob- 
činskih ljudskih odborov v goriškem okraju nad 35%. Ta odstotek je visok 
prvenstveno zaradi personalnih izdatkov, ki so znašali 28,37% v odnosu do celot- 
nega proračuna. Medtem ko je šlo za operativne izdatke le 3%, je za funkcio- 
nalne šlo 3,49%. To pomeni, da je za učila in ostale nujne učne pripomočke v 
šolah, ki bi jih za dvig kvalitete pouka nujno potrebovali, odstotek še vedno zelo 
nizek. Kljub temu, da nas čaka še veliko dela in bomo morali premostiti še mar- 
sikatero težavo, da bomo uspešneje dosegli smoter šolske reforme in principe 
zakona o šolstvu, lahko trdimo, da smo prešli najtežje in da bomo ob sodelo- 
vanju oblastvenih in drugih družbenih organov z dobro voljo dosegli to, kar 
zahteva naš družbeni razvoj od vseh nas tudi na področju vzgoje mladih ljudi. 
(Ploskanje.) 

Predsednik Miha Marinko: S tem je lista prijavljenih govornikov 
izčrpana. Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Zaključno besedo dajem pred- 
sedniku Izvršnega sveta Borisu Kraigherju. 

Boris Kraigher: Tovariši in tovarišice! V poročilu, ki ga je dal Izvršni 
svet in o katerem je danes razpravljala Ljudska skupščina, so dokaj izčrpno 
obdelana osnovna vprašanja našega dela v preteklem letu. S posebnimi poročili, 
ki so jih podali nekateri člani Izvršnega sveta, smo imeli predvsem namen po- 
udariti delo na tistih področjih in tiste naloge, ki so predstavljale v letu 1958 
najvažnejše probleme v našem družbenem življenju. Na ta vprašanja bi želel 
opozoriti zato, ker jih nikakor ni mogoče reševati samo preko oblastnih organov, 
ker jih ne more reševati Izvršni svet sam, ampak so stvar široke akcije vseh 
naših družbenih organov, naših ljudskih odborov, kakor tudi naših političnih 
organizacij. 

Med najpomembnejšimi problemi, ki jih je Ljudska skupščina reševala v 
letu  1958, je vsekakor nadaljnje utrjevanje našega komunalnega sistema, raz- 
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vijanie iegn sistema in vprašanje formiranja nekaterih novih občin na področju 
LR Slovenije. V tem vprašanju je bilo marsikaj napravljenega, današnja raz- 
prava pa je pokazala, da \}odo naloge iz tega področja tudi Se v letu 1959 ene 
najresnejših. Zato se mi zdi važno opozoriti na pripombo, ki jo je dal v razprav] 
tovariš Jerman, ko je posebej opozoril na potrebo po ureditvi funkcije krajevnih 
odborov v zvezi s formiranjem večjih občin v preteklem lotu. Zdi se mi namreč, 
da bo poleg nadaljnjega obravnavanja politično teritorialnih sprememb ter forsi- 
ranja in učvrstitve novih občin najvažnejše ravno to, kako v večjih politično 
teritorialnih enotah zagotoviti povezanost s prebivalstvom, najširšo iniciativo 
prebivalstva in pa reševanje tudi tistih drobnih, včasih za občinski center sicer 
manj pomembnih nalog, ki so jih manjše občine lahko včasih bolje reševale, 
kot bi jih danes mogle reševati nove večje občine. Zato bo utrjevanje krajevnih 
odborov v nadaljnjem razvijanju -našega komunalnega sistema med našimi zelo 
važnimi nalogami in mislim, da je prav, če na osnovi pripombe v današnji raz- 
pravi posvetimo temu vprašanju v prihodnjem letu potrebno pozornost. 

V zvezi s tem mislim, da bo treba sistematično obravnavati ves organizem 
delovanja naših občinskih ljudskih odborov vse do njihovih svetov in krajevnih 
odborov, vključno večje aktiviziranje zborov volivcev. Zdi se mi, da bo treba 
ves ta sistem v bodoče urejati zelo resno, ker sicer nam lahko reorganizacija 
in povečanje teritorija občin — ki smo jih izvedli v letu 1958 in za kar predvi- 
devamo v letu 1959 še nekaj nadaljnjih reorganizacijskih ukrepov — preveč od- 
dalji občinsko oblast od prebivalstva. S tem nikakor ne mislim, da bi morali 
v našem sistemu napraviti kakršnekoli spremembe, kajti naš pravni sistem je 
v tem pogledu jasno postavil odnose med krajevnim in občinskim odborom. Ven- 
dar za pravilno reševanje teh nalog se je treba resno lotiti vprašanja izvajanja 
ustrezaioče politike ob usmerjanju in vplivanju republiške ljudske skupščine 
in Izvršnega sveta. 

Nadaljnja velika naloga, ki nas čaka v letu 1959, je reševanje kompleksa 
problemov, o katerih je govoril tovariš Vilfan, v zvezi z vprašanjem skrajšanja 
študija na univerzi in v zvezi s celotnim sistemom višjega in visokega strokov- 
nega šolstva. Lahko rečemo, da smo v letu 1958 -na tem področju začeli odločilno 
bitko za to, da nekako prelomimo s tradicijami, ki jih v tem šolstvu vlečemo, 
lahko bi rekli, še iz fevdalizma. Potrebni bodo ostri in odločilni ukrepi za pozi- 
tivno reševanje celotnega problema vzgoje našega najvišjega kvalificiranega 
strokovnega kadra. To pa je problem, ki ga ne bo mogel reševati niti samo 
Izvršni svet, niti samo univerza, ampak bo potrebno odgovorno zanimanje vse 
naše javnosti in vseh institucij v republiki. Seveda pa bomo morali reševati to 
vprašanje tudi skladno z drugimi republikami v okviru federacije. 

Mi smo letos prvič uspeli v začetku leta organizirati diskusijo po poročilu 
o preteklem letu, kar nam zato tudi omogoča, da je ta diskusija mnogo bolj 
aktualna, kajti namen te diskusije ni samo potrditi delo Izvršnega sveta v letu 
1958, ampak tudi ugotoviti naše osnovne naloge in smernice Ljudske skupšiinc 
Izvršnemu svetu za naslednje leto. Zato pa imamo letos tudi vse predpogoje, ker 
smo že konec decembra sprejeli tudi družbeni plan in proračun za leto 1959 in 
s tem dali osnovne materialne okvire za našo diskusijo o smernicah za delo 
v letu 1959. Zato je tudi mogla biti diskusija, po mojem mišljenju, tako zelo 
plodna, konstruktivna in vsestranska. 

Prehajam na nekatera ekonomska vprašanja, med katerimi smo hoteli po- 
udariti v poročilu in v izvajanju članov Izvršnega sveta v tej razpravi, predvsem 
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tista področja, ki so v lc4u 1958 zahtevala nekaj posebnih družbenih naporov. 
Tu je omeniti predvsem probleme stabilizacije tržišča v zvezi s celotno proble- 
matiko blagovnega prometa, področje kmetijske proizvodnje in nekatera vpra- 
šanja v okviru industrije in to zlasti gradbeništva in obrtne uslužnostne dejav- 
nosti. Pred posebnim problemom smo se v letu 1958 znašli pri izvajanju druž- 
benega plana, predvsem na področju proizvodnosti dela, in povezano s tem, za- 
poslovanja delovne sile. Mislim, da je današnja razprava v celoti potrdila orien- 
tacijo, ki jo je v tem pogledu dajal naš Izvršni svet, t. j. enotno orientacijo, dano 
v vsej državi, in prav bi bilo, če naša skupščina v tem smislu podpre tudi vse 
predloge in misli, ki so bile v tej razpravi podane za delo v prihodnjem letu. 
Tu mislim predvsem na iniciative, ki so jih posebej poudarili nekateri diskutanti 
v zvezi z akcijo okoli celotne politike nagrajevanja in politike stimulacije za 
višjo proizvodnost dela. 

Razprava v skupščini je dokazala, da smo v letu 1958 v resnici dosegli po- 
membne uspehe in da so instrumenti in ukrepi Zveznega izvršnega sveta na tem 
področju takšnega značaja, da nam dajejo največje garancije za velike uspehe 
v letu 1959. Razprava je tudi pokazala, da imamo vse možnosti, da s pravilnim 
usmerjanjem našega dela konkretno na terenu ob sprejemanju tarifnih pravil- 
nikov in pri reševanju vseh problemov okoli nagrajevanja, lahko dosežemo tiste 
rezultate, o katerih smo v preteklih letih mnogokrat, včasih tudi nekoliko kriti- 
zersko razpravljali. Ni samo slučaj, da letos lahko o teh vprašanjih razpravljamo 
Z jasno perspektivo in zelo konstruktivno. Mislim, da je to posledica dejstva; 
da smo dosegli v celotnem našem gospodarskem razvoju stopnjo, ki nam omo- 
goča, da se vprašanja stimulacije lotevamo s popolnoma drugačnimi perspektiv- 
tivami kot so nam to omogočili materialni pogoji v preteklih letih. To je važno 
posebej poudariti zato, ker mislim, da ne bi bilo pravilno, če bi ob teh ugoto- 
vitvah ostala kakršnakoli misel, da smo pravzaprav šele sedaj našli, kar smo 
dolgo iskali in kar bi lahko že našli prej. Prej se mi tega nismo hoteli lotiti, ker 
nam v preteklosti takšnih rešitev niso dopuščali materialni pogoji. Nasprotno 
pa nam danes takšne rešitve materialni pogoji že v veliki meri omogočajo, 
vendar se pri tem moramo zavedati, da nam dopuščajo izboljšanje pogojev na 
tem področju samo v določenih okvirih in mejah, pač v skladu s stopnjo gospo- 
darskega razvoja, ki smo jo doslej dosegli. 

To govorim zaradi tega, ker so bila v diskusiji iznesena tudi nekatera miš- 
ljenja, na primer v zvezi z ekonomskimi cenami in še nekateri taki predlogi, 
ki ne upoštevajo dovolj dejstva, kaj nam materialni pogoji danes dopuščajo. 
Prav gotovo je, da bi ekonomske cene stanovanjskih najemnin, komunalnih 
uslug itd. bile važen faktor za stimulacijo dviganja proizvodnosti dela. Kajti 
čim več ugodnosti lahko naš proizvajalec krije iz prejemkov za svoje delo, tem 
večji pomen ima osebni dohodek v procesu stimulacije za dviganje proizvodnosti 
dela. Vendar se ne moremo odločiti za tako rešitev, kjer bi v celoti vse potrebe 
krili državljani-proizvajalci iz svojih neposrednih dohodkov. Tega ne moremo 
napraviti zato, ker nam materialni pogoji to onemogočajo, ker so materialni 
pogoji, v katerih živimo, zaenkrat taki, da bi takšna politika marsikdaj bolj 
koristila nasprotnikom socializma, kot pa tistim silam in tistim tendencam, ki 
zahtevajo predvsem razvijanje socialističnih odnosov. Socialistični odnosi so od- 
visni od materialnih pogojev in obratno, razvijanje materialnih pogojev zavisi 
od stopnje našega socialističnega razvoja. Da bi konkretneje osvetlil to mnenje 
v  zvezi  z  ekonomskimi   cenami,  bi  navedel  primer  ekonomskih  najemnin   za 
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stanovanja ali pa stanovanjskega fonda, ki se danes formira na ta način, da je 
vsa razširjena reprodukcija na področju stanovanjske izgradnje pravzaprav od- 
dvojena od direktnih osebnih dohodkov naših proizvajalcev. Tudi, če bi šli na 
ukinjanje tega in tudi to vprašanje vezali na najemnino, potem bi s tem objek- 
tivno pravzaprav dajali prednost zasebnim proizvajalcem na vseh področjih 
zasebne dejavnosti in lastnikom stanovanjskih hiš. S tem bi šli pravzaprav 
ravno v nasprotni smeri od tiste, o kateri vsa zadnja leta mnogo govorimo in to 
je, da nam ves naš ekonomski razvoj, da nam vsi naši ekonomski odnosi stalno 
prebijajo planske proporce na škodo delavca v korist vasi. Do tega prihaja zato, 
ker imamo zaenkrat še zelo močan zasebni sektor v naši gospodarski dejavnosti, 
ki oblikuje neke posebne pogoje v našem gospodarskem življenju in nam do 
neke mere postavlja tudi določene prepreke pri reševanju problemov v zvezi 
s stimulacijo dviganja proizvodnosti dela v socialističnem sektorju našega gospo- 
darstva. 

Ravno tako je tudi z ekonomskimi cenami določenih komunalnih uslug. 
Zaradi tega smatram, da moramo pri reševanju teh problemov iskati tak kom- 
promis, ki nam ga omogoča današnja stopnja gospodarskega razvoja. To ne po- 
meni, da je napačno razpravljanje o približevanju cen komunalnih uslug eko- 
nomskim cenam, da pa moramo pri tem približevanju upoštevati realne možnosti 
in pogoje ne samo v svoji občini, v svojem okraju, v naši republiki, ampak da 
je to problem, ki ga lahko pravilno rešujemo samo kompleksno v okviru celotne 
razvojne stopnje jugoslovanskega gospodarstva. 

Tudi kar se tiče naše proračunske politike, bi v zvezi s tem opozoril, da se že 
zavedamo, da bi morali bistveno spremeniti vso našo proračunsko politiko in 
jo postaviti na objektivnejše principe, po katerih bo celotna proračunska po- 
trošnja čimbolj v skladu z našo ekonomsko močjo in tudi z ekonomsko močjo 
posameznih politično teritorialnih enot. No, tudi tukaj ne moremo čez noč uve- 
ljaviti omenjenih principov, ampak smo prisiljeni tudi tod iskati oblike, ki ustre- 
zajo naši ekonomski moči. Mislim, da je prav, če iščemo različne oblike objek- 
tivnega ugotavljanja proračunske potrošnje, objektivnega odrejanja proračunske 
potrošnje posameznim občinam in okrajem. Letos smo skušali v republiki na 
primernejši način reševati to vprašanje, ker nam je ekonomska moč dopuščala 
že nekoliko objektivnejše kriterije, čeprav mislimo, da so ti, kakršne smo letos 
sprejeli, še vedno daleč od resničnih objektivnih kriterijev za določanje prora- 
čunske potrošnje. Okraji so ravno v teh dneh sprejemali svoje družbene plane 
in svoje proračune in so različno reševali to vprašanje. O tem, kako so okraji 
reševali te probleme. Izvršni svet še ni razpravljal in ne bi mogel dati mišljenja, 
kateri način se nam zdi primernejši. Na vsak način pa mislim, da niso zdravi 
načini ustvarjanja nekih objektivnih kriterijev na administrativen način, z 
določanjem normativov proračunske potrošnje, z iskanjem povprečkov na osnovi 
narodnega dohodka, števila prebivalstva, kar privede navadno nekoliko poeno- 
stavljeno, do določanja proračunske potrošnje na glavo prebivalca. Smatramo, 
da je treba iskati objektivne kriterije predvsem na osnovi odnosov med vsemi 
dohodki, ki jih posamezna področja lahko ustvarjajo z njihovimi obveznostmi 
do okraja, republike, federacije, do skupnosti sploh in da potem v teh okvirih 
iščemo nekih boljših rešitev. Smatramo pa, da je pravilno, da smo letos dopustili, 
da okraji iščejo različno rešitev, da nam bo praksa pokazala, kateri principi in 
načini za reševanje tega problema lahko dajo v določenih pogojih najboljše 
rezultate. O tem problemu bo treba v letu 1959 na vsak način mnogo razprav- 
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Ijati, ga resno zasledovati, naši strokovni organi pa bodo morali analizirati prak- 
so tako, da bomo lahko za prihodnje leto verjetno dali bolj izdelane stvarne 
smernice. 

Potem bi se dotaknil še vprašanja združevanja sredstev za potrebe standarda 
in celotne problematike združevanja sredstev. V zadnjih tednih smo o tem mnogo 
razpravljali, razmeroma tudi mnogo pisali. 2e ob sprejemanju republiškega 
di užbenega plana smo usmerili vso našo aktivnost v to, da dosežemo čim jasnejšo 
politiko združevanja sredstev in pri tem poudarili, da bi bilo popolnoma napačno 
pridržati se kakršnih koli šablon na tem področju. Tudi sindikati so v akciji, 
ki so se jo lotili v tem okviru, posebej opozarjali na nevarnost šablonskega 
reševanja tega vprašanja. Ne gre namreč samo za to, da moramo pri tem upo- 
števati razlike med posameznimi področji, na primer med Mursko Soboto, Ko- 
prom in Ljubljano, ampak tudi za to, da je treba iskati različne rešitve glede 
na posamezne gospodarske dejavnosti. V politiki združevanja sredstev so je v 
Sloveniji usmerili predvsem v dejavnosti, ki nam bodo omogočile reševanje 
problemov standarda. Pri tem pa se moramo zavedati, da standard ni ozko ve/.an 
samo na stanovanjsko izgradnjo, šole, komunalne usluge, Itd., ampak da je 
vprašanje standarda mnogo širši problem. To je tudi vprašanje preskrbe 
prebivalstva, družbene prehrane, kmetijske proizvodnje, zlasti okrog indu- 
strijskih centrov, to je tudi vprašanje naše trgovske mreže, dalje пабе 
gradbene operative, obrtne dejavnosti, predvsem obrtno uslužnostne dejav- 
nosti na najrazličnejših področjih, kjer smo izrazito deficitni in kar direktno 
vpliva na življenjske pogoje prebivalstva in to predvsem našega industrijskega 
delavstva. Zato mislim, da vprašanje združevanja sredstev ni mogoče šablonsko 
postaviti tudi v tem smislu, češ da ga moramo reševati ali na nivoju občine 
ali okraja ali republike ali federacije. To je odvisno od konkretnih pogojev, kar 
je So posebej važno v določenih gospodarskih vejah, kjer gospodarska združenja 
v jugoslovanskem merilu rešujejo svoje ključne probleme in je njih reševanje 
važno tudi za nas in neposredno za standard našega delovnega človeka v indu- 
strijskih centrih. Nekatere vrste industrije postajajo problematični', n. pr. zaradi 
spremenjenih pogojev na zunanjih tržiščih, zaradi konkretnih odnosov z zuna- 
njim svetom, zaradi pritiska vzhodnega bloka, zaradi gospodarskih težav na 
zahodu itd. — in vse te stvari so seveda neposredno povezane potem s proble- 
matiko standarda našega delovnega človeka v teh industrijskih panogah. Pi a 
v Sloveniji imamo industrijska podjetja, ki se danes težko bore za trg in imajo 
resne probleme v zvozi s svojo proizvodnjo, n. pr. Litostroj, nekatera podjetja 
v Mariboru, in kjer prav gotovo ne bi smeli šablonsko reševati teh problemov 
tako. kot da nas težave teh podjetij ne zanimajo, češ zahtevamo, da vi iz Lito- 
stroja daste vsa svoja sredstva za to, da bomo rešili vprašanje družbene pre- 
skrbe, prehrane, šole, zdravstvenega centra itd. v Šiški, kjer stoji Litostroj. Mi 
moramo to probleme povezovati tudi s tem, kako bo Litostroj sploh delal, kako 
bo lahko dvigal svojo proizvodnost dela in bolje izkoriščal svoje kapacitete, ki 
so danes slabo izkoriščene ravno zaradi ddočenlh težav v celotni naši proizvodnji. 
Tako podjetje bo seveda lahko reševalo vrsto problemov ne v okviru komune 
ali okraja', ampak v okviru združenja, v jugoslovanskem merilu, s kooperacijo 
med posameznimi industrijskimi podjetji itd. Zato milimo, da jo treba vpra- 
šanje združevanja sredstev, S katerimi razpolagajo delovni kolektivi, obravna- 
vati   zelo  široko,  brez  vsakega  šabloniziranja   in   poenostavljanja.  Tu   moramo 
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upoštevati vse momente in pri tem iskati najboljše, optimalne rešitve, seveda 
predvsem s stališča standarda. 

Ta naša stališča niso v nobenem nasprotju z osnovno orientacijo, da moramo 
stremeti k temu, da bomo čimveč teh sredstev usmerili v tiste objekte in dejav- 
nosti, ki lahko neposredno pripomorejo k izboljšanju življenjskih pogojev, k 
reševanju problemov standarda. Mislim, da bodo morali naši republiški organi 
še nadalje proučevati to problematiko, analizirati posamezne probleme in prav 
bi bilo, če v zvezi z združevanjem prostih sredstev podjetij podpremo iniciativo 
občin in okrajev ter iniciativo sindikatov, da pa pri tem nikakor ne zaviramo 
iniciative posameznih gospodarskih združenj. Pri tem pa moramo maksimalno 
upoštevati potrebo jugoslovanskega gospodarstva kot celote in potrebe posamez- 
nih   delovnih kolektivov v okviru posameznih industrijskih vej. 

Dalje se mi zdi zelo važno vprašanje, o katerem so razpravljali nekateri 
tovariši in to je vprašanje proizvodnosti dela v našem upravnem in administra- 
tivnem aparatu. Zdi se mi, da smo na tem področju pravzaprav še zelo malo 
napravili in da bi morali reševanju teh problemov posvetiti več pozornosti. V 
imenu Izvršnega sveta lahko izjavim, da ocenjujemo to problematiko kot izredno 
važno in da jo bomo posebej obravnavali in iskali poti, kako tudi na tem pod- 
ročju doseči čimvečjo štednjo. O tem govorim zato, ker je v današnji diskusiji 
to vprašanje ostajalo nepovezano z našo proračunsko potrošnjo. Mislim, da smo 
v razpravi o proračunski potrošnji premalo naglasih važnost štednje v tej 
potrošnji ob dejstvu, da je naša proračunska potrošnja relativno izredno 
visoka in da predstavlja brez dvoma veliko breme za vse naše gospodar- 
stvo. Štednjo pa lahko dosežemo brez škode za družbeno življenje, če bomo 
našli pota za povečanje proizvodnosti dela tudi na tem področju naše dejav- 
nosti in pa za rešitev problema — o katerem je bilo tukaj več govora tudi 
v preteklih razpravah — nenehnega poslabševanja strukture proračunske po- 
trošnje, to je rasti deleža osebnih izdatkov in zniževanja deleža funkcionalnih 
izdatkov v proračunski potrošnji. Tak odnos med funkcionalnimi in osebnimi 
izdatki gotovo ne prispeva k proizvodnji dela na tem področju, ampak vodi prav 
v obratno smer. V tej zvezi bomo morali tudi temeljito proučiti vprašanje, kako 
modernizirati vso našo administracijo in jo opremiti z modernimi tehničnimi 
sredstvi in na ta način omogočiti dviganje proizvodnosti dela. V jugoslovanskem 
merilu se ravno v letošnjem letu v tem smislu pripravljajo važni ukrepi, ki 
bodo ,lahko privedli do bistvenih izboljšav, n. pr. na področju bančništva, kjer 
se predvideva v zvezi z reorganizacijo bančnega sistema resna modernizacija 
celotnega dela bančnega aparata. Mislim, da je potrebno, da po tem zgledu sku- 
šamo tudi mi v republiki v tem pogledu doseči odločilen napredek v prihodnjih 
letih. Zato je naloga naših republiških organov in Izvršnega sveta, da ta problem 
v prihodnjih  mesecih posebej  obravnavajo in skušajo najti  čimboljše rešitve. 

Smatram za potrebno, da o vseh predlogih, ki so bili dani v današnji raz- 
pravi. Izvršni svet razpravlja in potem tudi ukrepa. V zvezi s tem predlagam, 
da za izboljšanje vsega našega dela, na osnovi poročila Izvršnega sveta, na osnovi 
konkretnih predlogov, ki so bili dani v današnji razpravi, na osnovi programa 
zakonodajnega dela, ki je priložen poročilu Izvršnega sveta — skupščina izdela 
svoj program nadaljnjega dela. Skupščinski odbori naj bi v prihodnjih mesecih 
organizirali predhodne razprave o posameznih vprašanjih, ki so navedena kol 
neposreden program zakonodajnega dela v letu 1959 in dali iniciativo za raz- 
pravo  o  vprašanjih,  ki  se  pojavljajo ob  izdelovanju  predpisov tudi  na  tistih 
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področjih, ki še niso zajeta s programom zakonodajnega dela. Izvršni svet bo 
pripravil tudi prioritetni plan izdelave vseh predpisov in mislim, da bi bilo 
prav, da bi skladno izvedli predhodne razprave o skupščinskih odborih. Člani 
Izvršnega sveta bi za posamezna področja, o katerih bi razpravljali skup- 
ščinski odbori, pripravili teze za predhodno diskusijo. Mislim, da bi stem bistve- 
no pripomogli k boljšemu in temeljitejšemu reševanju problemov s področja 
našega zakonodajnega dela v letu 1959 in da bi na ta način lahko pospešili tudi 
reševanje nekaterih vprašanj, za katera se sicer, zaradi obširnega programa 
bojim, da jih Izvršni svet ne bo mogel izvesti. Širša iniciativa skupščinskih 
odborov bo v zelo veliko podporo in pomoč Izvršnemu svetu tudi zato, da bo 
pospešil svoje delo pri reševanju teh vprašanj. 

Končno bi se dotaknil še dveh vprašanj, o katerih je bilo manj govora v 
razpravi, pa tudi v pismenem poročilu Izvršnega sveta smo se jih le mimogrede 
dotaknili. Eno je vprašanje organizacije pravne pomoči v občinah in okrajih. V 
poročilu Izvršnega sveta se o tem vprašanju govori kot samo o akciji odvetniške 
zbornice in njenih tozadevnih naporih, pri čemer ugotavljamo, da je bilo na- 
pravljeno malo; tako mislim, da sta do sedaj bili formirani samo dve takšni 
pisarni. Urad za prošnje in pritožbe republiške skupščine, deloma tudi ta urad 
Izvršnega sveta, v največji meri pa Kabinet predsednika republike dobivajo 
ogromno raznih prošenj in pritožb državljanov, ki kažejo, da naši državljani 
ne znajo najti poti za uveljavljanje svojih pravic in za razjasnitev problemov, 
ki jim povzročajo težave. Naša sodišča prav gotovo niso najprimerneša, da bi 
dala pravno pomoč, so pa tudi preveč obremenjena in preslabo zasedena s 
pravnim kadrom. Tudi naše advokatske pisarne so preslabotne, da bi lahko re- 
ševale to problematiko, ker jih je premalo in ker so polno obremenjene z reše- 
vanjem konkretnih primerov zastopanja državljanov pred sodišči. Zato je po- 
trebno, da naše občine in okraji proučijo to vprašanje in da se načrtno lotijo 
organiziranja pisarn za dajanje pravne pomoči državljanom. Teh pisarn ni treba 
formirati kot proračunske institucije, ampak kot uslužnostne institucije, tako 
kot so formirane advokatske pisarne. 

Drugo vprašanje je izvajanje zakona o nacionalizaciji stanovanjskih zgradb 
in zemljišč za stanovanjsko izgradnjo. To vprašanje ni prišlo v razpravi toliko 
do izraza zato, ker se ga poročilo no dotika, ker je to problem iz leta 1959 in 
ker smo pravzaprav šele v začetku izvajanja te akcije, se mi pa zdi potrebno, 
da posebej opozorimo naše občinske in okrajne ljudske odbore, da pospešijo 
izvajanje nalog v zvezi z zakonom. Vsako zavlačevanje, vsaka mlačnost pri reše- 
vanju tega vprašanja namreč ne more roditi drugega kot nejasnost na terenu, 
nejasnost na terenu pa razne politično sovražne akcije. Zaradi tega se je treba 
tega vprašanja lotiti z vso resnostjo, s potrebno operativnostjo in potrebno bi 
bilo, da občine pokažejo čimvečjo iniciativo. V tem smislu je republiška komi- 
sija za nacionalizacijo tudi že dala neka navodila in imela razgovore s pred- 
stavniki okrajev in mislim, da bo prav pripraviti tudi direktne razgovore s 
predstavniki občin. 

To so, tovariši, vprašanja, katera sem mislil še posebej poudariti v zvezi 
s poročilom Izvršnega sveta. Razprava, ki je bila sicer zelo izčrpna in dolga, 
kljub vsemu zdaleka ni mogla načeti vseh vprašanj, dala pa je zelo mnogo in 
zelo dobrih predlogov in iniciativ za naše nadaljnje delo in upam, da bomo na 
osnovi te razprave lahko v letu 1959 bolje in uspešneje reševali naše naloge. 
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Prosim vas, da sprejmete poročilo Izvršnega sveta in da pri izvajanju in 
reševanju bodočih nalog skupščina z vsemi svojimi silami prispeva k največji 
aktivizaciji in mobilizaciji vseh naših družbenih organov. (Ploskanje.) 

Predsednik Miha Marinko: Tovariši, s tem je razprava o poročilu 
Izvršnega sveta zaključena. 

Ugotavljam, da je poročilo Izvršnega sveta sprejeto, ker ugovorov k poro- 
čilu  med obširno razpravo ni bilo. 

Zato mislim, da lahko preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, to je 
na 2. točko dnevnega reda in sicer na obravnavo in sklepanje o predlogu odloka 
o ustanovitvi stalnega odbora Ljudske skupščine LRS za družbena sredstva. 
Zakonodajna odbora sta predlagatelja omenjenega predloga in prosim poroče- 
valca obeh odborov, da da poročilo. (Poročevalec ljudski poslanec Janez 
L e s j a k   prečita poročilo obeh odborov. — Glej priloge.) 

Pričenjam razpravo o predlogu odloka, ki vam je bil dostavljen. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) S tem zaključujem razpravo in dajem predlog odloka 
na glasovanje. Kdo je za, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da 
je predlog odloka soglasno pprejet. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o 
predlogu odloka o ustanovitvi stalnega odbora Ljudske skupščine LRS za vloge 
in pritožbe. Tu sta prav tako zakonodajna odbora Republiškega zbora in Zbora 
proizvajalcev izdelala predlog. 

Prosim poročevalca obeh odborov, da da poročilo. (Namesto odsotnega poro- 
čevalca ljudskega poslanca Staneta Nunčiča prebere poročilo ljudski poslanec 
dr.    Sonja   Kukove c. — Glej priloge.) 

Zeli kdo besedo k temu poročilu in k predlogu odloka? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko? 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o ustanovitvi in delovnem področju stal- 
nega  odbora Ljudske skupščine za predloge in pritožbe soglasno sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na volitve in razrešitve članov 
nekaterih stalnih odborov Ljudske skupščine. Ugotavljam, da je Ljudska skup- 
ščina ustanovila dva stalna odbora in da moramo izvoliti člane novih skupščin- 
skih  odborov. 

Obstoja morda predlog, koliko članov naj šteje odbor Ljudske skupščine za 
družbena sredstva in listo za člane tega odbora? 

France Kimovec: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! V imenu 
uprave kluba in 20 poslancev, ki ta predlog podpirajo in so ga podpisali, bi 
želel glede stalnega odbora za družbena sredstva staviti v odločanje naslednji 
predlog. Prvič, predlagatelji smo mnenja, naj bi ta odbor štel 22 članov. Mnenja 
smo, da bi bili člani tega odbora naslednji tovariši iz obeh zborov: Štefan Anta- 
lič, Milan Apih, Julij Beltram, Miha Berčič, Angelca Boštjančič, Jože inž. Drnov- 
šek, Luka Dolenc, Maks Dimnik, Davorin Ferligoj, Rudolf Ganziti, Riko Jer- 
man, Ivo inž. Klemenčič, Slava Križanič, Tone Kropušek. Franc Leskošek, 
Štefka inž. Lorbek, Franc Naglic, Boris inž. Pipan, Mirko Remec, Jože Slavič, 
Peter Tomazin in Viktor Zupančič. 
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V imenu predlagateljev sem dolžan dati nekaj obvestil, preden bi defini- 
tivno povedal, kateri smo predlagatelji in preden bi prebral oficialni predlog. 
Gre namreč za naslednjo stvar. Predlagatelji smo istega mnenja, kot je bilo 
obrazloženo v predlogu zakonodajnih odborov in ravno tako v osnutku odloka, 
katerega smo sprejeli, da je to eden izmed izredno važnih odborov v naši skup- 
ščini in da bi bilo treba delu tega odbora posvetiti prav posebno pozornost s tem, 
da si dovoljujem v imenu predlagateljev mimo poslovnika predlagati, da bi za 
predsednika izvolili Franca Leskoška-Luko. Smatramo, da je to toliko odgovorna 
funkcija, da je potrebno, da ga z njo obremenimo, kljub temu. da je tovariš 
Leskošek zelo obremenjen že z drugimi funkcijami. Drugič, smatramo, da bi 
ta odbor moral imeti podpredsednika in da bi ta podpredsednik bil iz Zbora 
proizvajalcev. To pa naj bi bil ljudski poslanec Miha Berčič. 

Nadalje smo mnenja, da bi ta odbor moral imeti sekretarja, ki bi se lahko 
ves posvetil delu tega odbora, kajti delo tega odbora je, kot ste videli iz obraz- 
ložitve, še zlasti v naši republiki posebno važno, če gledamo naloge, ki izhajajo 
iz perspektivnega plana do leta 1961. Zato smo bili mnenja, da bi delo sekretarja 
tega odbora opravljal ljudski poslanec Julij Beltram. Tu nastaja sicer zadržek 
v tem, da je tovariš Julij Beltram član Izvršnega sveta, toda dogovorno z njim 
smo predlagatelji prišli do zaključka, da bi on bil pripravljen odložiti članstvo 
v Izvršnem svetu in sem zato pooblaščen, da predlagam v njegovem imenu, da 
bi ga zbor tega članstva razrešil. 

Po navedbi vseh teh razlogov, to se pravi po tej kratki utemeljitvi dovolite, 
da sedaj pridem k definitivnemu predlogu, ki ga predlagamo naslednji ljudski 
poslanci in sicer: Tine Lah, Anton Peternelj, Janez Vipotnik, Franc Pirkovič, 
Humbert Gačnik, Albert Jakopič, Stane Škof, Viktor Kotnik, Andrej Babi-nk, 
Ivan Novak, Jože Gerbec, Lojze Piškur, Herman Slamič, Janez Petrovič, Tono 
Hafner. Albin Jensterle, Lojze Ocepek, dr. Sonja Kukovec, Ivan Knez in v 
svojem lastnem imenu, da se v 22 članski odbor Ljudske skupščine Ljudske re- 
publike Slovenije za družbena sredstva izvolijo: Štefan Antalič. Milan Apih. 
Julij Beltram, Miha Berčič, Angelca Boštjančič, inž. Jože Drnovšek, Luka Dolenc, 
Maks Dimnik, Davorin Ferligoj, Rudolf Ganziti, Riko Jerman, inž. Ivo Klemen- 
čič, Slava Križanič, Tone Kropušek, Franc Leskošek, inž. Štefka Lorbek, Franc 
Naglic, inž. Boris Pipan, Mirko Remec, Jože Slavič, Peter Tomazin in Viktor 
Zupančič. 

Za izvolitvijo odbora za družbena sredstva pa predlagam, da naj Ljudska 
skupščina Ljudske republike Slovenije glede na določbe 73. člena poslovnika 
Ljudske skupščine LRS razreši Julija Beltrama dolžnosti člana Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije. 

Prosim vas, da v imenu predlagateljev predložene predloge sprejmete. 

Predsednik Miha Marinko: Ima kdo še kakšen drug, morda spre- 
minjevalni predlog ali pa morda kakšno pripombo glede števila ali glede kan- 
didature? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, dajem predlog povezan s tem, da odbor 
šteje 22 članov in da se dolžnosti člana Izvršnega sveta razreši Julija Beltrama. 
na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je soglasno izvoljen 22 članski odbor za družbena sredstva 
in da je hkrati ljudski poslanec Julij Beltram razrešen dolžnosti člana Izvršnega 
sveta. 
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Prehajamo  na  izvolitev  članov  skupnega  odbora   Ljudske  skupščine  LRS 
vloge in pritožbe. Predlog ima ljudski poslanec Lojze Ocepek. 

Lojze Ocepek: Tovariši poslanci. Po določilih 91. člena poslovnika 
Ljudske skupščine LRS predlagam v imenu naslednjih ljudskih poslancev, in 
sicer: Mihe Berčiča, inž. Vilme Pirkovič, Franca Popita, Marinke Ribičič, Her- 
mana Slamiča, Lojzke Stropnik, Nika Siliha, Staneta Škofa, Mirka Zlatnarja 
in v svojem imenu, da se v 7 članski odbor Ljudske skupščine LRS za vloge in 
pritožbe izvolijo: Franc Fale, Rudolf Ganziti, Albin Jensterle, Jože Kladivar, 
dr.  Sonja Kukovec, Mica Marinko in Stanko Rebernik. 

Predsednik Miha Marinko: Je morda še kak drug predlog? (Ne javi 
se nihče.) Ce ne, potem dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za to, da šteje 
odbor Ljudske skupščine za vloge in pritožbe 7 članov in da se vanj izvolijo 
predlagani poslanci, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Ljudska skupščina LRS izvolila 7 članski odbor Ljudske 
skupščine LRS za vloge in pritožbe in bo sklep o njihovi izvolitvi objavljen v 
Uradnem listu LRS. 

Novoizvoljene člane odbora prosim, da se med odmorom sestanejo in kon- 
stituirajo. 

Prehajamo na razrešitev oziroma na izvolitev nekaterih članov administra- 
tivnega odbora. Ljudski poslanec Rudolf Ganziti je bil pravkar izvoljen v dva 
zelo pomembna skupščinska odbora, razen tega pa je še član administrativnega 
odbora. V skupščinski praksi pa so poslanci praviloma lahko le člani največ dveh 
odborov. Zato je potrebno, da se ljudski poslanec Rudolf Ganziti razreši dolž- 
nosti člana administrativnega odbora in da se na njegovo mesto izvoli nov član. 
Je morda glede tega kak predlog? 

Mirko Z 1 a t n a r : Iz razlogov, ki jih je tovariš predsednik že naznačil, 
bi v imenu ljudskih poslancev: Mihe Berčiča, Toneta Kropuška, Lojzeta Piškurja, 
Draga Seligerja, Mice Marinko, Jakoba Žena, Štefana Pavšiča, dr. Mihe Potoč- 
nika, Ivana Kneza in v svojem imenu predlagal, da se ljudskega poslanca Ru- 
dolfa Ganzitija razreši članstva v administrativnem odboru Ljudske skupščine 
LRS in da se na njegovo mesto izvoli v administrativni odbor ljudski poslanec 
Polde Maček. 

Predsednik Miha Marinko: Je morda še kakšen drug predlog? (Ne 
javi se nihče.) Ce ne, dajem predlog, da se ljudski poslanec Rudolf Ganziti raz- 
reši članstva v administrativnem odboru in da se na njegovo mesto izvoli ljudski 
poslanec Polde Maček, na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko? (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je ljudski poslanec Rudolf Ganziti razrešen funkcije 
v administrativnem odboru in da je za novega člana administrativnega odbora 
izvoljen ljudski poslanec Polde Maček. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na poročilo administrativnega 
odbora. 

Prosim poročevalca administrativnega odbora Ljudske skupščine LRS, da da 
poročilo. (Poročevalec, ljudski poslanec Jakob Zen prebere odborovo po- 
ročilo. — Glej priloge.) 
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Slišali ste poročilo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, menim, 
da je Ljudska skupščina odobrila poročilo administrativnega odbora. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je obravnavo in sklepanje o pred- 
logu sklepa o razrešitvi sodnikov okrožnih sodišč. Predlog sklepa je bil poslan- 
cem razdeljen. 

Prosim poročevalca odbora za volitve, da da poročilo. (Poročevalec, ljudski 
poslanec   Ivan   Zmahar   prečita odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Zeli dati predstavnik Izvršnega sveta kakšno dodatno obrazložitev? (Pred- 
stavnik Izvršnega sveta izjavi, da dodatna obrazložitev ni potrebna.) Pismena 
obrazložitev Izvršnega sveta pa je predlogu sklepa priložena. Zeli kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) 

Ker nihče, prehajamo na glasovanje. Kdo je za to, da se razrešita Jože Dolin- 
šek in Stojan Baje kot sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru ter Štefan Mikec 

, kot sodnik Okrožnega sodišča v Celju, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)  Se je kdo vzdržal glasovanja?  (Nihče.) 

Ugotavljam, da so tovariši Štefan Mikec, Jože Dolinšek in Stojan Baje raz- 
rešeni kot sodniki Okrožnega sodišča v Mariboru oziroma v Celju. 

Poslance obveščam, da bo sporočilo o konstituiranju obeh odborov, ki smo 
jih danes na novo izvolili, dano na prihodnji seji. 

S tem je dnevni red skupne seje izčrpan in jo zaključujem. Sporočam, da 
bosta ločeni seji obeh zborov čez 15 minut. 

Seja je bila zaključena ob 18. uri 20 minut. 



PRILOGE 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Mandatno-imunitetni odbor 

POROČILO 

o nadomestnih volitvah v Republiški zbor Ljudske skupščine LRS 
v 113. volilnem okraju 

Republiški zbor Ljudske skupščine LRS je na svoji seji dne 30. maja 195iJ 
sprejel sklep, da se v 113. volilnem okraju odrede nadomestne volitve ljudskega 
poslanca za Republiški zbor. 

Na podlagi tega sklepa je Republiška volilna komisija LRS za 31. avgust 
1958 razpisala volitve v 113. volilnem okraju. Na podlagi določb zakona o pra- 
vicah in dolžnostih ter o volitvah in odpoklicu republiških ljudskih poslancev 
v Ljudski republiki Sloveniji je Republiška volilna komisija LRS objavila, da 
je bila za nadomestne volitve potrjena kandidatura zborov volivcev za kandidata 
Vilfana (Jožeta) dr. Jožeta iz Beograda. 

Republiška volilna komisija je preizkusila zakonitost volitev ter ugotovila, 
da so se postopek za določitev kandidatov in volitve izvršili v skladu z zakoni- 
timi predpisi. Po ugotovitvi volilnega izida je bilo za kandidata dr. Jožeta Vil- 
fana od skupno 7049 volivcev oddanih 6239 glasov, neveljavnih glasovnic je bilo 
165, glasovalo pa ni 645 volivcev. 

Na podlagi tega je okrajna volilna komisija Novo mesto ugotovila, da je 
bil za ljudskega poslanca v Republiški zbor Ljudske skupščine LRS v 113. volil- 
nem okraju izvoljen na nadomestnih volitvah Vilfan (Jožeta) dr. Jože iz 
Beograda. 

Mandatno-imunitetni odbor predlaga, da Republiški zbor Ljudske skupščine 
sprejme naslednji 

sklep 

Potrdi se izvolitev dr. Jožeta Vilfana za ljudskega poslanca Republiškega 
zbora Ljudske skupščine LRS za 113. volilni okraj. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Humberta Gačnika. 

St. R. 271/1-58. 

Ljubljana, dne 23. septembra 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 

HumbertGačnikl. r. MaraDermastial. r. 
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PREDLOG    ZAKONA 
O     SPREMEMBAH     ZAKONA     O     OBMOČJIH     OKRAJEV 

IN    OBČIN    V    LJUDSKI    REPUBLIKI    SLOVENIJI 

1. člen 

Odpravijo so tele občine: 

a) v okraju Celje občine: Kozje, Rogaška Slatina, Vojnik in Vransko; 
b) v okraju Maribor občine: Crna na Koroškem, Gorišnica, Lešje, Podvelka, 

Poljčane, Središče in Šentilj. 

2. člen 

Območja odpravljenih občin iz 1. člena se priključijo k območjem naslednjih 
občin: 

a) v okraju Celje: 
Območje občine Kozje in občine Rogaška Slatina k območju občino Šmarje 

pri Jelšah; 
območje občine Vojnik k območju občine Celje; 
območje občino Vransko k območju občine Žalec; 
b) v okraju Maribor: 
Območje občino Crna na Koroškem k območju občine Ravne na Koroškem; 
območje občino Gorišnica doloma k območju občino Ptuj, doloma k območju 

občino Ormož; 
območje občine Lošje deloma k območju občine Ptuj, doloma k območju 

občino Slovenska Bistrica; 
območje občine Podvelka k območju občine Radlje ob Dravi; 
območje občine Poljčane k območju občine Slovenska Bistrica; 
območje občino Središče k območju občine Ormož; 
območje občine Šentilj k območju občine Maribor-Košaki. 

3. člen 

Spremene so meje med naslednjimi občinami v okraju Maribor: 

1. Moja med občino Maribor-Center in občino Maribor-Košaki tako, da se 
k. o. Grušova z naseljem Grušova in k. o. Ruperče z naseljem Ruperče v občini 
Maribor-Center priključi k območju občino Maribor-Košaki; 

2. Moja mod občino Maribor-Center in občino Rušo tako, da se k. o. Jelovec 
z naseljem Jelovec, k. o. Srednje z naseljem Srednje, k. o. Sv. Križ z naseljem 
Gaj nad Mariborom, k. o. Sobor z naseljem Sober in k. o. Zgornji Slemen z 
naseljem Zgornji Slemen, vse v občini Maribor-Center, priključijo k območju 
občino Ruše. 

4. člen 

Glede na določbe prejšnjih členov se v 3. členu zakona o območjih okrajev 
in občin v Ljudski republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 24-119/55, št. 25-118/57 
in št. 17-77/58) spremeni besedilo pod I. »Okraj Celjo-< in pod VII. »Okraj Ma- 
ribor« tako, da so glasi: 
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OKRAJ CELJE 

obsega tele občine, katastrske občine in naselja: 

1. Občina  Celje 
(sedež Celje) 

Območje občine Celje obsega: 

a)  mesto Celje: 

katastrske občine: 

Celje: 
Lisce: 
Spodnja Hudinja: 

naselja: 

Celje (del) 
Celje  (del), Lisce,  Miklavžev hrib 
Celje   (del).  Nova  vas,  Spodnja  Hudinja,   Zgornja 

Hudinja 

b) druge katastrske občine in naselja 

Arclin: 
Bezovica: 
Brezova: 
Bukovžlak: 
Creškova: 
Dobrna: 
Dol: 
Goričica (del): 
Homec: 
Klane: 
Košnica: 
Kresnike: 
Lemberg: 
Lipa: 
Loka: 
Male Dole: 
Medlog: 
Nova cerkev: 
Novake: 
Ostrožno: 
Podgorje: 
Prožin: 
Rožni vrh: 
Rupe: 
Socka: 
Svetina (del): 
Sv. Jošt: 
Sv. Jungert (del): 
Sv. Lovrenc: 

Sv. Tomaž: 

Arclin, Lahovna, Lešje, Prekorje, Runtole 
Bezovica, Gabrovec pri Dramljah, Hrastnik 
Brezova, Konjsko, Loče 
Bukovžlak, Slance, Vrhe 
Creškova, Velika raven 
Dobrna, Lokovina, Prislova, Vinska Gorica 
Dol pod Gojko 
Ogorevc 
Homec, Landek, Zlateče 
Klane, Loka pri Dobrni 
Košnica pri Celju, Polule 
Pečovje, Store 
Hrenova, Lemberg pri Strmcu, Vine 
Lipa pri Frankolovem, Zabukovje 
Frankolovo, Rakova steza. Straža pri Dolu, Stražica 
Crešnjevec, Kladnart, Male Dole, Razgorce, Rove 
Babno, Lava (del). Lopata, Ložnica pri Celju, Medlog 
Polže, Strmec pri Vojniku, Vizore 
Novake, Razdelj, Straža pri Strmcu 
Dobrova. Lava (del). Lokrovec, Ostrožno 
Brdce, Crešnjico, Podgorje pod Ccrinom 
Prožinska vas 
Jezerce pri Smartnem, Olemna, Rožni vrh 
Pepelno, Rupe, Zavrh pri Galiciji (del) 
Selce, Socka, Trnovlje pri Socki 
Javornik, Kanjuce, Svetina, Svetli dol 
Brdce nad Dobrno, Parož, Strmec nad Dobrno 
Gorica pri Smartnem, Sv. Jungert 
Šentjanž   nad   Slorami,   Kompole,   Laška   vas   pri 

Storah 
Koblek, Tomaž nad Vojnikom, Zelče 
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Skofja vas: 
Šmartno: 
Smiklavž: 

Teharje: 
Tremerje (del): 
Trnovlje: 

Verpete: 

Višnja vas: 
Vojnik okolica: 
Vojnik trg: 
Zagrad: 
Zavrh: 

Sv. Marjeta, Skofja vas, Zadobrova 
Slatina v Rožni dolini, Šmartno v Rožni dolini 
Bovše, Glinsko, Gradišče pri Vojniku, Lipovec pri 

Škof j i vasi. Pristava, Razgor, Smiklavž pri Škof j i 
vasi 

Cret, Osenca, Teharje, Zvodno 
Tremerje 
Leskovec,   Ljubečna,   Trnovlje   pri   Celju,   Začret, 

Zepina 
Beli potok pri Frankolovem, Bezenškovo Bukovje, 

Lindek, Verpete 
Globoče, Ilovca, Ivenca, Jankova, Višnja vas 
Vojnik (del) 
Vojnik (del) 
Pečovnik, Zagrad, Zavodna 
Vrba, Zavrh nad Dobrno 

2. Občina  Laško 
(sedež Laško) 

Območje občine Laško obsega: 

a) mesto Laško 

katastrske občine: naselja: 

Laško: Laško (del) 
Pod vin laški: Gabemo, Laško (del), Ojstro, Padež, Reka 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Belovo: 

Lahomno: 
Lahomšek: 
Laziše: 
Lokavec: 
Lože: 

Marijina vas (del): 
Mišji dol: 
Mrzlo polje (del): 
Paneče: 
Plazovje: 
Rečica: 
Rifengozd: 
Slivno: 
Svetina (del): 
Sv. Jedert: 

Belovo. Klenovo, Ogeče, Rimske Toplice, Senožete, 
Smarjeta 

Kladje, Lahomno, Stopce, Tevče 
Lahomšek, Marija Gradec. Modric, Radoblje, Trojno 
Harje. Konc. Laziše, Selo nad Laškim 
Gračnica, Lokavec 
Brodnice, Brstovnica, Dol pri Laškem, Lože, Skofce, 

Vodiško 
Blatni vrh (del), Marijina vas 
Laška vas, Lipni dol, Mišji dol. Velike Gorelce 
Mrzlo polje 
Lahov graben, Paneče, Polana 
Globoko, Plazovje, Povčeno, Strensko, Zabrež 
Rečica 
Brstnik, Doblatina, Jagoče, Rifengozd, Tovsto 
Slivno, Smohor 
Požnica 
Brezno,  Govce,  Huda jama,  Sedraž,  Sevce, Trnov 

hrib. Trnovo 
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Sv. Krištof: 
Sv. Lenait nad Laškim: 
Sv.  Peter pri Jurkloštru: 
Sv. Rupert: 
Tremerje (del): 
Trofcmi dol: 

Bukovca, Kuretno, Strmca, Smihel, Udmat 
Gozdec, Male Grahovše, Vrh nad Laškim, Zigon 
Sv. Peter pri Jurkloštru, Mala Breza 
Breze 
Debro 
Blatni vrh (del), Curnovec, Mačkovec, Trobni dol, 

Velike Grahovše 

3. Občina  Mozirje 
(sedež Mozirje) 

Bočna: Bočna 
Brezje: Brezje 
Gornji  grad: Gornji grad 
Homec: Homec-Brdo, Melise 
Kokarje: Creta pri Kokarju, Kokarje, Lačja vas 
Konjski vrh: Konjski vrh, Strmec 
Krnica: Krnica 
Lepa njiva: Lepa njiva 
Lj ubija: Ljubija 
Ljubno: Ljubno ob Savinji 
Loke: Dobrovlje pri Mozirju, Loke pri Mozirju, Zavodice 
Luče: Luče 
Mozirje: Mozirje 
Podveza: Podveza 
Podvolovljck (del): Podvolovljck 
Poljane: Poljane 
Prihova: Dobletina, Nazarje, Prihova, Zlabor 
Pusto polje: Potok, Pusto polje, Spodnje Kraše 
Radmirje: Radmirje 
Raduha: Raduha 
Rečica ob Savinji trg: Dol-Suha, Rečica ob Savinji 
Savina: Savina 
Solčava: Logarska   dolina   (del),   Podolševa   (del),   Robanov 

kot, Solčava 
Spodnja  Rečica: Nizka, Spodnja Rečica, Varpolje 
Sv. Duh: Logarska dolina (del), Podolševa (del) 
Sv.   Florjan: Florjan pri Gornjem gradu 
Sv.   Lenart: Lenart pri Gornjem gradu 
Sv.  Primož: Primož pri Ljubnem 
Sv. Radegunda: Radegunda 
Šmartno ob Dreti: Rovte pri Nazarjih, Šmartno ob Dreti, Volog 
Smihel: Smihel nad Mozirjem 
Smiklavž: Dol, Smiklavž, Torisek (del). 
Šentjanž: Grušovlje, Okonina, Šentjanž 
Ter: Juvanje, Planina, Ter 
Tirosek: Tirosek (del) 
Zgornje Pobrežje: Spodnje Pobrežje. Trnovec, Zgornje Pobrežje 
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4. Občina   Slovenske   Konjice 
(sedež Slovenske Konjice) 

Območje občine Slovenske Konjice obsega: 

a) mesto Slovenske Konjice 

katastrske občine: naselja: 
Slovenske Konjice: Blato, Prevrat, Slovenske Konjice, Zgornja Pristava 

b) druge katastrsko 

Bezina: 
Brezen: 
Hudinja: 
Koble: 
Konjiška vas: 

Križevec: 
Licenca: 
Ljubnica: 
Loče: 
Loška gora: 
Ostrožno (del): 
Padeški vrh: 
Paka  (del): 
Perovec: 
Preloge: 

Rađana vas: 
Resnik: 
Skomarje: 
Slcmene: 
Spodnji Dolič (del): 
Spodnje Grušovje: 
Stenica: 
Stranice: 
Sv. Jernej: 
Sv. Kunigunda: 

Skalce: 

Tepanje: 
Tolsti  vrh: 
Voliki  Lipoglav: 
Vitanje: 
Zbelovska gora: 

Zgornje Laže: 
Zgornje Zreče: 
Ziče: 

občine in naselja: 

Bezina, Brdo, Gabrovnik, Strtenik 
Brezen 
Hudinja 
Koble, Mali Breg, Podob 
Breg pri Konjicah, Konjiška vas. Nova vas pri Ko- 

njicah,  Prežigal,  Spodnja  Pristava 
Križevec 
Brezje pri Ločah, Licenca 
Ljubnica 
Kravjek,  Loče pri  Poljčanah, Mlače 
Boharina, Loška gora 
Lipoglav (del), Ostrožno pri Ponikvi (del) 
Padeški vrh, Planina na Pohorju 
Paka (del) 
Perovec 
Bukovlje pri Stranicah, Polene, Preloge pri Konji- 

cah, Zeče 
Gračič, Rađana vas 
Resnik 
Skomarje 
Kamna gora, Sojek, Stare Slemene 
Spodnji Dolič (del) 
Novo Tepanje, Spodnje Grušovje 
Stenica 
Stranice 
Jernej pri Ločah, Kolačno, Petelinjek 
Bezovje nad Zrečami, Crešnova, Gorenje pri Zrečah, 

Koroška vas 
Dobrava pri Konjicah, Gabrovljo, Spodnje Preloge, 

Skalce 
Dobrnež, Tepanje, Tepanjski vrh, Vešenik 
Skedenj, Tolsti vrh 
Klokočovnik, Kraberk, Lipoglav (del), Suhadol 
Vitanje 
Penoje, Podpeč ob Dravinji, Zbelovo, Zbelovska 

gora 
Selski  Vrh,  Spodnje Laže,  Zgornje Laže 
Nova Dobrova, Spodnje Zreče, Zgornje Zreče 
Draža vas, Ziče 



Priioac 221 

Brezje: 

Dobrina: 
Dolga gora: 
Golobinjek: 
Goričica (del): 
Grobelno: 
Javorje: 
Kalobjc: 

Kameno: 
Kranjčica: 
Loka pri Zusmu: 
Lokarje: 
Loke pri Planini: 
Lopaca: 
Marija Dobjc: 

Marijina vas (del): 
Mrzlo polje (del): 
Ostrožno (del): 
Paridol: 
Planina: 
Planinca: 
Planinska vas: 
Pletovarje: 
Podgrad: 
Ponikva: 
Ponkvica  (del): 
Presečno: 
Rifnik: 
Slatina: 
Slivnica pri Celju: 

Straška gorca: 
Suho: 

Sv.  Ilj: 

Sv. Jurij: 
Sv.  Primož: 
Sv. Rozalija: 
Sv. Urban: 
Sv. Uršula: 
Sv.  Vid: 

5. O č i n a S e n t j u r   pri   Celju 
(sedež Šentjur pri Celju) 

Brezje pri Dobjem,  Skarnice, Večje Brdo,  Završe 
pri Dobjem 

Dobrina, Hrastje 
Dobovo pri Ponikvi, Dolga gora 
Doropolje,   Golobinjek   pri   Planini,   Vejice,   Visoče 
Cerovec, Goričica, Proseniško 
Brezje ob Slomu, Grobelno (del), Stopče 
Drobinsko, Javorje 
Jazbin vrh, Kalobje, Kostrivnica, Podlešje, Vodice 

pri Kalobju 
Botričnica, Kameno 
Hrušovec, Kranjčica 
Loka pri Zusmu 
Lokarje 
Brdo, Loke pri Planini, Tajhte 
Krivica, Lopaca 
Jarmovec,  Laze pri Dramljah, Marija Dobje, Sve- 

telka 
Podpeč nad Marofom, Prapretno 
Laziše 
Ostrožno pri Ponikvi (del) 
Jelce, Košnica, Paridol 
Planina pri Sevnici 
Osredek, Planinca 
Planinska vas. Planinski vrh, Podvine 
Grušče, Pletovarje 
Podgrad, Vrbno 
Bolelina, Podgaj, Ponikva, Unišc 
Okrog, Ponkvica, Srževica 
Hrušovje, Presečno, Zegar 
Podgorje pod Rcsevno, Rifnik, Šibenik 
Dnbovec pri Ponikvi, Slatina pri Ponikvi 
Sele,  Slivnica pri  Celju,  Turno,  Vodice  pri  Sliv- 

nici, Voglajna 
Dobje pri Lesičnem. Straška gorca 
Dobje pri Planini, Gorica pri Dobjem, Jezerce pri 

Dobjem, Ravno, Rcpuš, Slatina pri Dobjem, Suho 
Dramlje, Jazbine, Spodnje Slemene, Straža na gori. 

Zalog pod Uršulo, Zgornje Slemene 
Bezovje pri Šentjurju, Šentjur pri Celju 
Primož pri Šentjurju, Trnovec pri Dramljah 
Repno, Zlatečc pri Šentjurju 
Gorica pri Slivnici, Rakitovec, Tratna ob Voglajni 
Razdor, Sedina, Vodule 
Podlog pod Bohorjem, Podpeč pri Šentvidu, Šentvid 

pri Planini 
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Tratna: 

Vezovje: 
Voduce: 
Vodruž: 

Zagaj: 
Zgornje Selce (del): 

Cinolica, Nova vas pod Rifnikom, Tratna pri Gro- 
belnem 

Tino, Trška gorča, Vezovje 
Bukovje pri Slivnici, Voduce 
Jakob pri Šentjurju, Sotensko pod Kalobjem, Vo- 

druž 
Hotunje, Luterje, Zagaj pri Ponikvi 
Zgornje Selce 

Babna gora: 
Bobovo: 
Bodrež: 

Brestovce: 
Buče: 
Cerovec: 
Ceste: 
Cača vas: 
Dekmanca: 
Dobležiče: 
Dobovec: 
Dol: 
Donačka gora: 
Drensko rebro: 
Drevenik: 

Dvor: 
Gorjane: 
Grlice: 
Grobelce: 
Hajnsko: 
Hrastje: 
Imeno: 
Ješovec: 
Kačji dol: 
Koretno:    • 
Kozje: 
Kristan vrh: 
Križe (del): 
Kunšperk: 
Lastnic: 
Lemberg okolica: 

Lemberg trg: 
Negonje: 

6. Občina   Šmarje  pri  Jelšah 
(sedež Šmarje pri Jelšah) 

Babna brda, Babna gora, Bukovje v Babni gori 
Bobovo pri Šmarju, Mala Pristava, Zaslranje 
Bodrež, Bodrišna vas. Gornja vas, Šentvid pri Gro- 

belnem 
Brestovce 
Buče 
Cerovec pod Bočem, Irje, Zgornje Sečovo 
Ceste 
Cača vas, Zagaj pod Bočem 
Dekmanca, Križan vrh 
Dobležiče, Pristava pri  Lesičnem 
Dobovec pri Rogatcu 
Dol pri Šmarju, Dragomilo, Jazbina 
Donačka gora. Sv. Jurij 
Drensko rebro, Gubno 
Drevenik,  Gabrovec  pri  Kostrivnici,   Zgornja   Ko- 

strivnica 
Dvor, Sotensko pri Šmarju 
Gorjane, Poklek pri Podsredi, Vojsko 
Grlice, Lase 
Grobelce, Vinski vrh pri Slivnici 
Hajnsko 
Crešnjevec ob Bistrici, Hrastje ob Bistrici 
Golobinjck ob Sotli, Imeno, Imenska gorca 
Cerovec pri Šmarju, Ješovec pri Šmarju, Kamenik 
Kačji dol 
Konuško, Koretno, Serovo 
Ješovec pri Kozjem, Kozje 
Kristan vrh 
Osredek pri Podsredi 
Bistrica ob Sotli, Kunšperk, Polje pri Bistrici 
Brezovce pri Polju, Lastnic 
Beli   potok  pri  Lemborgu,  Jerovska   vas,   Krtince, 

Pečica, Topolovec 
Lemberg pri Šmarju 
Gradiški dol, Spodnje Negonje, Zgornje Negonje 
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Nezbise: 
Nimno: 
Pijovci: 
Pilštanj: 
Plat: 
Platinovec: 
Ples: 
Podčetrtek trg: 
Podsreda: 
Ponkvica  (del): 
Preloge: 
Pristava: 

Rajnkovec: 
Ratanska vas: 
Rogatec trg: 
Roginska gorča: 

Sedlarjevo: 
Senovica: 
Sladka gora: 
Sodna vas: 
Sopote: 
Spodnja Kostrivnica: 

Spodnje Sečovo: 
Stoj no selo: 
Strmec: 
Sv.  Barbara: 
Sv. Ema: 
Sv. Jernej: 
Sv. Katarina: 
Sv.   Križ: 
Sv. Magdalena: 
Sv.  Mohor: 
Sv. Tomaž: 
Sv. Vid: 
Šmarje pri Jelšah: 
St. Janž pri Podčetrtku: 
St. Janž pri Zusmu: 
Tekačevo: 
Tinsko: 
Tlake: 
Topole: 
Trebče: 
Trlično: 
Trška gorca: 
Tržišče: 
Velike Rodne: 

Nezbiše 
Nimno 
Mestinjc, Nova vas pri Šmarju, Pijovci 
Lesično, Pilštanj 
Gabrce, Plat 
Grobelno (del), Lipovec, Platinovec, Rakovec 
Ples, Srebrnik 
Podčetrtek 
Gradišče, Podsreda • 
Spodnja Ponkvica 
Belo, Preloge pri Šmarju, Stranje 
Dol pri Pristavi, Pristava pri Mestinju, Spodnje 

Mestinje 
Pristavica, Rajnkovec, Vinec 
Ločendol, Ratanska vas (del) 
Rogatec 
Bezgovica (del), Cmereška gorca, Pustike, Roginska 

gorca, Zibiška vas 
Polje ob Sotli, Prelasko, Sedlarjevo 
Predel, Senovica 
Polžanska gorca, Polžanska vas. Sladka gora 
Sodna vas 
Slake, Sopote 
Brezje pri Podplatu, Kamna gorca, Podplat, Spod- 

nja Kostrivnica 
Spodnje Sečovo, Tuncpvec 
Brezovce pri Rogatcu, Stojno selo 
Strmec pri Rogatcu 
Globoko pri Šmarju, Vinski vrh pri Šmarju, Zadrže 
Sv. Ema 
Bezgovica (del), Zibika 
Kamence 
Rjavica, Rogaška Slatina (del) 
Škofija, Vršna vas 
Male Rodne 
Brecljevo 
Jerčin, Vidovica 
Gaj, Korpule, Predenca, Šmarje pri Jelšah 
Orehovec, Strtenica 
Babna reka, Brezje pri Lekmarju, Lekmarje 
Tekačevo 
Spodnje Tinsko, Zgornje Tinsko 
Tlake 
Topole 
Trebče 
Log, Trlično 
2aheribero 
Ratanska vas (del), Rogaš\a Slatina  (del). Tržišče 
Prnek, Velike Rodne 
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Verače: 
Vetcrnik: 
Virštanj: 
Vonarje: 
Vrenska gorča: 
Vrh: 
Zagaj: 
Zagorje: 
Zdole: 
Zgornje Selce (del): 
Zgornji Gabernik: 

Pecelj, Sela, Verače 
Veternik   ' 
Gostinca, Rudnica, Virštanj 
Vonarje 
Vrenska gorča 
Močle, Vodenovo, Vrh 
Zagaj 
Bistrica, Topolovo, Zagorje 
Klake, Ortnice, Zdole, Zeče pri Bučah 
Spodnje Selce, Završe pri Grobelnem 
Podturn,  Spodnji  Gabernik.  Zgornji  Gabernik 

7. Občina Šoštanj 
(sedež Šoštanj) 

Območje občine Šoštanj obsega: 

a) mesto Šoštanj 

katastrske  občine: naselja: 

Šoštanj: Šoštanj 

b) mesto Velenje 

katastrske občine: 

Velenje (del): 

naselja: 
Velenje 

c) druge katastrske občine in naselja: 

Bele vode: 
Bevče: 
Cirkovce: 
Družmirje: 
Gavce: 
Kavče: 
Laze: 
Lipje (del): 
Lokovica: 
Ložnica: 
Paka: 
Paška vas: 
Plešivec: 
Podkraj: 
Ravne: 
Rečica ob Paki: 
Skorno: 
Skorno pri Šoštanju: 
Sv. Bric: 
Sv. Florjan: 

Bele vode 
Bevče 
Smartinske Cirkovce 
Družmirje, Gaberke 
Gavce 
Kavče 
Amače, Laze 
Lopatnik (del), Paški Kozjak 
Lokovica 
Ložnica, Silova 
Paka pri Velenju 
Paška vas. Slatina 
Plešivec 
Podgorje, Podkraj pri Velenju 
Ravne 
Podgora, Rečica ob Paki 
Gorenje, Skorno 
Skorno pri Šoštanju 
Hrastovec (del), Skalske Cirkovce 
Sv. Florjan pri Šoštanju 
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Šentvid pri Zavodnju: 
Salek: 
Skale: 
Šmartno ob Paki: 
Topolšica: 
Velenje (del): 
Veliki vrh: 
Zavod nje: 

Šentvid pri Zavodnju 
Konovo, Salek 
Hrastovec (del), Skale 
Mali vrh, Šmartno ob Paki 
Topolšica 
Pesje, Preloge 
Veliki vrh 
Zavodnje 

Braslovce: 
Crni vrh: 
Crnova: 
Dobrič: 
Dobrovlje: 
Gomilsko: 
Gorica: 
Gotovlje: 
Grajska vas: 
Kasaze: 
Latkova vas: 
Letuš: 
Levec: 
Lipje   (del): 
Ločica: 
Male  Braslovce: 
Marija Reka: 
Ojstriška vas: 
Orla vas: 
Petrovce: 
Podvin vranski: 
Podvrh: 
Polzela: 

Ponikva: 
Prekopa: 
Prelska: 
Spodnje Gorče: 
Studence: 
Sv.  Jeronim: 
Sv.  Jungert (del): 
Sv.   Lovrenc: 
Sv.  Magdalena: 
Sv.  Matevž: 
Sv.   Miklavž: 
Sv.  Neža: 

8. Občina  Žalec 
(sedež Žalec) 

Braslovce, Rakovlje 
Crni vrh. Loke 
Crnova 
Dobrič 
Dobrovlje 
Gomilsko 
Mala Pirešica, Ruše, Zaloška Gorica 
Gotovlje 
Grajska vas (del) 
Bmica, Kasaze 
Kaplja vas, Latkova vas 
Letuš, Podgorje pri Letušu 
Arja vas, Drešinja vas, Levec 
Lipje, Lopatnik (del) 
Ločica pri Vranskem, Zahomce 
Male Braslovce. Preserje, Zgornje Gorče 
Grajska vas (del), Marija Reka 
Kaplja, Ojstriška vas, Pondor, Tabor 
Ločica ob Savinji (del). Orla vas, Sentrupert 
Dobriša vas. Petrovce 
Podvin vranski 
Podvrh 
Breg pri Polzeli. Ločica ob Savinji (del), Orova vas, 

Polzela 
Kale, Ponikva pri Žalcu 
Ceplje, Prekopa, Stopnik 
Janškovo selo, Prelska 
Parižlje, Poljče, Spodnje Gorče, Topovlje 
Podkraj, Studence 
Jeronim, Prapreče, Vologa 
Galicija (del) 
Gornja vas pri Preboldu. Seščc pri Preboldu 
Matke 
Glinje, Kamence, Smatevž 
Miklavž pri Taboru 
Liboje 
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Sv. Pavel: 
Sv. Peter: 

Sv. Pongrac: 
St. Andraž: 
St. Janž na Vinski gori: 
Tešova: 
Trnava: 
Velika Pirešica: 
Vransko: 
Zabukovica: 
Zalog: 

Založe: 
Zaplanina: 
Žalec: 
Železno: 

Brengova: 
Cerkvenjak: 
Cogetinci: 
Cagona: 
Crmljen.šak: 
Dražen vrh (del): 
D rvanja: 
Gočeva: 
Ihova: 
Jurovski dol: 
Kremberk: 
Krivi vrh: 
Ledinek: 
Lokavec: 
Malna: 
Močna: 
Nadbišec:, 
Osek: 
Partinje: 
Radehova: 
Rogoznica: 
Rožengrunt: 
Selce: 
Smolinci: 
Spodnja Ročica: 
Spodnja Senarska: 
Spodnja Voličina: 
Spodnje Verjane: 
Spodnji Gasteraj: 
Spodnji Porčič: 
Spodnji Zerjavci: 

Dolenja vas, Prebold 
Doberteša vas, Spodnje Roje, Šempeter v Savinjski 

dolini. Zgornje Roje 
Pongrac 
Andraž nad Polzelo 
Pirešica, Vinska gora 
Brode, Creta, Selo pri Vranskem, Tešova 
Trnava, Zakl 
Pernovo, Velika Pirešica 
Vransko 
Griže, Migojnice, Zabukovica 
Podlog v Savinjski dolini. Spodnje Grušovlje, Zalog 

pri Šempetru, Zgornje Grušovlje 
Založe 
Limovce, Zajasovnik (del), Zaplanina 
Ložnica pri Žalcu, Vrbje, Žalec 
Galicija   (del),   Hramše,   Zavrh   pri   Galiciji   (del), 

Železno 
Brengova, Cenkova, Vanetina 
Cerkvenjak, Kadrenci, Stanetinci 
Cogetinci, Grabonoški vrh, Ivanski vrh, Komarnica 
Cagona 
Crmljenšak 
Dražen vrh (del) 
Bačkova (del), Drvanja 
Gočeva 
Ihova 
Jurovski dol 
Kremberk 
Sv. Ana v Slov. goricah 
Ledinek 
Lokavec 
Malna 
Močna 
Nadbišec 
Osek 
Partinje 
Radehova 
Rogoznica 
Rožengrunt 
Selce 
Smolinci (del) 
Spodnja Ročica 
Spodnja Senarska 
Spodnja Voličina 
Spodnje Verjane 
Spodnji Gasteraj 
Spodnji Pročič 
Spodnji Zerjavci 
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Srednji Gasteraj: 
Straže: 
Sv. Trojica: 
Sv.  Benedikt: 
Sv.  Lenart v Slov. goricah: 
Sv. Trije kralji: 

Setarova: 
Trotkova: 
Varda: 
Vinička vas: 
Zamarkova: 
Zavrh: 
Zgornja Ročica: 
Zgornja Senarska: 
Zgornja Sčavnica: 
Zgornja Voličina: 
Zgornje Verjane: 
Zgornji Gasteraj: 
Zgornji Porčič: 
Zgornji Zerjavci: 
Žice: 
Zikarce (del): 
Zitence: 
Zupetinci: 

Srednji Gasteraj 
Straže 
Gradišče v Slov. goricah 
Benedikt v Slov. goricah, Obrat, Zenjak 
Lenart v Slov. goricah 
Negovski vrh. Sv. Trije kralji v Slov. goricah, Stajn- 

grova, Trstenik 
Setarova 
Ločki vrh. Stara gora, Trotkova 
Varda 
Vinička vas 
Lormanje, Zamarkova 
Gradenšak, Zavrh 
Froleh, Krivi vrh. Zgornja Ročica 
Zgornja Senarska 
Bačkova (del). Zgornja Sčavnica 
Zgornja Voličina 
Zgornje Verjane 
Zgornji Gasteraj 
Zgornji Porčič 
Zgornji Zerjavci 
Žice 
Dolge njive 
Zitence 
Zupetinci  (del) 

3. Občina  Maribor-Center 
(sedež Maribor) 

Območje občine Maribor-Center obsega: 

a) mesto Maribor (del) 

katastrske občine: 

Grajska vrata: 
Grajski marof: 
Koroška vrata: 
Krčevina  (del): 

Maribor mesto: 
Orešje: 

naselja: 

Maribor (del) 
Maribor (del) 
Maribor (del) 
Maribor (del), Počehova   (del).   Ribniško  selo.   Vi- 

narje, Za Kalvarijo 
Maribor (del) 
Maribor (del), Meljski hrib 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Bresternica: 
Celostrina: 
Hrenca: 
Kamnica: 
Malečnik: 

Bresternica 
Celestrina 
Hrenca 
Kamnica 
Malečnik 
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Mali Rošpoh: 
Metava: 
Morski jarek: 
Nebova: 
Rošpoh: 
Trčova: 
Vodole: 

Rošpoh (dcl) 
Metava 
Rošpoh (dcl) 
Nebova 
Rošpoh (dcl) 
Trčova 
Vodole 

4. Občina  Maribor-Košaki 
(sedež Maribor) 

Območje občine Maribor-Košaki obsega; 

a) mesto Maribor(del) 

katastrske občine: 

Košaki: 
Krčevina 
Pekel: 
Počehova; 

(dcl): 

naselja: 

Košaki, Maribor (dcl) 
Maribor (dcl), Počehova (dcl) 
Maribor (del), Pekel 
Maribor (dcl), Počehova (dcl) 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Ceršak: 
Ciringa: 
Cirknica: 
Dolnja Počehova: 
Dragučova: 
Dražen vrh (dcl): 
Flekušok: 
Gačnik: 
Gradiška: 
Grušena: 
Grušova: 
Jarcninski dol: 
Jareninski vrh: 
Jcdlovnik: 
Jelenče: 
Jurski vrh: 
Kaniža: 
Kozjak: 
Kresnica: 
Kušernik: 
Ložano: 
Pernica: 
Pesnica: 
Pesniški dvor: 
Plac: 
Plintovcc: 

Ceršak, Kozjak pri Ceršaku 
Ciringa 
Cirknica 
Dolnja Počehova 
Dragučova 
Dražen vrh (dcl) 
Flekušek, Slatenik (del) 
Gačnik 
Gradiška 
Grušena 
Grušova 
Jareninski dol 
Jareninski vrh 
Jcdlovnik 
Jelenče, Pesnica pri Mariboru (del) 
Jurski vrh 
Kaniža 
Kozjak nad Pesnico 
ivreGnica, 
Kušernik 
Ložane 
Pernica 
Pesnica 
Pesniški dvoi 
Plač 
Plintovcc 

Stara gora pri Šentilju 
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Ploderšnica: 
Počenik: 
Podigrac: 
Polička vas: 
Polički  vrh: 
Ranca: 
Ročica: 
Ruperče: 
Selnica ob Muri: 
Sladki vrh: 
Slatina: 
Slalinski dol: 
Spodnja VeJka: 
Spodnje Dobrenje: 
Spodnje Hlapje: 
Spodnje Vrtiče: 
Spodnji Jakobski dol: 
Srebotje: 
Sveči na: 
Šentilj v Slov. goricah: 
Somat: 
Spičnik: 
Strihovec: 
Trate: 
Vajgen: 
Vosek: 
Vr.šnik: 
Vukovje: 
Vukovski dol: 
Vukovski vrh: 
Zgornja Kungota: 
Zgornja Velka: 
Zgornje Dobrenje: 
Zgornje Hlapje: 
Zgornje Vrtiče: 
Zgornji Jakobski dol: 

Jurjevski dol, Ploderšnica, Zgornje Gradišče 
Počenik 
Podigrac 
Polička vas 
Polički vrh 
Ranca, Pesnica pri Mariboru (del) 
Ročica 
Ruperče 
Selnica ob Muri 
Sladki vrh. Svečane, Vranji vrh 
Slatina 
Slatinski dol 
Spodnja Velka 
Spodnje Dobrenje 
Mali dol (del), Spodnje Hlapje 
Spodnje Vrtiče 
Spodnji Jakobski dol 
Srebotje 
Svečina 
Šentilj v Slov. goricah 
Somat 
Spičnik 
Strihovec 
Trate 
Vajgen 
Vosek (del) 
Vršnik 
Vosek (del), Vukovje 
Vukovski dol 
Vukovski vrh 
Zgornja Kungota 
Zgornja Velka 
Zgornje Dobrenje 
Mali dol (del), Zgornje Hlapje 
Zgornje Vrtiče 
Drankovec, Slatenik (del). Zgornji Jakobski dol 

5. Občina   M a r i b o r - T a b o r 
(sede/ Maribor) 

Območje občine Maribor-Tabor obsega: 

a)  mesto Maribor (del) 

katastrske občine: 

Pekre (del): 
Razvanje (del): 
Spodnje Radvanje: 
Studenci: 

naselja: 

Maribor (del) 
Maribor (del), Razvanje 
Maribor (del) 
Maribor (del) 
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Sv. Magdalena (del): 
Zgornje Radvanje: 

Maribor (del) 
Maribor (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Hrastje: 
Limbuš: 
Pekre (del): 
Vrhov dol (del): 

Hrastje 
Maribor (del), Limbuš 
Pekre 
Vrhov dol (del) 

6. Občina   Maribor-Tezno 
(sedež Maribor) 

Območje občine Maribor-Tozno obsega: 

a) mesto Maribor (del) 

katastrske občine: 

Pobrežjc: 
Razvanje (del): 
Sv. Magdalena (del): 
Tezno: 

naselja: 

Maribor (del) 
Maribor (del) 
Maribor (del) 
Maribor (del) 

b)  druge katastrske občine in  naselja: 

Bohova: 
Ciglence: 
Greta: 
Dogoše: 
Hočko Pohorje: 
Jablance: 
Loka: 
Pivola: 
Pola na: 
Radizel: 
Rogoza: 
Skoke (del): 
Slivnica: 
Slivniško Pohorje: 
Spodnja Korena: 
Spodnjo Hoče: 
Spodnji Duplek: 
Starše: 
Sv. Martin pri Vurbergu: 
Sv. Miklavž: 
Vumpah: 
Završka vas: 
Zimica: 
Zrkovci: 

(del) 

(del) 

Bohova, Maribor 
Ciglence 
Ćreta 
Dogoše, Maribor 
Hočko Pohorje 
Jablance 
Loka, Rošnja 
Pivola 
Polana 
Radizel 
Rogoza 
Dobrovce, Skoke 
Slivnica pri Mariboru 
Planica (dol), Slivniško Pohorje 
Spodnja Korena 
Spodnje Hoče 
Spodnji Duplek 
Starše 
Dvorjane 
Miklavž na Dravskem polju 
Vumpah 
Zgornji  Duplek  (del) 
Zimica 
Maribor (del), Zrkovci 
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Zgornja Korena: 
Zgornje Hoče: 
Zgornji Duplek: 
Zlatolićje: 
Zikarce (dol): 

Zgornja Korena 
Zgornje Hoče 
Zgornji Duplek (del) 
Zlatoličje 
Zikarce 

7. Občina  Ormož 
(sedež Ormož) 

Območje občine Ormož obsega: 

a) mesto Ormož 

katastrske občine: naselja: 

Ormož: Dobrava, Ormož 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Bratonečice: 
Bresnica: 
Cerovec: 
Cvetkovci: 
Frankovci: 
Gomila: 
Grabe: 
Hardek: 
Hermanci: 
Hum: 
Ivanjkovci: 
Jastrebci: 
Kajžar: 
Ključarovci pri Ormožu: 
Kog: 
Koračiće: 
Lačaves: 
Lahonci: 
Lesnica: 
Libanja: 
Litmerk: 
Loperšice: 
Mala  vas: 
Mali   Brebrovnik: 
Mihalovci: 
Obrez: 
Osluševci: 
Pavlovci: 
Pavlovski vrh: 
Podgorci: 
Pr.šetinci: 

Bratonečice, Sejanci 
Bresnica, Predava 
Cerovec 
Cvetkovci 
Frankovci 
Gomila pri Kogu 
Grabe 
Hardek 
Hermanci 
Hum pri Ormožu 
Ivanjkovci 
Jastrebci 
Kajžar 
Gornji Ključarovci, Spodnji Ključarovci 
Kog 
Hranjigovci, Koračiće 
Lačaves 
Lahonci 
Lešnica 
Libanja 
Lešniški vrh, Litmerk 
Loperšice 
Gradišče pri Ormožu, Mala vas pri Ormožu 
Mali Brebrovnik 
Mihalovci 
Obrez 
Osluševci 
Pavlovci 
Pavlovski vrh 
Podgorci 
Pršetinci 
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Pušenci: 
Rakovci: 
Rucmanci: 
Runec: 
Savci: 
Senik: 
Senešci: 
Sodinci: 
Središče: 
Stanovno: 
Strjanci: 
Sv. Miklavž: 
Sv. Tomaž: 
Salovci: 
Sardinje: 
Trgovišče: 
Trnovci: 
Veličane: 
Veliki Brebrovnik: 
Velika Nedelja: 

Vičanci: 
Vinski vrh: 
Vitan: 
Vodranci: 
Vuzmetinci: 
Zasavci: 
Zerovinci: 
Zvab: 

Pušenci 
Rakovci 
Rucmanci 
Dobrovščak, Runeć 
Savci 
Senik 
Senešci 
Sodinci 
Središče ob Dravi 
Stanovno, Strezetina 
Ritmerk, Strjanci 
Miklavž pri Ormožu 
Tomaž pri Ormožu, Zagorje 
Salovci 
Lunovec, Strmec pri Ormožu, Sardinje 
Trgovišče 
Mezgovci, Senčak, Trnovci 
Veličane 
Veliki Brebrovnik 
Drakšl, Hajndl, Mihovci pri Veliki Nedelji, Velika 

Nedelja 
Vičanci 
Krčevina, Vinski vrh 
Vitan 
Godeninci, Vodranci 
Vuzmetinci 
Zasavci 
Hujbar, Zerovinci 
Zvab 

8. O b č i n a   Ptuj 
(sedež Ptuj) 

Območje občine Ptuj obsega: 

a) mesto Ptuj 

katastrske občine: 

Krčevina pri Ptuju (del): 
Ptuj: 
Spodnji Breg (dol): 
Zgornji Breg: 

naselja: 

Ptuj (del) 
Ptuj (del) 
Ptuj (del) 
Ptuj (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Apače: 
Belavšek: 
Bolski vrh: 
Biš: 

Apače, Kidričevo (del) 
Belavšok 
Bolski vrh 
Biš 
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Bišećki  vrh: 
Bodkovci: 
Bolečka vas: 
Borovci: 
Bratislave!: 
Brezovce: 
Brstje: 
Bukovci: 
Cirkovce: 
Cirkulane: 
Cermožiše: 
Desenci: 
Dosternik: 
Dežno: 
Dobrina: 
Doklece: 
Dolane: 
Dolona: 
Dolič: 
Dornava: 
Dragonja vas: 
Dragovič: 
Dravci: 
Dravinjski vrh: 
Drbetinci: 
Drenovec: 
Drstelja: 
Formin: 
Gajevci: 
Gerečja yas: 
Gorča: 
Gorenjski vrh: 
Goričak: 
Gorišniea: 
Gradišća: 
Gradiščak: 
Gradišće: 
Grajena: 
Grajcnšćak: 
Grlinci: 
Gruškovee: 
Gruškovje: 
Hajdina: 
Hajdoše: 
Illaponei: 
Hrastovec: 
Hvaletinci: 
Jablovee: 
Janežovci: 

Bišećki vrh, Grmlja, Crmljenšak, Sovjak 
Bodkovci 
Bolećka vas 
Borovci 
Bratislavci 
Brezovce 
Brstje, Budina 
Bukovci 
Cirkovce 
Cirkulane 
Cermožiše (del) 
Dc^enei, Gomilei 
Destcrnik 
Dežno pri Podlehniku 
Dobrina 
Dokleee, Slape 
Dolana 
Dolena 
Dolič 
Dornava 
Dragonja vas 
Dragovič 
Dravci, Sovice 
Dravinjski vrh 
Drbetinci 
Drenovec 
Drstelja 
Formin 
Gajevci, Placerovci 
Gerečja vas, Kungota pri Ptuju, Njiveree 
Gorea 
Gorenjski vrh 
Goričak 
Gorišniea 
Gradišća 
Gradiščak 
Gradišće 
Grajena 
Grajcnšćak 
Grlinci 
Gruškovee 
Gruškovje 
Spodnja Hajdina, Zgornja Hajdina 
Hajdoše 
Hlapond 
Hrastovec 
Hvaletinci, Rjavei (del) 
Jablovee 
Janežovei, Placar 
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Janežovski vrh: 
Janški vrh: 
Jiršovci: 
Jurovci: 
Juršinci: 
Kicar: 
Kočico: 
Korenjak: 
Kozminci: 
Krčevina pri Ptuju (del): 

Krčevina pri Vurbergu: 
Kukava: 
Kupčinj vrh: 
Lancova vas: 
Lešje: 
Levanjci: 
Ljubstava: 
Ločič: 
Ločki vrh: 
Lozina: 
Majski vrh: 
Mala Varnica: 
Mala vas: 
Mali Okič: 
Markovci: 
Medribnik: 
Meje: 
Mestni vrh: 
Mezgove!: 
Mihovce: 
Mostje: 
Moškanjci: 
Muretinci: 
Nadole: 
Nova vas pri Markovcih: 
Nova vas pri Ptuju: 
Novinci: 
Pacinje: 
Paradiž: 
Pestikc: 
Pleterje: 
Pobrežje: 
Podlehnik: 
Podlože: 
Podvinci: 
Pohorje: 
Polenci: 
Polenšak: 

Janežovski vrh 
Janški vrh 
Gomila, Jiršovci 
Jurovci, Tržoc 
Juršinci 
Kicar 
Kočice 
Korenjak 
Kozminci 
Krčevina  pri  Ptuju,  Orešje,  Rabeljčja  vas,  Štuki, 

Vičava 
Krčevina pri Vurbergu 
Kukava 
Cermožišo (del), Nadole (del) 
Lancova vas 
Lešje. Majšperk 
Levanjci 
Ljubstava 
Ločič 
Ločki vrh 
Lozina 
Majski vrh 
Mala Varnica 
Mala vas 
Mali Okič 
Markovci 
Medribnik 
Meje 
Mestni  vrh 
Mezgovci ob Pesnici 
Mihovce 
Mostje, Gabernik 
Cunkovci, Moškanjci 
Muretinci 
Nadole (del) 
Nova vas pri Markovcih 
Nova vas pri Ptuju 
Andrenci (del), Smolinci (del), Zupetinci (del) 
Pacinje 
Paradiž 
Pestike 
Pleterje 
Pobrežje (del). Vidom pri Ptuju 
Podlehnik 
Podlože 
Podvinci 
Pohorje 
Brezovci, Lasigovci, Polenci 
Polenšak 
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Pongerce: 
Prerad: 
Pristava: 
Prvenci: 
Ptujska gora: 
Repiščc: 
Rjavci: 
Rodni   vrh: 
Rogoz-nica: 
Rotman: 
Sakušak: 
Sedlašek: 
Sela: 
Senčak: 
Sestrže: 
Sitež: 
Skorba: 
Skorišnjak; 
Skrblje: 
Slatina: 
Slavšina: 
Slomi: 
Slovenja vas: 
Sobetinci: 
Spodnje Jablano: 
Spodnji Breg (del): 
Spodnji Loskovcc: 
Spodnji Volovlek: 
Spublja: 
Stanošina: 
Starošince: 
Stogovci: 
Stojnci: 
Stopercc- 
Strajna: 
Stražgonjca (del): 
Sveča: 
Svetinci: 
Sv.  Bolfenk v Halozah: 
Sv.  Lovrenc na Drav. polj 
Sturmovci: 
Sikole: 
Tibolci: 
Trnovska vas: 
Trnovski vrh: 
Trdobojci: 
Trnovec: 
Turški vrh: 
Vareja: 

Pongerce 
Prerad (del), Strmec pri Polenšaku 
Pristava 
Prvenci, Strelci 
Ptujska gora 
Repišče 
Gibina. Rjavci (del) 
Rodni vrh 
Rogoznica, Zabjak 
Rotman 
Sakušak 
Sedla.šck 
Barislovci, Sela 
Senčak pri Juršincih 
Medvedce, Sestrže 
Naraplje, Planjsko, Silož 
Skorba 
Skorišnjak 
Breg, Koritno, Preša, Skrbijo, Stanečka vas 
Slatina 
Slavšina 
Slomi, Strejaci, Zamenci 
Slovenja vas 
Sobetinci 
Spodnje Jablane 
Draženci, Pobrežje (del) 
Spodnji Lcskovec, Strmec pri Leskovcu 
Spodnji Velovlek 
Spuhlja 
Stanošina 
Starošince 
Stogovci 
Stojnci 
Grdina, Stopcrce 
Strajna 
Stra/gonjca 
Sveča 
Svetinci, Zasadi 
Jelovice 

u:Kidričevo (del), Lovrenc na Dravskem polju 
Sturmovci 
Gaj (del), Sikole 
Prerad (del), Tibolci 
Trnovska vas 
Stremeč pri Desterniku, Trnovski vrh 
Trdobojci 
Trnovec 
Turški vrh 
Vareja 
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Velika Varnica: 
Veliki Okič: 
Veliki vrh: 
Vitomarci: 
Vintarovci: 
Zabovci: 
Zagojiči: 
Zagorci: 
Zakl: 
Zamušani: 
Za vrč: 
Zgornja Pristava: 
Zgornje Jablane: 
Zgornji  Leskovec: 
Zgornji Velovlek: 
Zetale: 
Zupečja vas: 

Velika Varnica 
Veliki Okič 
Veliki vrh 
Vitomarci 
Vintarovci 
Zabovci 
Zagojiči 
Zagorci 
Zakl 
Zamušani 
Zavrč 
Popovci, Zgornja Pristava 
Zgornje Jablane 
Berinjak, Zgornji Leskovec 
Zgornji Velovlek 
Zetale 
Kidričevo (del), Zupečja vas 

9. Občina Rače 
(sedež Rače) 

Fram: 
Gorica: 
Hol inja vas: 
Ješenca: 
Kopivnik: 
Loka: 
Morje: 
Orehova vas: 
Podova: 
Planica: 
Prepolje: 
Rače: 
Ranče: 
Skoke (del): 

Fram 
Brunšvik (del), Spodnja Gorica, Zgornja Gorica 
Hotinja vas 
Ješenca,  Požeg 
Kopivnik 
Loka pri Framu 
Morje 
Orehova vas 
Brezula, Brunšvik (del). Podova 
Planica (del) 
Brunšvik (del), Prepolje, Trniče 
Rače 
Ranče 
Dravski dvor 

Sv. Marjeta na Drav. polju:  Brunšvik (del). Marjeta na Dravskem polju 

10. Občina  Radlje  ob  Dravi 
(sedež Radlje ob Dravi) 

Brezni vrh: 
Brezno: 
Dravče: 
Hudi kot: 
Janževski vrh: 
Javnik: 
Kozji vrh: 
Lehen: 
Marenberg notranji trg: 

Brezni vrh 
Brezno. Javnik (del) 
Dravče 
Hudi kot. Josipdol 
Janževski vrh 
Javnik  (del) 
Kozji vrh 
Lehen na Pohorju 
Dobrava. Radlje ob Dravi (del) 
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Marenberg zunanji trg: 
Mlake: 
Orlica: 
Pernice: 
Podvelka: 
Radelca: 
Rdeči   breg (del): 
Remsnik: 
Ribnica na Pohorju: 
Spodnja Gortina: 
Spodnja Kapla: 
Spodnja Mula: 
Spodnja Vižinga: 
Sv.  Anton na Pohorju: 
Sv.  Jernej: 
Sv.  Ožbalt: 
Sv.  Primož nad Muto: 
Sv.  Primož na Pohorju: 
Sv. Trije kralji: 
Sv.  Vid: 
Šentjanž nad Dravčami: 
St. Janž pri Marenbergu: 
Vas: 
Vuhred: 
Vurmat  (del): 
Vuzenica: 
Zgornja Gortina: 
Zgornja Kapla: 
Zgornja Muta: 
Zgornja Vižinga: 

Radlje ob Dravi (del) 
Mlake 
Orlica 
Pernice (del) 
Podvelka 
Radelca 
Rdeči breg (del) 
Remšnik 
Ribnica na Pohorju 
Gortina  (del) 
Spodnja Kapla 
Muta (del) 
Spocinja Vizm^r. 
Planina 
Branik nad Muto 
Ožbalt 
Pernice (del), Podlipjc 
Sv. Primož na Pohorju 
Brezovec 
Sv. Vid 
Šentjanž nad Dravčami, Vuzenica (del) 
Suhi vrh pri Radljah 
Vas 
Vuhred 
Vurmat (del) 
Vuzenica (del) 
Gortina (del) 
Zgornja Kapla 
Muta  (del) 
Zgornja Vižinga 

11. Občina   Ravne   na   Koroškem 
(sedež Ravne na Koroškem) 

Območje občine Ravne obsega: 

a)   mesto Ravne na Koroškem 

katastrske občine: 

Guštanj: 
Javornik (del): 
Navrški vrh (del): 
Prežki vrh (del): 

naselja: 

Ravne na Koroškem (del) 
Ravne na Koroškem (del) 
Ravne na Koroškem (del) 
Ravne na Koroškem (del) 

Tolsti v. pri Guštanju (del): Ravne na Koroškem (del) 

b)  druge katastrske občine in naselja: 

Belšak: Belšak 
Bistra: Bistra 
Brdinje: Brdinje 
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Breznica: 
Crna: 
Dobja vas: 
Dolga brda: 
Farna vas: 
Jamnica: 
Javorje: 
Javornik (del): 

Jazbina: 
Koprivna: 
Koroški Selovec: 
Kotle: 
Lese : 
Lokovica: 
Lom: 
Ludranski vrh: 
Mežica: 
Meža Onkraj: 
Plat: 
Meža Takraj: 
Navrški vrh  (del): 
Podgora: 
Podpeca : 
Poljana: 
Prevalje: 
Prcžki vrh  (del): 
Sele (del): 
Stražišče: 
Strojna: 
Suhi vrh: 
St. Danijel: 
Tolsti v. pri Guštanju (del) 
Topla: 
Urši j a gora: 
Zagrad: 
Zelen breg: 

Breznica 
Crna, Pristava, Žerjav (del) 
Dobja vas 
Dolga brda 
Prevalje (del) 
Zgornja Jamnica 
Spodnje Javorje, Zgornje Javorje, Žerjav (del) 
Stražišče (del). Tolsti vrh pri Ravnah na Koroškem 

(del) 
Jazbina, Žerjav (del) 
Koprivna 
Dobrije, Koroški Selovec 
Kotle 
Kot pri Prevaljah, Lese (del) 
Lokovica 
Lom 
Ludranski vrh 
Mežica 
Onkraj Meže 
Plat 
Breg, Podkraj pri Mežici, Polena 
Navrški vrh (del), Podkraj (del) 
Podgora : 
Podpeca, Žerjav (dol) 
Poljana 
Lese (del), Prevalje (del) 
Prežki vrh 
Sele (del) 
Stražišče (del) 
Strojna 
Suhi vrh 
Spodnja Jamnica 
Tolsti vrh pri Ravnah na Koroškem (del) 
Topla 
Uršlja gora 
Navrški vrh (del), Podkraj (del), Zagrad 
Zelen breg 

12. O b či n a   Ruše 
(sedež Ruše) 

Bistrica pri Limbušu: 
Bistrica pri Rušah: 
Cinžat: 
Gradišče: 
Gerečja vas: 
Janžcva gora: 
Jelovec: 
Kumen: 

Bistrica pri Limbušu 
Bezena (del), Bistrica pri Rušah 
Cinžat, Fala (del) 
Gradišče na Kozjaku 
Crešnjevec ob Dravi, Fala (del) 
Janževa gora 
Jelovec 
Kumen 
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Laznica: Laznica 
Lobnica: Lobnica (del), Log 
Rdeči  breg (del): Puščava, Rdeči breg (del) 
Recenjak: Recenjak 
Ruše: Bezena (del), Lobnica (del), Ruše 
Ruta: Fala (del), Ruta 
Smolnik: Smolnik 
Spodnja Selnica: Spodnja Selnica 
Spodnji  Boč: Spodnji Boč 
Spodnji  Slemen: Spodnji Slemen 
Srednje: Srednje 
Sv.  Križ: Gaj nad Mariborom 
Sv.  Lovrenc na Pohorju: Lovrenc na Pohorju 
Sober: Sober 
Veliki   Boč: Veliki Boč 
Vrhov  dol  (del): Vrhov dol (del) 
Vurmat  (del): Vurmat (del) 
Zgornja  Selnica: Zgornja Selnica 
Zgornji  Boč: Zgornji Boč 
Zgornji  Slemen: Zgornji Slemen 

13. Občina   Slovenj   Gradec 
(sedež Slovenj Gradec) 

Območje občine Slovenj Gradec obsega: 

a)   mesto Slovenj Gradec 

katastrske občine: naselja: 

Legen (del) 
Slovenj Gradec 
Stari trg (del) 

Legen  (del): 
Slovenj  Gradec 
Stari  trg (del): 

b)   druge katastrske občine in naselja: 

Brda: 
Dobrava: 
Golavabuka: 
Gornji Dolič: 
Gradišče: 
Graška gora: 
Kozjak: 
Mislinja: 

Legen   (del): 
Paka  (del): 
Pameče: 
Podgorje: 
Sele (del): 

Brda 
Mislinska Dobrava, Turiška vas 
Golavabuka, Tomaška vas 
Gornji Dolič 
Gradišče, Pameče (del), Troblje 
Graška gora 
Kozjak, Završe (dol) 
Mala Mislinja, Mislinja (del), Šentilj pod Turjakom 

(del). Tolsti vrh pri Mislinji 
Legen (del) 
Paka (del) 
Pameče (del) 
Podgorje (del), Raduše 
Sele (del) 
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Spodnji Dolič (del): 
Stari trg (del): 
Spodnji  Razbor: 
Šmartno pri Slov. Gradcu: 
Smiklavž: 
Šentilj pod Turjakom: 

Šentvid nad Valdekom: 
Veluna: 
Vodriž: 
Vrhe: 
Završe: 
Zgornji Razbor: 

Spodnji Dolič (del) 
Stari trg (del) 
Spodnji Razbor 
Šmartno pri Slovenjem Gradcu 
Smiklavž 
Dovž.e,   Mislinja 

jakom (del) 
Završe   (del) 
Podgorje  (del) 
Vodriž 
Gmajna, Vrhe 
Završe  (del) 
Zgornji Razbor 

(del),  Razborca,  Šentilj   pod   Tur- 

14.   Občina   Slovenska   Bistrica 
(sedež Slovenska Bistrica) 

Območje Slovenska 

a)  mesto Slov. Bistr 

katastrske občine: 

Slovenska Bistrica: 

Bistrica obsega: 

ica 

naselja: 

Slovenska  Bistrica 
Zgornja  Bistrica Zgornja Bistrica: 

b)  druge katastrske občine in naselja 

Bojtina: 
Božje: 
Brezje: 
Brezje: 

Bukovec: 
Cigonca: 
Crešnjevec: 
Dežno: 
Frajhajm: 
Gabernik: 
Gladomes: 
Ilošnica: 
Hrastovec: 
Jelovec: 
Jurišna vas: 
Kalše: 
Koritno: 
Kot: 

Kovača vas: 
Laporje: 

Bojtina 
Božje 
Brezje, Kovaški vrh, Zlakova 
Brezje   pri   Poljčanah,   Križeča   vas.   Spodnje   Polj- 

čane 
Bukovec 
Cigonca, Videz 
Crešnjevec,  Leskovec, Lokanja vas 
Dežno  pri  Makolah,  Varoš 
Frajhajm 
Gabernik 
Gladomes 
Dolgi  vrh  (del),  Hošnica,  Zgornja Brežnica 
Hrastovec, Krasna 
Jelovec.  Makole 
Jurišna  vas,  Turiška vas na  Pohorju 
Kalše 
Koritno 
Cezlak,   Kebelj,   Kot,   Lukanja,   Modric,   Nadgrad. 

Podgrad 
Kovača vas 
Laporje 
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Lušečka vas: 
Malo Tinje: 
Modraže: 
Ogljen.šak: 
Okoska  vas: 
Oplotnica: 

Ošelj: 
Pećke: 
Pekel: 
Planina: 
Pokose: 
Poljčane: 
Prebukovje: 
Pretrež: 
Rep: 
Ritoznoj: 
Sm rečno: 
Spodnja Ložnica: 
Spodnja Nova vas: 
Spodnja Polskava: 
Stanovsko: 
Stopno: 
Stražgonjca (dol): 
Studenicc: 
Sv.  Ana: 
Sv.  Urh: 
Sentovec: 
Šmartno na Pohorju: 
Statenberg: 
Tinjska gora: 
Visole: 
Vrhloga: 

Vrhole: 

Vrhole: 

Zgornja Ložnica: 
Zgornja Polskava: 
Zgornje Grušovje: 

Zlogona gora: 
Zabljok: 

Lušečka vas 
Fošt, Malo Tinje 
Globoko, Modraže, Novake 
Kočno pri Polskavi, Ogljenšak 
Okoška gora, Ugovec 
Cadram, Gorica, Ločna gora, Malahorna, Markečica, 

■    Oplotnica 
Ošelj, Zgornja Nova vas 
Mostečno, Pečke 
Poljčane, Spodnja Brožnica 
Planina pod Sumikom 
Pokose 
Ljubično, Lovnik, Zgornje Poljčane 
Spodnje Prebukovje, Zgornjo Prebukovje 
Farovec,  Pretrež 
Rep 
Ritoznoj 
Smrečno 
Spodnja Ložnica 
Spodnja Nova vas 
Spodnja Polskava, Pragersko (del) 
Cadranska vas, Stanovsko 
Savinjsko, Stopno, Strug 
Gaj (del), Pragersko (del) 
Podborč, Studenice 
Stari grad 
Urh 
Devina, Klopce. Sentovec 
Šmartno na Pohorju 
Ložnica, Stranske Makole, Statenberg 
Tinjska gora, Veliko Tinje 
Visole 
Brezje   pri   Slovenski   Bistrici,   Trnovec,   Vrhloga, 

Stari log 
Korplje, Preloge, Prepuž, Sevec, Vinarje, Vrhole pri 

Slovenskih Konjicah 
Drumlažno, Ješovec, Kočno ob Ložnici, Vrhole pri 

Laporju 
Kostanjevec, Zgornja Ložnica 
Sele pri Polskavi, Zgornja Polskava 
Dobrova, Dobriška vas, Pobrož, Prihova, Raskovec, 

Zgomje Grušovje 
Straža, Zlogona gora, Zlogona vas 
Dolgi vrh (del), Levič, Razgor, Zabije. 

5, člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu LRS. 
ifi 
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OBRAZLOŽITEV 

I. 

Ob uveljavitvi komunalnega sistema leta 1955 so bile nove občine — komune 
teritorialno oblikovane praviloma tako, da so se v posamezno novo občino 
vključila območja dveh ali več dotedanjih administrativnih občin. Zakon o 
območjih okrajev in občin v LRS je bil sprejet z utemeljitvijo, naj življenje 
samo preveri, če teritorialno oblikovanje komun v celoti ustreza, ter da naj se 
pozneje izvršijo eventualne korekture, kolikor bi jih praksa zahtevala glede na 
politične in ekonomske funkcije novih občin. 

Dosedanje izkušnje zadnjih treh .let, ko se je medtem še znatno okrepila 
samostojna družbena in gospodarska vloga občine-komune kot temeljne teri- 
torialne družbene skupnosti v našem političnem sistemu, so že precej jasno 
pokazale, katere občine so v stanju to svojo vlogo izpolniti in katere tega ne 
zmorejo. Slednje so se pokazale kot ostanek prejšnjih administrativnih občin, 
ki niso geografsko in gospodarsko tako zaokrožene in zaključene teritorialne 
enote, da bi lahko bile kos nalogam komune. Te občine dejansko že predstav- 
ljajo oviro za razvoj določenega območja v komunalnem sistemu. Relativno slab 
upravni aparat v teh občinah predstavlja močno obremenitev proračunskih 
sredstev občin. Zato je treba odpraviti take občine, njihova območja pa priklju- 
čiti tja, kamor spadajo glede na geografski položaj ter ekonomsko, komunalno, 
kulturno in socialno povezanost. 

Iniciativa za odpravo takšnih občin prihaja neposredno s terena, zlasti tudi 
od strani samih prizadetih občinskih ljudskih odborov in pristojnih okrajnih 
ljudskih odborov. Dva takšna predloga sta že podana, in sicer s strani okrajnih 
ljudskih odborov Celja in Maribora. Čeprav se z rešitvijo teh dveh predlogov 
ne rešuje vprašanje odprave občin omenjene vrste v celoti v LRS, niti ne v 
celoti v območju samega okraja Maribor, je Izvršni svet mnenja, da ne kaže 
čakati z odpravo nekaterih občin v okrajih Celje in Maribor, dokler no bodo 
tudi drugi okraji ta problem proučili in dali ustrezne predloge. V omenjenih 
dveh okrajih je združitev političnih občinskih forumov v prizadetih občinah že 
izvršena in tudi ljudski odbori občin, ki so predlagane za odpravo, že slabo 
delujejo. 

II. 

a) O k r a j   Celje 

V okraju Celje se predlaga: 
1. Odprava občin Kozje in Rogaška Slatina ter priključitev njunega območja 

k območju sedanje občine Šmarje pri Jelšah, s tem da naj bo sedež nove občine 
v Šmarju pri Jelšah; 

2. odprava občine Vojnik in priključitev njenega območja občini Celje ter 
3. odprava občine Vransko  in  priključitev  njenega območja  občini  Žalec. 
S predlogom se strinja večina prizadetih občinskih ljudskih odborov. 
S tem bi bilo vprašanje teritorialne razmejitve komun v celjskem okraju 

rešeno. Od dosedanjih 12 občin bi ostalo v tem okraju še 8 občin. 
V vseh predlaganih primerih gre za odpravo občin, ki se zaradi svojo gospo- 

darske nerazvitosti in brez perspektive za samostojen gospodarski razvoj, zaradi 



Priloge 243 

omejenega teritorialnega obsega in slabe uprave niso mogle uveljaviti kot ko- 
mune,  ampak so delovale bolj kot administrativne občine v starem smislu. 

Občine Kozje, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah 
predstavljajo enotno izrazito kmetijsko gospodarsko področje slovenskega Obso- 
telja. Problematiko tega območja je bilo že doslej treba obravnavati po enotnih 
vidikih, pri čemer pa je obstoj treh občin le zaviral enoten in skladen razvoj 
celega območja. Kmetijske gospodarske organizacije so že doslej povezovale vse 
ali pretežni del območja vseh treh občin (Gospodarska poslovna zveza, Vodna 
skupnost za področje Sotle). Uprava jo v vseh treh občinah izredno šibka, čeprav 
je število uslužbencev relativno visoko. Računati je, da se bodo z združitvijo 
občin   upravni stroški znižali za okoli 20 000 000 dinarjev. 

Za določitev sedeža nove občine v Šmarju so odločilne zlasti promet-ne zveze, 
predvsem tudi zveze, ki jih ustvarja nova obsoteljska železnica. Šmarje ima že 
doslej tudi okrajno sodišče in kataster, razen tega pa ima kot nekdanji sedež 
okraja   tudi  določeno  tradicijo kot upravni center. 

Občina Vojnik je najbolj pasivna občina celjskega okraja in je doslej 
lahko obstojala le ob visoki dotaciji okraja (letošnja dotacija znaša 16 000 000 
dinarjev). Predstavlja gospodarsko slabo razvito kmetijsko območje. Velik del 
prebivalstva je zaposlen v Celju, pa tudi sicer je prebivalstvo vezano na kul- 
turne, prosvetne, zdravstvene in druge ustanove v Celju. Povezanost celotnega 
območja na Celje je očitna. Prometne zveze so odlične, zlasti ker leže kraji, ki 
sestavljajo občino Vojnik, ob glavni cesti Maribor-Celje. 

Občina Vransko je edina majhna občina v okraju Celje in po številu 
prebivalstva najmanjša občina v LR Sloveniji (2565 prebivalcev). Nima nikake 
industrije, ampak je izključno kmetijskega značaja, pri čemer prevladuje hme- 
ljarstvo. Glede tega pa je nujno vezana na gospodarske organizacije v Žalcu. 

Z območjem občine Žalec predstavlja območje občine Vransko geografsko 
in ekonomsko celoto. Prometne zveze z Žalcem so zelo dobre. 

Izvršni svet smatra, da je predlog Okrajnega ljudskega odbora Celje za 
odpravo vseh navedenih občin v celoti utemeljen, in tudi da se kot sedež bodoče 
občine Šmarje pri Jelšah določi kraj Šmarje, ki predstavlja v več ozirih že danes 
center vsega tega območja. 

b)  Okraj   Maribor 

V okraju Maribor se predlagajo naslednje teritorialne spremembe: 
1. odprava občine Crna na Koroškem in združitev z občino Ravne, 
2. odprava občine Podvelka in združitev z občino Radlje, 
3. odprava občine Šentilj in združitev z občino Maribor-Košaki, 
4. odprava občine Poljčane in združitev z občino Slovenska Bistrica, 
5. odprava občine Lešje in priključitev večjega dela njenega območja občini 

Ptuj,   manjšega dela pa občini Slovenska Bistrica, 
6. odprava občine Gorišnica in priključitev večjega dela njenega območja 

občini  Ptuj, manjšega dela pa občini Ormož, 
7. odprava občine Središče in priključitev k občini Ormož, ter 
8. delna sprememba meje občine Maribor-Center s tem, da se nekateri ob- 

robni podeželski in hribovski predeli priključijo deloma občini Ruše, deloma 
pa občini Maribor-Košaki. 

16* 
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Predlog glede navedenih sprememb v polUično-teritorialni razmejitvi komun 
v okraju Maribor pušča odprto vprašanje teritorialne razdelitve občin na ob- 
močju mesta Maribor in z njim zvezanega vprašanja občine Rače. Po sporočilu 
Okrajnega ljudskega odbora Maribor je problem razmejitve mestnih občin še 
v stadiju proučevanja in Se ni zrel za odločitev. Izvršni svet je mnenja, da se 
ta problem lahko posebej rešuje, zlasti pa njegova rešitev ne bi smela odložiti 
odpravo tistih občin v okraju Maribor, ki so navedene v zakonskem predlogu. 

S predlaganimi spremembami se strinjajo tudi vsi prizadeti ljudski odbori, 
le občins_ka ljudska odbora v Središču in Ormožu nista sprejela takega sklepa. 

Občina Crna na Koroškem predstavlja z občino Ravne na Koro- 
škem zaokroženo geografsko in gospodarsko celoto s skupno gospodarsko, komu- 
nalno in socialno problematiko. Ze leta 1955 se je na tem območju govorilo o eni 
sami komuni, vendar takrat nujnost formiranja ene same močne komune za celo 
območje še ni bila tako očitna, kot se je to pokazalo pozneje v pogojih komu- 
nalnega sistema. 

Oba prizadeta občinska ljudska odbora sta izglasovala predlog za združitev 
občin, sporen pa je ostal sedež enotne komune. Občinski ljudski odbor Crna 
se je izrekel za sedež v Ravnah, občinski ljudski odbor Ravne pa je prepustil 
odločitev zboru volivcev; ti so se izrekli za sedež v Prevaljah. Vendar pa so 
krajevne politične organizacije in okrajni politični forumi za sedež v Ravnali 
kot najmočnejšem kraju v dolini, ki ima tudi največje perspektive za razvoj. 
Prenos sedeža v Prevalje bi povzročil med drugim tudi prevelike stroške, ker 
bi bilo treba na novo graditi upravna poslopja. 

Tudi občina P o d v t11 k a in občina Radlje predstavljata enoten gospo- 
darski prostor z enako problematiko v zaokroženem bazenu gornjedravske do- 
line. Sedaj sta obe občini gospodarsko šibki in se vsaka zase ne moreta samo- 
stojno razvijati. Prebivalci občine Podvelka sami zahtevajo priključitev k 
Radljam in so takšen predlog podali tudi zbori volivcev na območju te občino. 

Občina Šentilj in občina Maribor-Košaki obsegata izrazito kmetijski 
predel severno od Maribora z docela enotno gospodarsko problematiko. Celotno 
območje teži v vsakem pogledu k Mariboru. 

Občina Polj ča ne je majhna in gospodarsko nerazvita občina, brez 
možnosti lastnega razvoja. Celotno njeno območje gravitira k Slovenski Bistrici: 
tam sta tudi že sedaj sodišče in kataster tudi za območje sedanje poljčansko 
občine. 

Občina Lešje je gospodarsko najšibkejša občina mariborskega okraja, 
ker obsega najrevnejši predel Haloz. V tekočem letu dobi po proračunu 10 mili- 
jonov dinarjev subvencij s tem, da so ji tudi sicer prepuščeni vsi možni dohodki 
v celoti. Večji del območja občine Lešje gravitira k Ptuju, s katerim ima dobro 
prometne zveze, in ki predstavlja tudi njegovo potrošno središče; delovna sila 
je zaposlena v Kidričevem. Manjši zapad-ni del občine z okoli 2G60 prebivalce\ 
(od 10 000) in s 3696 ha površine od 15 439 ha, ki obsega k. o. Dežno, Jelovec, 
Pečke, Stopno, Sv. Лпа in Statenberg, pa gravitira k Slovenski Bistrici. Tak,. 
razmejitev je bila prvotno predvidena tudi že v letu 1955. 

Občina Gorišnica je docela umetna administrativna tvorba. Njeno 
območje vključuje tudi del Haloz in del Slovenskih goric, za katere pa Gorišnica 
ni nikak center, ampak je le manj pomembna vas. Sedež občine je ostala le 
zaradi tega. ker se je zdelo, da občina Ptuj ob uveljavitvi komunalnega sistema 
še ne bi mogla prevzeti tako velikega teritorija. Vendar pa teži večji del občino 
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Gori.šnica, zlasti ves predel Haloz, izrazito na Ptuj. Manjši vzhodni del občine 
Gorišnica, ki obsega k. o. Bresnica, Cvetkovci, Oslušovci in Podgorci s 1440 pre- 
bivalcev (od 14 375) in s površino 1554 ha (od 15 439), pa gravitira k Ormožu. 

Občina Središče je med najmanjšimi občinami v LR Sloveniji tako 
po številu prebivalcev (predzadnja z 2800 prebivalci) kakor tudi po površini 
(875 ha). Obstoj tako majhne občine zapira njeno območje in mu onemogoča 
ustrezni razvoj v okviru širšega območja, s katerim predstavlja naravno celoto. 
V okviru obstoječe občine prihaja nujno do izolirane, konservativne kmečke 
politike. O uveljavitvi načel družbenega upravljanja v tej občini se ne more 
govoriti. Za združitev z Ormožom so podani vsi pogoji, zlasti so tudi prometne 
zveze najboljše. V Ormožu so že danes sodišče, kataster in druge ustanove tudi 
z i območje sedanje občine Središče. Gospodarska struktura obeh občin je ista 
ter predstavljata njuni območji celoto, ki je danes le administrativno razdeljena 
na dve občini. Predlog za odpravo občine Središče je bil že zelo resno podan 
lansko leto, ko so bili odpravljeni nekateri okraji in občine ter se je dejansko 
samo  pozitivna rešitev predloga odložila. 

Po predlogu zakona naj bi se izvršili nekateri popravki meja med 
občinami Maribor-C enter in Ruše ter Ma ribo r-Center 
in M a r i b o r - K o S a k i. Gre za to, da se nekateri podeželski hribovski pre- 
deli občine Maribor-Center priključijo občini Ruše oziroma občini Maribor- 
Košaki, kamor bolj gravitirajo. K Rušam naj bi se priključile k. o. Jelovec, 
Srednje, Sv. Križ, Sober in Zgornji Slemen s 116!) prebivalcev in površino 
3504 ha; občini Maribor-Košaki naj bi se priključile k. o. Ruperče in Grušova 
4 509 prebivalci in s površino 486 ha. Z navedenimi spremembami se izpolnjuje 
že dolgo izražena težnja prizadetega prebivalstva. 

S priključitvijo večjega dela občin Lešja in Gorišnice k Ptuju bo postala 
nova občina Ptuj največja občina v Sloveniji. Število prebivalcev se bo povečalo 
od sedanjih cca 43 000 na približno 64 000 (druga največja občina bo Ljubljana- 
Center s 43 000 prebivalci), površina občine pa bo znašala 40 000 ha. Vendar 
je praktično možna le takšna rešitev, če se odpravita občini Gorišnica in Lešje, 
ker predstavlja območje sedanje ptujske občine skupaj z večjim delom območja 
omenjenih dveh občin zaokroženo in precej homogeno gospodarsko in družbeno 
■ i loto, s pretežno kmetijsko problematiko in z edinim močnim centrom Ptujem. 
V času, ko še nismo imeli sedanjih okrajnih skupnosti komun ampak prejšnje 
okraje in je obstojal tudi ptujski okraj, je bil to največji okraj. Tudi to posredno 
potrjuje, da bi se danes pri oblikovanju komun dal ptujski bazen politično 
teritorialno težko razbijati. 

Izvršni svet je mnenja, da je tudi predlog Okrajnega ljudskega odbora Ma- 
ribor v celoti proučen in utemeljen ter da je vse občine, katerih odprava se 
predlaga, potrebno odpraviti s tem, da se njihovo območje združi z območjem 
listih  sosednih občin, kot to navaja zakonski predlog. 

III. 

Čeprav gre samo za odpravo nekaterih občin v okrajih Celje in Maribor, je 
zakonski prelog po svoji sistematiki in vsebini sestavljen tako, da pokaže celotno 
sestavo občin v prizadetih okrajih. Podano je torej celotno novo besedilo I. in 
VII.  poglavja 3. člena zakona o območjih okrajev in občin v LRS. 

Tak način formulacije zakonskega predloga je bil nujno potreben predvsem 
zato, ker so bile v teh dveh okrajih že izvršene delne politično-teritorialne spre- 
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membc in s tem tudi delne spremembe prvotnega zakona, prečiščeno besedilo 
ustreznih poglavij pa ni bilo izdano. Zaradi jasnosti in preglednosti politično- 
teritorialne razmejitve občin v okraju Celje in Maribor, posebno ker je v okraju 
Maribor s sedanjimi spremembami neprizadetih samo 5 od skupno 21 občin, ne 
bi bilo prav, da se v že spremenjeno zakonsko besedilo ponovno vnesejo samo 
delne spremembe. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo oblasti 
in uprave 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah zakona o območjih okrajev in občin 
v Ljudski republiki Sloveniji 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave je na svoji seji 19. septembra 1958 
obširno obravnaval predlog zakona o spremembah zakona o območjih okrajev 
in občin v Ljudski republiki Sloveniji ter ga v načelu, v podrobnostih in v 
celoti sprejel. 

Pobudo za odpravo nekaterih občin na območju okraja Maribor oziroma 
Celje so dali sami občinski ljudski odbori oziroma okrajni ljudski odbor Maribor 
in Celje. Značilno za ta zakonski predlog je, da zlasti z novo določitvijo pri- 
stojnosti občinskih ljudskih odborov občine same spoznavajo, da so le obsež- 
nejše in ekonomsko močnejše občine dejansko sposobne postati osnovne samo- 
upravne, družbeno-ekonomsko in politične skupnosti. Dosedanji uspehi družbe- 
nega upravljanja, poglobljeno delo krajevnih odborov ter krajevni uradi kot 
dislocirana občinska uprava, omogoča, da tudi prebivalci ocenjujejo odpravo 
oziroma združevanje ene občine z drugo s povsem drugačnimi merili kot pred 
leti. 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave ugotavlja, da so povsem zgrešena 
mnenja, da je upravno-teritorialna razdelitev nekaj statičnega, ker je to vpra- 
šanje nujno tesno povezano z našim celotnim družbenim razvojem, zlasti pa z 
utrjevanjem komunalnega sistema. 

Odbor je obširno obravnaval vlogo množičnih organizacij občine Središče, 
ki predlagajo, da bi občina še vnaprej obstojala kot samostojna občina. Slično 
vlogo je reševala že Ljudska skupščina LRS prejšnjega sklica. Mnenja o obstoju 
te občine so bila takrat močno deljena, ker je že takrat mnogo razlogov govorilo 
za ukinitev te občine. 

Ko so občine dobile nove pristojnosti, se je znova izkazalo, da obstoj tako 
majhne — v bistvu prejšnje »administrativne-« — občine, kot je občina Središče, 
onemogoča ustrezni razvoj ožjega kot tudi širšega območja, ki predstavlja na- 
ravno celoto. Zato nujno prihaja do močnih pojavov lokalizma, ki onemogočajo, 
da bi se funkcije komune v celoti razvile. 
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Odbor za organizacijo oblasti in uprave ne zanikuje tradicij občine Središči", 
vendar pa je mnenja, da naš družbeni razvoj ne more upoštevati samo tradicij, 
ampak predvsem tisto, kar komunalni sistem krepi in razvija. Zato je treba 
vprašanje združevanja oziroma odpravljanja občin nujno povezovati s funkci- 
jami komune in z obstojem tistih institucij, ki vlogo komune krepijo. 

Iz teh razlogov se odbor ni strinjal s predlogom, da bi občina Središče še 
nadalje obstajala kot samostojna občina in zato k zakonskemu predlogu ne 
predlaga sprememb oziroma dopolnitev. 

Odbor je obširno obravnaval tudi vlogo krajevnega odbora SZDL Brester- 
nica. V svoji vlogi krajevni odbor SZDL predlaga, naj bi bilo območje katastrske 
občine Bresternica priključeno območju občine Ruše. 

Odbor je bil po zaslišanju predstavnika okrajnega ljudskega odbora Maribor 
mnenja, da bi bilo treba to vprašanje reševati v zvezi s problemom razmejitve 
mestnih občin, ki se še proučuje. V zvezi s tem vprašanjem odbor ugotavlja, 
da se je vpliv mesta na okolico, s katero je mesto ekonomsko, prometno in kul- 
turno povezano, že do zdaj povečal, kar pa bo zlasti prišlo do izraza v nadaljnjem 
razvoju mesta Maribor. Območje katastrske občine Bresternica že zdaj pred- 
stavlja močno urbanistično celoto z območjem mesta Maribor. Iz teh razlogov 
je bil zato odbor mnenja, naj se to vprašanje odloži in rešuje v sklopu z vpra- 
šanjem  občin na območju mesta Maribor. 

Po mnenju odbora za organizacijo oblasti in uprave bo obstoj ekonomsko 
močnejših občin omogočil še hitrejšo krepitev komunalnega sistema in izbolj- 
šanje dela upravnih organov tako, da bodo funkcije komune prišle do polnega 
izraza na območjih novoustanovljenih občin. Iz teh razlogov predlaga Repub- 
liškemu zboru Ljudske skupščino LRS, da sprejme zakon o spremembah zakona 
o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji. 

Odbor je za poročevalca  določil  ljudskega  poslanca  Martina  Koširja. 
St.  R 273/1-58. 

Ljubljana, dne 19. septembra 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 

M a r t i n  K o š i r  1.   r. M i r k o   Z 1 a t n a r   1.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k  predlogu zakona o spremembah zakona o območjih okrajev in občin 
V Ljudski republiki Sloveniji 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na seji 
dne 22. septembra 1958 obravnaval predlog zakona o spremembah zakona o 
območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji in ga soglasno sprejel. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da predlagani zakon ustreza nadaljnji 
uveljavitvi komunalnega sistema in da odpravlja takšne občine, ki so imele več 
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ali manj le administrativni značaj in zato ne morejo biti podlaga za razvoj komu- 
nalnoga sistema na teh območjih. Odbor je ugotovil, da. je predlog za tako dolo- 
čitev občin prišel neposredno od samih volivcev oziroma občin. V primeru dveh 
občin, kjer tega soglasja ni bilo (v občini Vransko in Središče) in kjer želijo 
volivci ohraniti dosedanje občine, pa je odbor pri obravnavi njihovih ugovorov 
ugotovil, da ne temeljijo na razlogih, ki bi lahko predlagano upravno-teritorialno 
spremembo ovrgli. Zato teh ugovorov ni mogel upoštevati. 

Zakonodajni odbor se s predlaganim zakonom v celoti strinja in ga je tako 
v načelu kot v podrobnostih soglasno sprejel ter predlaga Republiškemu zboru, 
da ga sprejme v predloženi obliki. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Staneta Nunčiča. 
St. R 273/2-58. 

Ljubljana, dne 22. septembra 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 

S t a n o N u n č i č  1.   r. D r.   H e 1 i   M o d i c   1.   r 

PREDLOG    ZAKONA 

o izvedbi odprave nekaterih občin v okraju Celje in Maribor 

1. člen 

Odprava občin, ki prenehajo, in spremembe meja med posameznimi obči- 
nami, ki so določene z zakonom o spremembah zakona o območjih okrajev in 
občin v Ljudski republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 34-169/58), se izvršijo 
po določbah tega zakona. 

2. člen 

Ljudski odbori odpravljenih občin prenehajo z delom 31. oktobra 1958. 

3. člen 

S 1. novembrom 1958 postanejo občinski odborniki izvoljeni na območjih, 
ki sestavljajo novo občino, odborniki začasnega ljudskega odbora nove občine, 
če so bili na vseh teh območjih izvoljeni na približno enako število prebivalcev 
oziroma proizvajalcev v posamezni proizvajalski skupini (količnik). 

4. člen 

Ce odborniki občinskih zborov ali odborniki zborov proizvajalcev v posa- 
mezni proizvajalski skupini niso bili izvoljeni po približno enakem količniku 
(3. člen), se sestanejo vsi odborniki začasnega ljudskega odbora nove občine. Pri 
tem se vzame za podlago najvišji količnik, po katerem so bili pri splošnih volit- 
vah občinskih odbornikov leta 1957 na posameznem območju nove občine izvo- 
ljeni odborniki v občinski zbor oziroma v ustrezno proizvajalsko skupino zbora 
proizvajalcev. 



I'rilose 249 

Nato izvolijo odborniki občinskega zbora oziroma odborniki posamezne pro- 
izvajalske skupine zbora proizvajalcev s tistega območja, na katero odpade manj 
odbornikov, kot jih je bilo doslej, na posebnih sestankih izmed sebe ustrezno 
štcvilcj   odbornikov v začasni ljudski odbor nove občine, 

Sestanek odbornikov po prejšnjem odstavku skliče predsednik ljudskega 
odbora tiste občine, h kateri se priključi območje odpravljene občine oziroma 
njen del. Sestanek in volitve po prejšnjem odstavku morajo biti opravljene 
najpozneje do 31. oktobra 1958. 

5. člen 

Začasni ljudski odbori novih občin se na novo konstituirajo najpozneje do 
15.  novembra 1958. 

(i. člen 

Začasni ljudski odbor nove občine določi, koliko odbornikov bosta imela za 
naprej  občinski zbor in zbor proizvajalcev ljudskega odbora nove občine. 

Najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona se opravijo nove 
volitve v ljudski odbor nove občine. Volitve razpiše pristojni okrajni ljudski 
odbor. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se volitve ne opravijo na tistem 
delu nove občine, na katerem so bili odborniki na splošnih volitvah leta 1957 
izvoljeni po približno enakem količniku, kot se bodo volili odborniki v občinski 
zbor oziroma v ustrezno proizvajalsko skupino zbora proizvajalcev ljudskega 
odbora nove občine. 

7. člen 

Ce pride zaradi spremembe meja med občinami (3. člen zakona o spre- 
membah zakona o območjih okrajev In občin v LR Sloveniji) posamezna volilna 
enota v celoti ali s pretežnim delom v območje druge občine, postane odbornik 
občinskega ljudskega odbora, izvoljen v tej volilni enoti, z 31. oktobrom 1958 
odbornik ljudskega odbora nove občine. 

Ce je bil odbornik s priključenega območja izvoljen po višjem količniku 
kot odborniki ljudskega odbora občine, h kateri se priključi volilna enota po 
prejšnjem odstavku, poviša ljudski odbor število svojih odbornikov tako. da 
odpade na priključenem območju en odbornik na enako število prebivalcev ozi- 
roma proizvajalcev v posamezni proizvajalski skupini zbora proizvajalcev kot 
v občini,  h kateri se volilna enota priključi. 

Najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona se v primeru iz 
drugega odstavka tega člena opravijo na priključenem območju nove volitve. 
Volitve razpiše pristojni okrajni ljudski odbor. 

8. člen 

Ce bi v primerih iz 4., 6. in 7. člena tega zakona prenehal mandat odborniku 
občinskega ljudskega odbora, ki je obenem odbornik okrajnega ljudskega odbora, 
se za ustrezno odborniško mesto v okrajnem ljudskem odboru opravijo nado- 
mestne volitve. 
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!). člen 

Družbeni plan odpravljene občine za leto 1958 se uporablja še naprej na 
območju, za katero je bil sprejet, kolikor posameznih ekonomskih inštrumentov 
ljudski odbor nove občine s privolitvijo pristojnega okrajnega ljudskega odbora 
ne spremeni. 

10. člen 

Proračun odpravljene občine za leto 1958 se izvršuje še naprej na območju, 
za katero je bil sprejet, razen glede osebnih, operativnih in funkcionalnih iz- 
datkov, ki so bili določeni za kritje potreb ljudskega odbora in njegovih organov. 

Proračunska sredstva za osebne operativne in funkcionalne izdatke, ki do 
31. oktobra 1958 ne bodo porabljena, se prenesejo v posebno proračunsko rezervo 
nove občine. Ta sredstva se uporabljajo prvenstveno za kritje tistih večjih stro- 
škov ljudskega odbora nove občine, ki nastanejo zaradi priključitve odpravljene 
občine. 

11. člen 

Za izvrševanje proračuna odpravljene občine lahko imenuje ljudski odbor 
nove občine posebno komisijo, ki ima pravice odredbodajalca. Člani komisije se 
imenujejo praviloma  izmed  odbornikov ljudskega  odbora  odpravljene  občine. 

Komisija si izvoli izmed sebe predsednika. 

12. člen 

Sklepni račun o izvršitvi proračuna odpravljene občine potrdi ljudski odbor 
nove občine. 

Morebitni presežek proračunskih sredstev, ki se pokaže po sklepnem računu, 
preide po poravnavi vseh proračunskih obveznosti odpravljene občine na novo 
občino. Nova občina poravna tudi morebitni proračunski primanjkljaj. 

13. člen 

Proračunski in družbeni skladi odpravljene občine poslujejo do konca 
leta 1958. 

S 1. januarjem 1959 se sredstva teh skladov vnesejo v ustrezne sklade nove 
občine. 

Pravice in dolžnosti ljudskega odbora nasproti skladom odpravljene občine 
opravlja  ljudski  odbor  nove  občine. 

14. člen 

Za opravljanje strokovnega in administrativnega dela v zvezi z izvajanjem 
proračuna odpravljene občine in proračunov skladov ter za opravljanje davčne 
službe se začasno do konca leta 1958 lahko pridrži na sedežu odpravljene občine 
potrebno število uslužbencev. 

15. člen 

Pravice in obveznosti odpravljene občine preidejo na novo občino. 
Ce pride območje odpravljene občine v sestav več občin, preidejo pravice 

in  obveznosti,  ki  izvirajo iz  investicijskega  posojila  ali  iz  dane gerancijo,   na 
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tisto novo občino, kjer se nahaja objekt, za katerega je bilo najeto posojilo 
oziroma dana garancija. Druge pravice in obveznosti prevzamejo nove občine 
na podlagi sporazuma. 

16. člen 

Uslužbence odpravljene občine, ki do 31. oktobra 1958 Se ne bodo razpore- 
jeni  na  nova delovna mesta, prevzame ljudski odbor nove občine. 

17. člen     ■ 

Uradne knjige ljudskega odbora odpravljene občine se sklenejo z 31. okto- 
brom   1958 po predpisih, ki veljajo za sklenitev uradnih knjig ob koncu leta. 

18. člen 

Uradne knjige, spise, arhiv in inventar ljudskega odbora odpravljene občine 
prevzame ljudski odbor nove občine z 31. oktobrom 1958. V ta namen ustanovi 
ljudski odbor nove občine posebno komisijo za prevzem, ljudski odbor odprav- 
ljene občine pa posebno komisijo, ki naj pripravi vse potrebno, da se lahko 
prevzem v redu izvrši. 

Ce pride območje odpravljene občine v sestav več občin, izvrši prevzem 
po prejšnjem odstavku ljudski odbor tiste nove občine, v katere sestav pride 
pretežni del odpravljene občine. 

V ostalem se uporabljajo glede prevzema po prejšnjih odstavkih določbe 
navodila za prevzem arhivov, inventarja in nepremičnin dosedanjih ljudskih 
odborov (Uradni list LRS, št. 24-120/55). 

19. člen 

V primerih, kadar pride območje odpravljene občine v sestav več občin, 
je potreben za odločitve po drugem odstavku 10. člena, po 11., 12., 13. in 14. 
členu   tega zakona sporazum ljudskih odborov novih občin. 

Ce v primerih, kadar je potreben za odločitev po tem zakonu sporazum med 
ljudskimi odbori, do sporazuma ne pride, odloči o spornem vprašanju pristojni 
okrajni  ljudski odbor. 

20. člen 

Načela, ki so v tem zakonu določena glede uporabo družbenih planov, izva- 
janja proračunov, poslovanja skladov ter prehoda pravic in obveznosti odprav- 
ljenih občin, se smiselno uporabljajo tudi v tistih primerih, ko se zaradi spre- 
membe občinskih meja del območja občine priključi k drugi občini. 

21. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu LRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Izvedba posameznih sprememb zakona o območjih okrajev in občin v LRS 
ni regulirana s splošnim predpisom, ampak jo je treba urejati s posebnim za- 
konom,   kadar se  takšne spremembe  uveljavijo.  Na  ta  način je bila  urejena 
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izvedba odprave okrajev Kočevje in Ptuj ter nekaterih občin v letu 1957 kakor 
tudi odprava okraja Trbovlje v letu 1958. V glavnem je po enakih načelih 
sestavljen tudi predlog zakona o izvedbi odprave nekaterih občin v okraju Celje 
in Maribor. 

1. Kot datum prenehanja dela ljudskih odborov odpravljenih občin določa 
predlog zakona 31. oktober 1958. S tem dnem postanejo odborniki odpravljenih 
občin odborniki novih občin oziroma do tega dne morajo biti izvršene volitve 
v začasne ljudske odbore novih občin; sklenejo se uradne knjige, izvrši se pre- 
vzem spisov, arhivov in inventarja. Začasni ljudski odbori novih občin se nato 
konstituirajo do 15. novembra 1958. 

2. Oblikovanje novih ljudskih odborov v novih občinah naj bi se izvršilo 
tako, da se formirajo najprej začasni ljudski odbori izmed odbornikov dosedanjih 
prizadetih ljudskih odborov, nato pa se v roku šestih mesecev opravijo nove 
volitve v ljudske odbore novih občin. Nove volitve so nujne, ker je pred nami 
še večji del štiriletne mandatne dobe (volitve v ljudske odbore so bile jeseni 
leta 1957), ljudski odbori pa bi bili sicer z avtomatično združitvijo nesorazmerno 
močni, razen tega pa njihov sestav ne bi bil v skladu z zakonom. Količnik za 
izvolitev je bil namreč na posameznih področjih, ki se združujejo, zelo različen. 
V občini Središče je bil izvoljen en odbornik občinskega zbora na 180 prebi- 
valcev, v Ormožu pa na 500 prebivalcev; del, ki bo priključen sedanji občini 
Ptuj, bi imel v občinskem zboru enako število odbornikov kot neprimerno večje 
dosedanje območje Ptuj. 

Predlog zakona predvideva, da bodo tudi že začasni ljudski odbori sestav- 
ljeni v ustreznem sorazmerju. Ce so bili odborniki na vseh območjih, ki se 
združujejo, izvoljeni po približno enakem količniku, se avtomatično združijo 
v novi začasni ljudski odbor (3. člen). Ce pa je bil količnik različen, ga je treba 
izenačiti na ta način, da izvolijo odborniki tistega območja, na katerem so bili 
izvoljeni po nižjem količniku (kjer je torej sorazmerno več odbornikov), izmed 
sebe toliko odbornikov v začasni ljudski odbor nove občine, kolikor jih odpade 
na to območje po višjem količniku drugega območja (4. člen osnutka). Na ta 
način se zagotavlja tudi že v začasnem ljudskem odboru takšna proporcialna 
sestava, ki ustreza načelu, da predstavlja v ljudskem odboru en odbornik pri- 
bližno enako število prebivalcev oziroma proizvajalcev. 

Novih volitev v ljudski odbor oziroma v posamezno proizvajalsko skupino 
zbora proizvajalcev ne bi bilo treba opraviti v tistih primerih, kadar so bili 
odborniki na posameznem območju nove občine že doslej izvoljeni po istem 
količniku, kot bi bil določen za nove volitve (tretji odstavek 6. člena). S tem se 
hoče omogočiti, da bi se nove volitve opravile le na priključenih območjih novih 
občin. To bo praktično seveda težko doseči glede zborov proizvajalcev, ker je 
količnik odvisen najprej od nove razdelitve odborniških mest na proizvajalski 
skupini glede na njuno udeležbo v družbenem produktu nove občine, nato pa 
šele  od  števila  proizvajalcev  v  posamezni  proizvajalski  skupini. 

V primerih, kjer gre le za spremembo meja med občinami, naj bi se odbor- 
niki s priključenega teritorija direktno vključili v ljudski odbor nove občine 
(prvi odstavek 7. člena). Vendar bi bilo tudi v tem primeru treba izvesti volitve 
na priključenem območju v roku šestih mesecev, če je na tem območju glede 
na količnik, ki je veljal za izvolitev odbornikov v novi občini, premalo odbor- 
nikov (drugi odstavek 7. člena). 
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3. Predlog zakona nadalje obravnava vprašanje družbenih planov, prora- 
čunov in skladov odpravljenih občin po načelih, ki so veljala pri vseh dosedanjih 
novih politično-tcritorialnih razdelitvah (leta 1955, 1957 in 1958). Družbeni plani. 
proračuni in skladi poslujejo naprej do konca leta 1958 (9., 10. in 13. člen). Z 
administrativno odpravo občin namreč ni mogoče sočasno odpraviti tudi planske 
instrumente ter izvajanje proračuna in skladov, ker bi to povzročilo motnje 
v gospodarstvu in družbenih službah na prizadetem območju, razen tega pa 
tudi izredne komplikacije v upravnem delu novih občin, okrajnega ljudskega 
odbora  in tudi nekaterih republiških organov. 

Glode na to, da bi se izvajali proračuni in skladi naprej, je potrebno na 
eni strani določiti možnost ustanovitve posebne komisije kot odredbodajalca 
za izvajanje proračuna odpravljene občine (11. člen), na drugi strani pa pred- 
videti, da lahko začasno ostane ustrezni upravni aparat za opravljanje upravnega 
dela, zlasti za opravljanje davčne službe na sedežu odpravljenih občin (14. člen). 

4. V nadaljnjih določbah zakonskega predloga se obravnava vprašanje pre- 
vzema pravic in obveznosti, uslužbencev ter uradnih knjig, spisov, arhivov in 
inventarja odpravljenih občin (15., 16. in 18. člen). Tudi v tem pogledu se uve- 
ljavljajo že znana načela. Prevzemniki so nove občine. Ce pride območje od- 
pravljene občine v sestav več občin, se izvrši prevzem na podlagi sporazuma 
med ljudskimi odbori novih občin. Posebne določbe veljajo glede prevzema 
pravic in obveznosti. Obveznosti, ki so nastale v zvezi z določenim objektom, 
preidejo na občino, kjer leži objekt (15. člen). Uradne knjige, spise, arhive in 
inventar prevzame v celoti ljudski odbor tiste občine, v katere sestav pride pre- 
težni dol odpravljene občine (2. odst. 18. člena). 

Po praksi, ki jo imamo pri teritorialnem oblikovanju komun v 1. 1955 ter 
pri izvajanju odprave nekaterih občin oziroma okrajev v letih 1957 oziroma 
1958, so lahko sklepa, da bodo določbe tudi tega zakona, ki se predlaga, ustre- 
zale in v celoti zadostovale. Skrb prizadetih okrajnih ljudskih odborov bo, da 
bodo  pravilno izvedene. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo 
oblasti in upravo 

POROČILO 

k predlogu zakona o izvedbi odprave nekaterih občin v okraju Celje in Maribor 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave je na svoji seji dne 19. septembra 
1958 obravnaval predlog zakona o izvedbi odprave nekaterih občin v okraju 
Celje  in Maribor ter ga v načelu, podrobnostih in v celoti sprejel. 

Odbor ugotavlja, da ureja predlog zakona tista vprašanja, ki jih je treba 
rešiti v zvezi s priključitvijo odpravljenih občin, kot so to vprašanje formiranja 
ljudskih odborov v novih občinah, izvrševanje družbenih planov, proračunov 
in skladov odpravljenih občin itd. Sprejem tega zakona pa terja zakon o spre- 
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membah zakona o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji, s 
katerim so bile odpravljene nekatere občine v okraju Celje in Maribor. 

Odbor je predlog zakona brez sprememb oziroma dopolnitev sprejel in pred- 
laga Republiškemu zboru, da ga v predloženem besedilu sprejme. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Nerina Gobbo. 
St. R. 274/1-58. 

Ljubljana, dne 19. septembra 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 

N e r i n o   G o b b o   1. r. M i r k o   Z 1 a t n a r   1.  r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROCILO 

k predlogu zakona o izvedbi odprave nekaterih občin v okraju Celje in Maribor 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na seji 
dne 22. septembra 1958 obravnaval predlog zakona o izvedbi odprave nekaterih 
občin v okraju Celje in Maribor in ga soglasno sprejel. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da izvedba posameznih sprememb 
zakona o območjih okrajev in občin v LR Sloveniji ni urejena s splošnim pred- 
pisom, ampak da jo je treba urejati s posebnim zakonom, kadar se takšne spre- 
membe uveljavijo. V predloženem zakonu pa so posamezne določbe postavljene 
tako, da bodo ob upoštevanju posameznih posebnosti uporabljive tudi pri more- 
bitnih poznejših spremembah zakona o območjih okrajev in občin v LRS. Te 
določbe temeljijo na izkušnjah dosedanje prakse, hkrati pa bolj dosledno uve- 
ljavljajo načelo demokratičnosti in enakega zastopstva v novih organih novih 
občin. 

Ker je predlog zakona v skladu z našim družbeno-političnim in pravnim 
sistemom in ker odbor v razpravi v podrobnostih k predlogu ni predlagal spre- 
memb, predlaga Republiškemu zboru, da ga sprejme v predloženi obliki. 

Za  poročevalca je  odbor določil  ljudskega  poslanca  Staneta  Nunčiča. 
St. 274/2-58. 

Ljubljana, d«e 22. septembra 1958 

Poročevalec: Predsednik: 

S t a n e   N u n č i č   1. r. d r. H e 1 i   M o d i c   1. r. 
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PREDLOG   ZAKONA 
O    SPKEMEMBAII   IN   DOPOLNITVAH   ZAKONA 

O    UP KAVNI II   ORGANIH   V   LJUDSKI   REPUBLIKI 
SLOVENIJI 

1. člen 

Za   drugim odstavkom 13. člena zakona o upravnih organih v Ljudski re- 
publiki   Sloveniji se doda nov tretji odstavek, ki se glasi; 

"V   Svet za šolstvo volijo po enega  člana  tudi  za  šolstvo pristojni  sveti 
okrajnih ljudskih odborov.« 

Sedanji   tretji   do   osmi   odstavek   tega   člena   postanejo   četrti   do   deveti 
odstavek. 

2. člen 

Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»V  Svet za šolstvo volijo člane: 
1. Zveza sindikatov Jugoslavije — Republiški svet za Slovenijo, 
2. Zveza prijateljev mladine Slovenije, 
3. Ljudska mladina Slovenije, 
4. Združenje učiteljev in profesorjev LRS, 
5. Združenje učiteljev in profesorjev strokovnih šol LRS, 
6. Združenje vzgojiteljev LRS, 
7. Združenje učiteljev in vzgojiteljev specialnih šol in ustanov LRS, 
8. Partizan, Zveza za telesno vzgojo v Sloveniji, 
9. Svet Svobod in prosvetnih društev LRS, 

10. Zveza inženirjev in tehnikov LRS, 
11. Ljudska tehnika LRS, 
12. Zveza ženskih društev, 
13. Trgovinska zbornica za LR Slovenijo,, 
14. Obrtna zbornica LRS, 
15. Gostinska zbornica LRS, 
16. Zbornica za kmetijstvo in gozdarstvo LRS.« 

3. člen 

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS izda natančnejše določbe za izvršitev 
tega zakona. 

4. člen     , 

Ta  zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu LRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Zvezni zakon o državni upravi (Ur. 1. FLRJ št. 13-127/56) je prepustil re- 
publiškemu zakonu, da določi sestavo republiških svetov in način imenovanja 
njihovih članov. Naš republiški zakon o upravnih organih (Ur. 1. LRS št. 13-45/56) 
je nato v 13. členu določil, da imenuje oziroma izvoli člane republiškega sveta 
Izvršni   svet, določeno število članov pa tudi samoupravni zavodi, družbene in 
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strokovne organizacije, ki jih določi Izvršni svet. Katere strokovne in družbene 
organizacije ter zavodi volijo člane Sveta za šolstvo LRS, je določil deloma sam 
republiški zakon o upravnih organih (14. člen), deloma pa poseben odlok Izvrš- 
nega sveta (Ur. 1. LRS št. 16/56). 

Letos je izšel zvezni splošni zakon o šolstvu (Ur. 1. FLRJ št. 28-534/58), ki 
pa sam določa načelo za sestavo republiških svetov za šolstvo (za prosveto), S 
temi načeli se sedanja ureditev deloma spreminja. Polog določenega števila čla- 
nov, ki jih imenuje Izvršni svet oziroma ki jih volijo družbene in strokovne 
organizacije ter zavodi, mora biti v Svetu tudi določeno število članov, ki jih 
izvolijo za šolstvo pristojni sveti okrajnih ljudskih odborov. Med družbenimi 
in strokovnimi organizacijami pa so izrecno našteti Republiški svet sindikatov, 
organizacija Ljudske mladine, republiška strokovna združenja in zbornice. 

Res se po določbi 183. člena zveznega zakona o šolstvu njegove določbe ne- 
posredno uporabljajo, dokler ne bodo izdani republiški zakoni o posameznih 
vrstah šol. Ker pa glede sestave Republiškega sveta za šolstvo pri nas že obstoji 
republiška zakonska ureditev in ker je zvezni zakon splošni zakon, je treba re- 
publiško ureditev spraviti v sklad z načeli zveznega zakona o šolstvu. Zlasti je 
tudi prav, da se z zakonom določijo organizacije in zavodi, ki delegirajo svoje 
člane v Svet za šolstvo LRS. 

Ce bi se poleg članov, ki jih v Svet imenuje Izvršni svet, okrajni sveti za 
šolstvo in vse republiške zbornice, k čemur zavezuje zvezni zakon o šolstvu, 
vključili tudi člani, ki jih delegirajo vse tiste organizacije, ki so jih delegirale 
doslej, bi skupno število članov Sveta naraslo na 33. Tako velika sestava S\ < 
pa bi ovirala njegovo delo. Glede na to so bile od dosedanjih organizacij in zavo- 
dov, ki so delegirali svoje člane v Svet, nekatere izpuščene. Med njimi je 
Športna zveza Slovenije, ki naj delegira v bodoče svojega predstavnika v Repub- 
liški svet za kulturo in prosveto, medtem ko bi »Partizan« še nadalje delegiral 
svojega člana v Svet za šolstvo. Ker je v Svetu zastopana Zveza ženskih dru- 
štev, ne bi bilo potrebno, da Centralni zavod za napredek gospodinjstva še 
posebej delegira svojega člana, ampak naj bi Zveza ženskih društev pri izbiri 
svojega delegata v Svet konzultirala tudi Zavod. Ker je Glavna zadružna zveza 
LRS članica Republiške kmetijske in gozdarske zbornice, ni treba, da posebej 
delegira svojega člana v Svet. Končno je Zavod za proučevanje šolstva LRS 
organ pri Svetu in naj bi zato v bodoče odpadel kot zavod, ki je v Svetu posebej 
zastopan. 

V zvezi s spremembo zakona o upravnih organih v LRS bo treba izdati 
izvršilni predpis, ki bo bliže določil sestavo in način volitev članov Sveta za 
šolstvo LRS ter prenehanje mandata dosedanjim članom Sveta. Predlog zakona 
daje (3. člen) ustrezno pooblastilo Izvršnemu svetu. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo 
oblasti in upravo 

POROČILO 

k  predlogu  zakona  o  spremembah  in  dopolnitvah  zakona  o  upravnih  organih 
v Ljudski republiki Sloveniji 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave je na seji dne 19. septembra 1958 
obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih 
organih v Ljudski republiki Sloveniji in ga v načelu, v podrobnostih ter v celoti 
sprejel. 

Odbor ugotavlja, da je treba zakon o upravnih organih v Ljudski republiki 
Sloveniji dopolnili glede na načela, ki jih za sestavo republiških svetov za šol- 
stvo postavlja splošni zakon o šolstvu. 

Republiški svet za šolstvo po zakonskem predlogu sestavljajo tudi člani, 
ki jih izvolijo za šolstvo pristojni sveti okrajnih ljudskih odborov. Tako se tes- 
neje povezujejo tisti organi, v katerih pristojnost spada področje, kjer je druž- 
beno upravljanje že vpeljano. 

V predlogu zakona se ta povezanost omejuje samo na področje šolstva, zato 
odbor za organizacijo oblasti in uprave predlaga, naj se 1. člen predloga zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih organih v Ljudski republiki 
Sloveniji spremeni tako, da se glasi: 

»13. člen zakona o upravnih organih v Ljudski republiki Sloveniji (Uradni 
list LRS, št. 13-45/58) se dopolni takole: 

Drugi odstavek se dopolni tako, da se glasi: 
»Določeno število članov sveta volijo samoupravni zavodi ter strokovne in 

družbene organizacije, ki so določene s tem zakonom ali z odlokom Izvršnega 
sveta, izmed svojih članov na svoji skupščini oziroma na seji svojega najvišjega 
organa. Po enega člana sveta volijo za ustrezno področje pristojni sveti okrajnih 
ljudskih odborov. Druge člane sveta imenuje Izvršni svet izmed državljanov, 
ki so se izkazali z delom na določenem področju.« 

Za sedanjim drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Ce ima okrajni ljudski odbor za zadeve s področja republiškega sveta več 

svetov,  izvolijo ti sveti sporazumno enega člana v republiški svet.« 
Sedanji  tretji do osmi odstavek postanejo četrti do deveti odstavek. 
Sedanji peti, novi šesti odstavek, se dopolni tako, da se glasi: 
-•Samoupravni zavod, strokovna ali družbena organizacija oziroma svet 

okrajnega ljudskega odbora lahko odpokliče člana sveta, ki ga je izvolil, in 
izvoli  namesto njega drugega člana sveta.« 

Sedanji sedmi, novi osmi odstavek, se dopolni tako, da se glasi: 
»-Svet lahko predlaga zavodu, organizaciji, svetu okrajnega ljudskega od- 

bora oziroma Izvršnemu svetu, naj odpoklice oziroma razreši člana, ki ga je 
izvolil oziroma imenoval, če neopravičeno ne sodeluje v svetu, in da izvoli 
oziroma imenuje namesto njega drugega člana sveta.« 

17 
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Odbor za organizacijo oblasti in upravo ugotavlja, da se je s predlaganimi 
spremembami oziroma dopolnitvami strinjal Izvršni svet in so postale sestavni 
del zakonskega predloga. 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave predlaga Republiškemu zboru, da 
sprejme zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih organih v 
Ljudski republiki Sloveniji. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca  Ivana Hercoga. 
St. R 275/1-58 

Ljubljana, dne 19. septembra 1958 

Poročevalec: Predsednik: 

I v a n   H e r c o g   1. r. M i r k o   Z 1 a t n a r   I. r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakonu  o spremembah in  dopolnitvah  zakona o  upravnih  organih 
v Ljudski republiki Sloveniji 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na seji 
dne 22. septembra 1958 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o upravnih organih v Ljudski republiki Sloveniji in ga soglasno 
sprejel. 

Odbor je v načelni razpravi ugotovil, da je ta zakon potrebno sprejeti 
glede na to, da določbe splošnega zakona o šolstvu v določeni meri ne soglašajo 
z ureditvijo sveta za šolstvo kot je predpisano v republiškem zakonu o uprav- 
nih organih in na njegovi podlagi izdanem odloku Izvršnega sveta. Glede na 
tako dejansko stanje je treba republiški zakon spraviti v sklad s splošnim 
zveznim zakonom. S predloženim zakonom je to doseženo. 

V razpravi o podrobnostih je odbor sprejel spremembo in dopolnitev, ki 
jo je predložil odbor za organizacijo oblasti in uprave k 1. členu predloga 
zakona. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da zakonski predlog s to spremembo 
in dopolnitvijo sprejme. 

Za svojega poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Vero Kolaričevo. 
St. R 275/2-58 

Ljubljana, dne 22. septembra 1958 

Poročevalec: Predsednik: 

V e r a   K o 1 a r i č   I. r. d r. H e 1 i   M o d i c   1. r. 
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PREDLOG   ODLOKA 

o ustanovitvi in <> krajevnem območju Okrožnega sodišča v Murski Soboti 

Na podlagi prvega odstavka 43. člena ustavnega zakona o temeljih druž- 
bene in politične ureditve in o organih oblasti Ljudske republiko Slovenije v 
zvezi z 20. členom zakona o sodiščih (Uradni list FLRJ, št. 30-376/54) je Ljudska 
skupščina LRS na seji Republiškega zbora dne 24. septembra 1958 sprejela 

ODLOK 

o  ustanovitvi in o krajevnem območju Okrožnega sodišča v Murski Soboti 

I. 

Ustanovi se Okrožno sodišče v   Murski   Soboti. 

II. 

V območju Okrožnega sodišča v Murski Soboti so tale okrajna sodišča: 
Okrajno sodišče v Lendavi, Ljutomeru, Murski Soboti in Radgoni. 

Območja teh okrajnih sodišč se izvzamejo iz območja okrožnega sodišča 
v Mariboru. 

III. 

Državni sekretariat za pravosodno upravo LRS izvrši ta odlok, določi, kdaj 
prične poslovati Okrožno sodišče v Murski Soboti, ter izda natančnejše predpise 
za izvršitev tega odloka. 

IV. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Potreba po ustanovitvi okrožnega sodišča, ki bi obsegalo območje celotnega 
Pomurja, je aktualna že nekaj let. V stremljenju po približanju sodstva ljudstvu 
in zaradi razbremenitve Okrožnega sodišča v Mariboru je Državni sekretariat 
za pravosodno upravo LRS na pobudo prebivalstva in Okrajnega ljudskega 
odbora Murska Sobota že dalj časa pripravljal ustanovitev tega sodišča, kar je 
v skladu z izvrševanjem smernic IV. Plenuma CK ZKJ, iz leta 1951 glede kre- 
pitve pravosodja in zakonitosti. Z ustanovitvijo Okrožnega sodišča v Murski 
Soboti bo v naši republiki na območju vsakega okraja posebno okrožno sodišče; 
samo Okrožno sodišče v Ljubljani obsega še zaenkrat območje dveh okrajev, in 
sicer Ljubljane in Kranja. 

Ze v predvojni Jugoslaviji je obstojalo v Murski Soboti okrožno sodišče, 
v čigar krajevno območje so spadala okrajna sodišča v Murski Soboti, Lendavi, 
Radgoni in Ljutomeru. To področje sestavlja danes območje okraja Murska 
Sobota. Mesto Maribor, kjer je bil do sedaj sedež okrožnega sodišča tudi za Po- 

17* 
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murje, je oddaljeno od teh krajev tako. da izgubijo ljudje zaradi oddaljenosti 
tudi po dva dneva zaradi opravka pri okrožnem sodišču v Mariboru. To so 
predvsem področa goričkega in lendavskega predela Prekmurja. 

Po osvoboditvi, predvsem pa zadnja leta, je ljudstvo vedno pogosteje po- 
stavljalo vprašanje ponovne ustanovitve okrožnega sodišča v Murski Soboti, 
ker tudi sedaj prometne zveze s pretežnega dela okraja niso tako ugodne, da 
bi lahko ljudje opravili pri sodišču svoje posle v enem dnevu, kar jim povzroča 
poleg zamude časa tudi nepotrebne izdatke. 

Okrožno sodišče v Murski Soboti bo zajemalo območja sedanjih okrajnih 
sodišč v Radgoni, Lendavi, Ljutomeru in Murski Soboti, na katerem živi okoli 
133 000 prebivalcev. Po številu prebivalstva bo večje kot n. pr. Okrožno sodišče 
v Kopru in Novi Gorici. Tudi v teritorialnem pogledu bo zajemalo določeno 
enotno področje, ki se — kot je že omenjeno — ujema s področjem okraja. 

Z ustanovitvijo Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki jo predlaga tudi 
Okrajni ljudski odbor v Murski Soboti, bo razbremenjeno Okrožno sodišče v 
Mariboru, ki je bilo v svojem poslovanju zaradi teritorilane razsežnosti ovirano. 
Na novo okrožno sodišče v Murski Soboti bo namreč predvidoma odpadla ena 
petina vseh zadev tega sodišča, glede na število prebivalstva pa celo ena 
četrtina. 

Tehnične in kadrovske priprave za ustanovitev sodišča so v glavnem kon- 
čane. Za sodišče je določena primerna zgradba, ki se adaptira in so dela tik 
pred zaključkom. Za inventar, ki je v glavnem že nabavljen, so zasigurana 
finančna sredstva. Na razpolago je tudi administrativni kader v zadostnem šte- 
vilu, deloma pa tudi sodniški. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo 
oblasti  in upravo 

POROCILO 

k  predlogu  odloka  o  ustanovitvi  in  o  krajevnem  območju  Okrožnega  sodišča 
V Murski Soboti 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave je na svoji seji dne 19. septembra 
1958 obravnaval predlog odloka o ustanovitvi in o krajevnem območju Okrož- 
nega sodišča v Murski Soboti. 

Ustanovitev Okrožnega sodišča v Murski Soboti je predlagal okrajni ljudski 
odbor v Murski Soboti. Potreba po ustanovitvi tega okrožnega sodišča se je 
kazala vrsto let in je te potrebe ugotavljal na samem terenu tudi odbor za orga- 
nizacijo oblasti in uprave skupščine; prejšnjega sklica. Sredstva za ustanovitev 
tega sodišča so bila predvidena že leta 1957 v republiškem proračunu. 

Glede na to. ker ni tehničnih oziroma kadrovskih zadržkov za ustanovitev 
okrožnega sodišča, zlasti pa zato, ker bo okrožno sodišče zajelo območje celot- 
nega Pomurja, s čimer bo močno razbremenjeno Okrožno sodišče v Mariboru. 



Priloge 261 

kar bo končno prispevalo k uresničitvi želja tamkajšnjega prebivalstva, odbor 
za organizacijo oblasti in uprave predlaga Republiškemu zboru Ljudske skup- 
ščine   LRS, da sprejme odlok v predloženem besedilu. 

Za  poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Kolomana Korpiča. 
St.   R 276/1-5« 

Ljubljana, dne 19. septembra 1958 

Poročevalec: Predsednik: 
K o 1 o m a n   K o r p i č   1. r. M i r k o   Z 1 a t n a r   1. r. 

PREDLOG   ZAKONA 

o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna Ljudske republike Slovenije 
(republiškega proračuna) za leto 1957 

1. člen 

Potrdi se sklepni račun o izvršitvi proračuna Ljudske republike Slovenije 
za leto   1957. 

2. člen 

Sklepni račun o izvršitvi proračuna Ljudske republike Slovenije za leto 
1957 obsega kot priloga sklepne račune finančno samostojnih zavodov, sklepne 
račune o finančnem poslovanju proračunskih skladov in sklepni račun o porabi 
sredstev stalnega rezervnega sklada. 

3. člen 

Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali po republiškem sklepnem 
računu v letu 1957: 

I.   po sklepnem računu republiškega proračuna: 

od po proračunu doseženo 
predvidenih (izvršeno) 

dohodki: din 7 550 000 000  din 6 283 160 312 
izdatki: din 7 550 000 000  din 6 975 316 389 
presežek izdatkov:.    .    din   din     692 156 077 

11.   po  sklepnih  računih  republiških  finančno  samostojnih  zavodov: 

od po proračunu doseženo 
predvidenih (izvršeno) 

dohodki: din 4 589 083 000  din 5 436 817 401 
izdatki:       din 4 614 935 000  din 5 139 315 287 
presežek dohodkov:    .    din     159 096 000  din     347 198 945 
presežek izdatkov: .    .    din     184 948 000  din       49 696 831 
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III. po  sklepnih  računih   proračunskih  skladov: 

od po proračunu doseženo 
predvidenih (izvršeno) 

dohodki: din 2 075 793 536  din 3 734 227 129 
izdatki:        din 3 155 793 536  din 2 991608 257 
presežek dohodkov:    .    din —   din     742 618 872 
presežek izdatkov: .    .    din  1 080 000 000  idn 

IV. po  sklepnem   računu   o   porabi   sredstev   stalnega   rezervnega   sklada: 

dohodki din 658 733 620 
izdatki       din 512 912 277 
presežek dohodkov din  145 821 343 

4. člen 

Presežek izdatkov nad dohodki proračuna Ljudske republike Slovenije za 
leto 1957 v znesku din 692 156 077 se bo kril s sredstvi, določenimi z odločbo 
Zveznega izvršnega sveta o načinu kritja presežka izdatkov nad dohodki prora- 
čunov ljudskih republik, okrajev in občin za leto 1957, Rp. št. 270 z dne 
12. julija 1958. 

5. člen 

Presežek dohodkov republiških finančno samostojnih zavodov se razdeli 
tako, da se: 

vnese v republiški proračun ....    din    11 935 142 
dodeli namenskim skladom zavodov .    din 335 263 803 

Presežek izdatkov se krije iz sredstev zavodov v letu 1958. 

6. člen 

Presežek dohodkov proračunskih skladov se prenese kot dohodek v na- 
slednje leto. 

7. člen 

Presežek dohodkov stalnega rezervnega sklada se prenese kot dohodek 
v naslednje leto. 

8. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v Uradnem listu LRS. 
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OBRAZLOŽITEV 
/ 

I.   Republiški   proračun 

Republiški proračun, kakor ga je prvotno sprejela Ljudska skupščina LRS 
za leto 1957, je bil zaradi nove razdelitve dohodkov med republiko in ljudskimi 
odbori z Zakonom o spremembah Zakona o proračunu LRS (Ur. list LRS 
št.   14/1957) znižan od prvotnih 8122 milijonov na 7550 milijonov. 

Po tako spremenjenem proračunu so bili dohodki realizirani s 83 %, izdatki 
pa z 92 0/o, tako da izkazuje sklepni račun 692,1 milijona primanjkljaja, ki se 
pokrije po odločbi Zveznega izvršnega sveta iz Stalnega republiškega rezer- 
vnega sklada, iz 10 % sredstev proračunskih skladov in iz sredstev 6 "/n obvezne 
rezerve   1958. 

A. Dohodki 
Kakor že omenjeno, so bili dohodki realizirani s 83%, kar pomeni v abso- 

lutnem znesku 6283,1 milijona in sicer: 
1. Dohodki iz gospodarstva so bili realizirani s 3758,6 milijona ali 72% 

od predvidenega plana. Plan nI bil dosežen pri proračunskem prispevku iz 
dobička za 1472.5 milijona. 

Izpad na dohodkih iz gospodarstva ima v glavnem svoj izvor v tem, da se 
predvideno delovanje inštrumentov ni uresničilo ter so se sredstva v višji meri 
realizirala v skladih gospodarskih organizacij in politično teritorialnih enot 
in ustrezno v manjši meri. kot proračunski dohodek. Poleg tega pa je nastal 
izpad tudi zaradi nepravilnega zmanjševanja dobička, oziroma dohodka gospo- 
darskih organizacij v korist anuitet, s čimer se je zmanjšala osnova za obraču- 
navanje  proračunskih dohodkov. 

2. Dohodki od prebivalstva so realizirani z 1148 milijonov. So torej prese- 
ženi za 11 milijonov in sicer zaradi višje realizacije dohodnine od samostojnih 
poklicev in premoženja, ki je presežena za 38,1 milijona, medtem ko je dohod- 
nina od kmetijskih gospodarstev realizirana za 27,1 milijona pod planom, ker 
je bilo treba zaradi elementarnih nezgod in spremembe kultur na zemljiščih 
del davka odpisati. 

3. Dohodki uradov in ustanov so realizirani z okroglo 49 milijonov, ozi- 
roma 70 % od predvidenega plana. Razlog nizki izvršitvi je previsoko postav- 
ljen plan, kar velja tudi za 

4. ostale dohodke, ki so realizirani s 50,6 milijona ali 72 % od plana. 
5. Delež republike na zveznem prometnem davku z zneskom 427 milijonov, 

ki je dejansko predstavljal dotacijo Zveze, je zato realiziran točno s 100%. 
-6. Delež na republiškem investicijskem skladu je realiziran z 850 milijoni, 

to je za 210 milijonov več, kakor je bilo predvideno. Ta znesek je bil naknadno 
priznan proračunu v smislu določila 1. odstavka 5. točke 5. razdelka XXVI. po- 
glavja Zveznega družbenega plana za leto 1957, ki določa, da je treba v pri- 
meru   pasivnosti  proračuna iz sredstev skladov kanalizirati v proračun  20 %. 

B. I z d a t k i 
proračuna so bili izvršeni s 6975,3 milijona ali 92% in znašajo neizkori- 

ščeni krediti 574,6 milijona. Ti neizkoriščeni krediti se nanašajo predvsem na 
negospodarske investicije in le manjši del odpade na kredite republiške uprave. 

Po namenu so izdatki izvršeni naslednje: 
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1. Negospodarske investicije so izvršene le z 19% in znaša neizkoriščeni 
kredit 510,6 milijona. Zaradi pasivnosti proračuna Narodna banka ni vnovčevala 
situacij ter je tako ostalo nepokritih obveznosti 306,4 milijona, kar bo treba 
pokriti iz sredstev za leto 1958. 

V letu 1957 so se na novo pričeli graditi le štirje objekti, vse ostale gradnje 
pa pomenijo nadaljevanje že v prejšnjem letu začetih del. 

2. Izdatki republiških organov in zavodov so bili izvršeni s 4569,2 milijona 
ali 99 % in odpade na osebne izdatke 52 %, na materialne pa 48 "In. Od skupne 
potrošnjo teh izdatkov odpade: 

na prosveto in kulturo  1.324,3 milijona 
na socialno varstvo  302,0 milijona 
na zdravstvo  390,7 milijona 
na državno upravo  2.264,2 milijona 
na komunalno dejavnost  288,0 milijona 

3. Dotacije so realizirane z 2137 milijoni in znaša neizkoriščeni kredit 
5,3 milijona. In sicer so prejele polne, po planu predvidene dotacijo družbene 
organizacije in društva, proračunski skladi in ljudski odbori, dočim so prejeli 
finančno samostojni zavodi  5,3 milijona manj. 

4. Proračunska rezerva. Plan proračunske rezerve je znašal 309,7 milijona 
in je bil v celoti realiziran, tako da je bil del teh sredstev (159,2 milijona) pre- 
nesen z virmani na posamezne postavke proračuna, drugi del (150,5 milijona) 
pa je bil potrošen neposredno. 

II. Finančno   samostojni   zavodi 

Republiški finančno samostojni zavodi so dosegli 5436,8 milijona dohodkov, 
kar je 14 % več, kakor je bilo predvideno s planom. V to realizacijo dohodkov so 
vključene dotacijo iz proračuna z zneskom 179,6 milijona. Izdatki so izvršeni 
s 5139,3 milijona, to je U 0/o nad planom. Presežki znašajo pri 55 zavodih 347,1 
milijona, dočim je 7 finančno samostojnih zavodov svoje poslovanje zaključilo 
s primanjkljajem 49,6 milijona. 

Primanjkljaj izkazuje predvsem Gospodarsko razstavišče (37,1 milijona) in 
Klinične bolnice (7 milijonov). Primanjkljaj bodo morali zavodi pokriti iz sred- 
stev za leto 1958. Izkazani presežek je bil z zaključnimi računi predviden na 
sklad za nagrade 71,6 milijona, na sklad za nadomestitev in dopolnitev 207,8 
milijona, na sklad lastnih investicij 22,7 milijona, na razne sklade (tiskovni sklad, 
sklad za dvig kadrov, sklad obratnih sVedstev) 33,1 milijona, v republiški pro- 
račun pa bodo vplačali  11,9 milijona. 

III. Proračunski   skladi 

Dohodki proračunskih skladov so bili doseženi s 3734,2 milijona. V teh 
dohodkih je zajeta po planu predvidena dotacija v znesku 1080 milijonov tako. 
da so sami lastni dohodki kot taki preseženi s 578,4 milijona, oziroma 18% 
več kakor je bilo predvideno s planom. Izdatki pa so realizirani z 2991,6 mili- 
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iona, oziroma 95"/o, tako da izkazujejo proračunski skladi 742,6 milijona presežka 
dohodkov nad izdatki. 

Najvišji presežek izkazuje Gozdni sklad (370,3 milijona), sledi Sklad za 
gospodarske kadre z 206,9 milijona, Cest.d sklad 65,9 milijona. Sklad za pospe- 
ševanje kmetijstva 44,3 milijona. Sklad za urejanje voda 38,1 milijona. Sklad 
za socialne ustanove 7,9 milijona, Prešernov sklad 6,3 milijona ter Sklad Borisa 
Kidriča  2,9 milijona. 

Izkazani presežki se prenesejo v celoti kot dohodek predračunov posameznih 
skladov  v letu  1958. 

Dejavnost posameznih proračunskih skladov se je razvijala v okviru nalog, 
postavljenih s predračuni. Presežek pa je rezultat ostvaritve višjih dohodkov, 
kakor je bilo s planom predvideno in omejitve tekočega priliva sredstev v 
smislu Uredbe o načinu uporabe skladov, ustanovljenih z zveznimi predpisi 
(Ur. 1. FLRJ, št. 31/1957). 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za proračun 

POROČILO 

k predlogu zakona o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna Ljudske 
republike Slovenije  (republiškega proračuna)  za leto 1957 

Odbor za proračun Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na seji 
dne 22. septembra 1958 obravnaval predlog zakona o potrditvi sklepnega računa 
o izvršitvi proračuna Ljudske republike Slovenije (republiškega proračuna) za 
leto 1957 po besedilu, kot ga je predložil Izvršni svet; na seji sami je k pisme- 
nemu  poročilu dal še obrazložitev predstavnik Izvršnega sveta. 

Predlog sklepnega računa za leto 1957 je sestavljen na podlagi republiškega 
proračuna, ki ga je sprejela Ljudska skupščina LRS na seji dne 7. februarja 1957 
in sprememb k temu proračunu, ki jih je sprejela Ljudska skupščina LRS na 
seji 29. aprila 1957; te spremembe so bile potrebne zavoljo nove razdelitve do- 
hodkov  med republiko in ljudskimi odbori. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da planirani dohodki niso bili doseženi, 
da se je financiranje republiških organov in zavodov izvajalo v mejah 
odobrenih kreditov, da so finačno samostojni zavodi prekoračili tako planirane 
dohodke kot tudi izdatke in da so bili dohodki skladov prekoračeni. Odbor se 
je strinjal z ugotovitvami in obrazložitvijo predstavnika Izvršnega sveta k posa- 
meznim postavkam ter nato predlog zakona v celoti in v podrobnostih soglasno 
sprejel   brez sprememb. 
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Odbor za proračun predlaga Republiškemu zboru Ljudske skupščine LRS 
da predlog zakona o potrditvi sklepnega proračuna Ljudske republike Slovenije 
za Jeto 1957 sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Jakoba Žena. 
St. R 277/1-58. 

Ljubljana, dne 22. septembra 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 

J a k o b   Z e n   1.   r. B r a n k o   B a b i č   1.    r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za proračun 

POROČILO 

k predlogu zakona o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna Ljudske 
republike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1957 

Odbor za proračun Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na seji 
dne 22. septembra 1958 razpravljal o predlogu zakona o potrditvi sklepnega 
računa o izvršitvi proračuna Ljudske republike Slovenije (republiškega prora- 
čuna) za leto 1957 po besedilu, kot ga je predložil Izvršni svet. 

Odbor se je strinjal s pismenim poročilom in pa z ustmeno pbrazložitvijo, 
ki jo je dal predstavnik Izvršnega sveta na seji in je predlog zakona v celoti 
in v podrobnostih brez sprememb soglasno sprejel. 

Odbor za proračun predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog zakona sprejme. 
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Antona Pirca. 
Si. P 81/U58. 

Ljubljana, dne 22. septembra 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 

AntonPircl.   r. MirkoRemecl.   r. 
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PREDLOG   ODLOKA 

o spremembi odloka o novi določitvi števila sodnikov pri Vrhovnem sodišču LKS 
in pri okrožnih sodiščih  na območju Ljudske republike Slovenije 

Na podlagi 54. člena zakona o sodiščih (Uradni list FLRJ št. 30/54) je Ljud- 
ska skupšična Ljudske republike Slovenije na skupni seji Republiškega zbora 
in Zbora proizvajalcev dne 24. septembra 1958 sprejela 

ODLOK 

o spremembi odloka  o  novi  določitvi  števila  sodnikov  pri  Vrhovnem sodiTču 
Ljudske republike Slovenije in pri okrožnih sodiščih na območju 

Ljudske republike Slovenije 

I. 

Točka I. odloka o novi določitvi števila sodnikov pri Vrhovnem sodišču 
Ljudske republike Slovenije in okrožnih sodiščih na območju Ljudske republike 
Slovenije (Uradni list LRS, št. 2\-д8156) se spremeni tako, da se določi za Vr- 
hovno  sodišče Ljudske republike Slovenije — 25 sodnikov. 

II. 

Ta   odlok velja od dneva objave v -Uradnem listu LRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Z odlokom Ljudsko skupščine LRS o novi določitvi števila sodnikov pri 
Vrhovnem sodišču LRS in pri okrožnih sodiščih na območju LRS z dne 
22. junija 1956 (Uradni list LRS, št. 21-98'56) je bilo za Vrhovno sodišče LRS 
določenih 22 sodnikov. 

Vrhovno sodišče LRS je bilo že do sedaj zatrpano z velikim številom uprav- 
nih sporov in sicer je znašal pripad letno okoli 800 upravnih sporov in so zato 
nastali zaostanki, ki jih pri sedanji zasedbi (dva senata) ni mogoče odpraviti. 
Zaradi velikega števila uslužbenskih in pokojninskih prevedb, ki bodo imele za 
posledico znaten porast upravnih sporov s tega področja, se bo to stanje še 
poslabšalo. Predvideva se tudi nov zakon o invalidih, ki bo tudi povečal število 
upravnih sporov. Zato je potrebno, da se število sodnikov za upravne zadeve 
zviša  vsaj za dva sodnika ter formira še tretji upravni senat. 

Tudi število civilnih sporov pri Vrhovnem sodišču stalno narašča. V letu 
1957 je znašal pripad civilnih sporov 606, t. j. 50 predmetov na mesec, v prvih 
7 mesecih leta 1958 pa je znašal pripad 545. t. j. 78 predmetov na mesec. Za 
to delo sta potrebna dva senata, t. j. šest sodnikov. Sedaj jih je na civilnem 
oddelku samo pet, tako da so morali posamezni sodniki sodelovati v obeh senatih. 
Zato je nujno potrebno, da se za civilni oddelek določi še eno sodniško mesto, da 
bo mogoče formirati dva kompletna civilna senata. 

Zato predlagamo, da se pri Vrhovnem sodišču LRS poveča število sodnikov 
za tri,   t. j. od dosedanjih 22 na 25 sodnikov. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo 
oblasti in uprave 

POROČILO 

k   predlogu   odloka   o   spremembi   odloka   o   novi   določitvi   števila   sodnikov 
pri   Vrhovnem   sodišču   Ljudske   republike   Slovenije   in   pri   okrožnih   sodiščih 

na območju Ljudske republike Slovenije 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave je na seji dne 19. septembra 1958 
razpravljal o predlogu odloka o spremembi odloka o novi določitvi števila sod- 
nikov pri Vrhovnem sodišču LRS in pri okrožnih sodiščih na območju LRS. 

Odbor ugotavlja, da se je obseg dela Vrhovnega sodišča LRS znatno povečal 
in da bodo tudi novi predpisi terjali, da se poveča število sodnikov za upravne 
zadeve. 

Iz teh razlogov se odbor za organizacijo oblasti in uprave strinja s stališčem 
Izvršnega sveta, da bi bilo treba povečati število sodnikov pri Vrhovnem sodišču 
LRS in zato predlaga, da sprejme Ljudska skupščina LRS odlok o predloženem 
besedilu. 

Za poročevalca je odbor določil Stanka Brečka. 
St. LS 150/1-58. 

Ljubljana, dne 19. septembra  1958. 

Poročevalec: Predsednik: 

S t a n e B r e č k o 1.  r. Mirko   Zlatnarl.r. 

P R E I) L O G    SKLEPA 

O  IZVOLITVI  SODNIKA VRHOVNEGA SODlSCA LKS 

Na podlagi 49. člena zakona o sodiščih (Uradni list FLRJ, št. 30/54) je bil 
na skupni seji Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine 
LR Slovenije dne 24. septembra  1958. 

izvoljen 
za sodnika Vrhovnega sodišča LR Slovenije: 

dr. Vilko Л n d r o j n a . pomočnik sekretarja Izvršnega sveta Ljudske 
skupščine LR Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

Pri Vrhovnom sodišču LRS jo bilo do zdaj sistemiziranih 22 sodniških mest, 
ki so vsa zasedena. Zaradi občutnega povečanja pripada sodnih zadev je pred- 
lagal Izvršni svet Ljudski skupščini, da se poveča število sodniških mest pri 
Vrhovnem sodišču na 25. 

Največji porast zadev je v upravnem senatu Vrhovnega sodišča. Zato pred- 
laga Izvršni svet, da izvoli Ljudska skupščina LRS za sodnika Vrhovnega 
sodišča LR Slovenije dr. Vilka Androjno, pomočnika sekretarja Izvršnega sveta 
Ljudske   skupščine LRS. 

Dr. Vilko Androjna je rojen leta 1913 v Zg. Vižingi, okraj Maribor. Na 
pravni fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1938. Sodno prakso je opravil 
pred vojno pri Okrožnem sodišču v Mariboru. Med vojno je bil izseljen na 
Hrvatsko. 

Ves čas po osvoboditvi je opravljal pravno službo na raznih odgovornih 
položajih in ima nad 18 let pravne prakse. Od leta 1948 je član ZKS. 

Dr. Vilko Androjna ima vse moralne, politične in strokovne kvalifikacije za 
funkcijo   sodnika Vrhovnega sodišča. 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 
LJUDSKA SKUPŠČINA 

Odbor za volitve 

POROČILO 

k predlogu sklepa za izvolitev sodnika Vrhovnega sodišča LK Slovenije 

Odbor za volitve Ljudske skupščine LRS je na svoji 3. seji dne 23. sep- 
tembra 1958 obravnaval predlog Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS, da se 
za sodnika Vrhovnega sodišča LR Slovenijo izvoli dr. Vilko Androjna. 

Odbor za volitve je predlog Izvršnega sveta podrobno obravnaval in ga 
sprejel. 

Dr.   Vilko Androjna je bil  do sedaj  pomočnik sekretarja  Izvršnega  sveta4 

Ljudske  skupščine LRS; ves čas po osvoboditvi je opravljal pravno službo na 
raznih   odgovornih  položajih  in  ima  nad   18  let  pravne prakse.  Diplomiral  je 
na pravni fakulteti v Ljubljani leta 1938 in je sodno prakso opravil pred vojno 
pri Okrožnem sodišču v Mariboru; med vojno je bil izseljen na Hrvatsko. 

Dr. Vilko Androjna ima vse moralne, politične in strokovne kvalifikacije 
za funkcijo sodnika Vrhovnega sodišča. Zaradi povečanja sistemiziranih mest 
pri Vrhovnem sodišču LRS so na razpolago tudi sistemizirana sodniška mesta 
pri tem  sodišču. 
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Predlagani kandidat torej izpolnjuje vse -po 46. členu zakona o sodiščih 
predpisane pogoje in je bil predlog za izvolitev dan v skladu z določilom 50. 
člena zakona o sodiščih. 

Odbor predlaga,  naj  Ljudska skupščina  LRS predlog sklepa sprejme. 
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Andreja Babnika. 
St. LS 151/1-58. 

Ljubljana, dne 23. septembra 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 

A n d r e j   B a b n i k   1.   r. T i n e   R e m S k a r   1.   r. 

PREDLOG 
DRUŽBENEGA    PLANA    LJUDSKE    REPUBLIKE 

SLOVENIJE    ZA    LETO    1959 

PRVI DEL 

Smernice za gospodarski razvoj v letu 1959 

1. poglavje 

OSNOVNE NALOGE IN SMERNICE GOSPODARSKEGA RAZVOJA 
V LETU 1959 

Osnovne naloge in smernice gospodarskega razvoja v letu 1959 izhajajo iz 
dosož.enih rezultatov in gospodarskih gibanj v preteklem letu ter iz ekonomsko- 
političnih nalog družbenega plana gospodarskega razvoja LR Slovenije za raz- 
dobje od 1957—1961. leta. 

Na tej podlagi se postavljajo gospodarskemu razvoju v letu 1959 naslednje 
osnovne naloge. 

1. Se nadalje je treba povečati obseg proizvodnje in storitev v vseh gospo- 
darskih panogah tako, da bi se narodni dohodek v primerjavi z letom 1958 
povečal za e.G'Vo. 

2. Povečanje obsega proizvodnje je treba doseči predvsem s povečanjem 
delovne storilnosti v vseh gospodarskih'panogah, zlasti pa v industriji in grad- 
beništvu. Povečanje delovne storilnosti je poglavitni pogoj za nadaljnji gospo- 
darski razvoj in za zboljšanje življenjskih razmer prebivalstva. Zato bo treba 
bolj kot doslej skrbeti za racionalno zaposlovanje delovne sile ter izboljšati 
organizacijo dela. Pravilno je treba izkoriščati prednosti obstoječega sistema 
delitve dohodka ter jih uporabljati v sistemu nagrajevanja znotraj podjetja, 
zlasti pa dosledno uvajati in nadalje izpopolnjevati sistem nagrajevanja na 
osnovi delovnega učinka. Osebni dohodki delavcev morajo biti čim bolj odvisni 
od njihovega dela in od uspešnosti v poslovanju podjetij. 

3. Povečanje osebne potrošnje, zlasti delavcev in uslužbencev ter družbenega 
standarda, predvsem v mestih in industrijskih naseljih, bo tudi v letu 1959 ena 
od glavnih nalog gospodarskega razvoja. Osebna potrošnja mora naraščati pred- 
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vsem v odvisnosti od razvoja proizvodnje in delovne storilnosti. Za stabilen 
razvoj osebne potrošnje je treba razvijati zlasti v mestih trgovsko omrežje na 
drobno in preskrbovalna podjetja, večati kapacitete za družbeno prehrano in 
razširjati storitvene obrtne obrate ter servise za izvrševanje storitev gospo- 
dinjstvom. 

Za skladnejši razvoj družbenega standarda je treba v letu 1959 pospeševati 
poleg stanovanjske graditve zlasti izgradnjo komunalnih, šolskih in zdravstvenih 
objektov v mestih in industrijskih naseljih. 

4. Hkrati s povečanjem proizvodnje je treba doseči večji izvoz industrijskih 
in kmetijskih proizvodov. Poleg tega je treba zmanjševati primanjkljaj v plačilni 
bilanci tudi z racionalnejšim koriščenjem uvoznih surovin in materialov ter z 
njihovo zamenjavo z domačimi proizvodi kakor tudi s povečanjem tranzitnih 
in turističnih storitev inozemstvu. 

5. Pri investicijski izgradnji je treba spremeniti strukturo investicijskih 
naložb tako, da se bo več sredstev, s katerimi razpolagajo republike in ljudski 
odbori, uporabilo za razvoj kmetijstva, trgovine, gostinstva in turizma ter 
obrtništva. 

Da bi se doseglo bolj smotrno izkoriščanje razpoložljivih sredstev, je treba 
zagotoviti na področju republike nalaganje sredstev v tiste namene, ki najbolj 
ustrezajo smernicam tega družbenega plana in Družbenega plana gospodarskega 
razvoja za razdobje od 1957—1961. leta. Zato je treba vskladiti potrošnjo sred- 
stev republike in sredstev ljudskih odborov s smernicami družbenih planov ter 
začeti  s  širšim združevanjem sredstev gospodarskih organizacij. 

II. poglavje 

DHUŽBKNI  BRUTO  PROIZVOD  IN  NARODNI  DOHODEK 

Na temelju proizvodnje ter materialnih in družbenih pogojev, doseženih v 
letu 1958, in v skladu z razvojem, ki ga predvideva Družbeni plan gospodarskega 
razvoja LR Slovenije za razdobje od 1957. do 1961. leta, se računa v letu 1959 
z naslednjim porastom družbenega bruto proizvoda in narodnega dohodka. 

— v milijardah dinarjev 
■— tekoče cene 

, 1958   1959 
1957   1958   1959 

1957 1958 

Družbeni bruto proizvod                  619,0      683,8      739,6      110,5 108,2 
Narodni dohodek                               266,5      288,9      313,8      108,4 108,6 

Po posameznih letih bi se vključno z letom 1959 gibal družbeni bruto pro- 
izvod in narodni dohodek tako: 

Družbeni bruto proizvod 
Narodni dohodek 

— indek: ■>i 

—      cene leta 195G 
1957 1958 1959         1959 1961 
1950 1957 1958         1956 1956 

114,8 107,7 107,9      133,4 147,1 
114,5 105,5 108,6      131,2 146,9 
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V lc>tih 1957 do 1959 je družbeni bruto proizvod naraščal povprečno za 
10,1°/« narodni dohodek pa za 9,5% na leto, kar presega povprečni porast, pred- 
viden s perspektivnim planom. 

Predvideni porast skupnega družbenega proizvoda temelji na naslednjem 
povečanju proizvodnje in uslug po po posameznih gospodarskih panogah: 

— v mi tjardah dinarjev 
— tekoče cene 

Indeksi 

1957 1958 1959 
1958 

1957 

1 •.',-•. 

619,0 683,8 739,6 110,5 108,2 
374,3 408,7 441.4 109.2 108,0 

76,2 83.1 91,5 109,0 110,1 
7,1 7,0 7,2 98.6 102,8 

32,9 41,3 42,8 125,5 103,6 
39.1 42,5 '46,0 108,7 108,2 
32,7 36,0 39.8 110,1 110,6 

4,8 5,7 6,2 118,7 108,5 
51.9 59,5 64,7 114.6 108,5 

Gospodarstvo skupaj 
Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina 
Gostinstvo 
Obrt 

Predvideno povečanje proizvodnje je možno doseči z boljšim izkoriščanjem 
obstoječih zmogljvosti, porastom delovne storilnosti, racionalnejšim izkorišča- 
njem materiala, z razširitvijo kooperacije z zasebnim kmetijstvom, s povečanjem 
hektarskih donosov, s smotrnim vlaganjem investicijskih sredstev itd. Z večjim 
izkoriščanjem teh možnosti in splošnih pogojev gospodarjenja bi lahko dosegli 
v letu 1959 še večji porast družbenega proizvoda, kot je predviden. 

Gibanje družbenega bruto proizvoda po posameznih gospodarskih panogah 
v primerjavi z Družbenim planom gospodarskega razvoja LR Slovenije za raz- 
dobje od 1957. do 1961. leta bi bilo po posameznih gospodarskih panogah na- 
slednje: 

— indeksi 
- cene leta  1056 

Gospodarstvo skupaj 
Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina 
Gostinstvo 
Obrt 

1957 1958 195!) 1959 l!)f)I 
195C 1957 1958 195G 1956 

114,8 107.7 107,9 133,4 147,1 
113.6 107,3 108,0 131,7 147.0 
111,2 110.0 109,0 132,7 161,2 
107,6 98,6 102,8 109,1 113,6 
108.1 116.6 103,2 130,0 134,4 
117,6 104,4 107,0 131,5 139.5 
134,9 105,7 110,6 157,9 145,5 
105,3 102.5 108,5 118,4 150,9 
123,4 107,2 108,5 143,8 146,3 
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III. poglavje 

INVESTICIJE 

1. Na podlagi smernic Družbenega plana gospodarskega razvoja LR Slo- 
venije za razdobje od 1957. do 1961. leta in dosedanje realizacije investicijskih 
naložb je treba vlagati v letu 1959 razpoložljiva sredstva predvsem v tiste dejav- 
nosti, ki zaostajajo za predvidevanji perspektivnega plana in zavirajo razvoj 
življenjske ravni prebivalstva. 

V ta namen je treba vlagati sredstva republike, ljudskih odborov in gospo- 
darskih organizacij predvsem v kmetijstvo, trgovino, gostinstvo, obrtništvo in 
za pospešeni razvoj družbenega standarda na področju komunalne dejavnosti, 
presvete in zdravstva. 

Na podlagi predvidenih sredstev se pričakuje, da bo znašala investicijska 
potrošnja za osnovna sredstva v družbenem sektorju v letu 1959 okoli 75 mili- 
jard dinarjev, kar je približno na ravni ocenjene potrošnje za leto 1958. 

2. Po posameznih gospodarskih panogah je treba vlagati sredstva predvsem 
za naslednje namene: 

— V industriji in rudarstvu se bodo razpoložljiva sredstva uporabila pred- 
vsem za nadaljevanje izgradnje energetskih objektov, zlasti električnih central, 
razdelilnih in prenosnih naprav ter premogovnikov. Težišče ostalih investicijskih 
naložb naj bo na pospešeni izgradnji industrije gradbenega materiala ter na 
rekonstrukcijah in modernizaciji predelovalne industrije, kar bo mogočilo boljše 
izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti in s tem nadaljnji razvoj podjetij. 

— V kmetijstvu je treba vlagati investicijska sredstva predvsem za pospe- 
šeni razvoj poljedelstva in živinoreje. Posebno je treba povečati vlaganja za 
nabavo mehanizacije in živine, za izgradnjo objektov za živinorejo, objektov za 
predelavo in skladiščenje kmetijskih pridelkov ter za razširitev nasadov. 

— Sredstva v gozdarstvu so predvidena predvsem za povečano melioralivno 
pogozdovanje, za nadaljevanje gradnje gozdnih cest, za nabavo mehanizaciji' 
in izgradnjo logarnic. Poleg tega se bodo še nadalje vlagala sredstva za pogoz- 
dovanje krasa, za vzpostavitev gozdarskega vzgojnega centra v Postojni in za 
gradnjo gozdarskega oddelka na univerzi v Ljubljani. 

— Na področju gradbeništva je treba uporabiti razpoložljiva sredstva pred- 
vsem za nabavo mehanizacije in urejanje obrtnih delavnic pri gradbenih pod- 
jetjih. 

— V prometu je treba uporabiti sredstva predvsem za obnovo prevoznega 
parka, razširitev vozlišč in rekonstrukcijo železniških prog, za rekonstrukcijo 
osnovnih cestnih zvez ter za širjenje avtomatske telefonske mreže in gradnjo 
poštnih  poslopij. 

— V trgovini je treba z razpoložljivimi sredstvi povečati prodajne kapacitete 
trgovine na drobno ter graditi skladišča in hladilne prostore za kmetijske pri- 
delke,   predvsem v mestih in industrijskih središčih. 

— Na področju gostinstva in turizma je treba vlagati sredstva za povečanje 
nastanitvenih zmogljivosti, za ureditev komunalnih naprav v važnejših turi- 
stičnih centrih, za zgraditev družbenih prostorov za razvedrilo gostov ter za 
restavracije s samopostrežbo In podobne restavracije, v katerih bo postrežba 
gostov  hitra in poceni. 

1» 
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— Sredstvu za obrtništvo so namenjena povečanju obrtnih zmogljivosti z 
ustanavljanjem novih in v. rekonstrukcijo obstoječih delavnic, zlasti storitvenih 
in gradbeno obrtniških obrti. 

3. V letu 1959 so računa s spremembo v strukturi investicijskih naložb tako 
da se bodo v okviru približno enake skupne investicijske potrošnje povečale 
negospodarske investicije v primerjavi z letom 1958 za okoli 20%. 

Glede na dosedanjo strukturo negospodarskih investicij je treba povečati 
naložbe predvsem v tiste dejavnosti, ki so doslej najbolj zaostale za razvojem, 
ki je predviden po perspektivnem planu. Zato je treba povečati investicijske 
naložbe za splošne izobraževalne šole, komunalno dejavnost in zdravstvo iz 
sredstev skladov za zidanje stanovanjskih hiš, iz investicijskih skladov in pro- 
računskih sredstev ter iz sredstev gospodarskih organizacij. Pri tem pa je treba 
posvečati posebno pozornost zlasti razvoju splošno izobraževalnih šol. Investicije 
za administrativne zgradbe jo treba omejevati. 

4. Da se v skladu s splošno politiko na področju investicij uresničijo z Druž- 
benim planom gospodarskega razvoja v LR Slovenije za razdobje od 1957. do 
1961. leta in s tem planom določena razmerja med gospodarskimi in negospodar- 
skimi investicijami na eni strani in po posameznih področjih na drugi strani se 
priporoča ljudskim odborom, da uporabljajo pri usmerjanju sredstev svojih 
investicijskih skladov enaka načela, kot so določena s tem planom in da s svo- 
jimi družbenimi plani izvršijo osnovno razdelitev razpoložljivih investicijskih 
sredstev za posamezna področja. 

5. Družbena sredstva se smejo uporabljati samo za finansiranje takih novih 
objektov, ki so v skladu s smernicami perspektivnega družbenega plana. 

(i. Ustrezni republiški organi naj v sodelovanju z ljudskimi odbori, zbor- 
nicami in drugimi organizacijami izdelajo predloge za združevanje investicijskih 
sredstev in za njihovo namensko uporabo. 

IV. poglavje 

ZAPOSLENOST IN DELOVNA STORILNOST 

Število zaposlenih v vsem gospodarstvu se je v letih 1957 in 1958 že pribli- 
žalo stanju, ki je po perspektivnem družbenem planu predvideno za leto 1961. 
Na področju industrije, kmetijstva, gozdarstva, gradbeništva in prometa pa je 
stanje, predvideno za leto 1961, že preseženo. Podobno se je razvijalo zaposlo- 
vanje tudi na področju negospodarskih dejavnosti. Tak razvoj zaposlovanja 
je zaviral naraščanje delovne storilnosti ter omejeval možnosti dviga življenj- 
ske ravni prebivalstva v mestih in industrijskih naseljih. 

Da bi se dosegle osnovne naloge perspektivnega plana v pogledu povečanja 
delovne storilnosti in s tem povezanega porasta življenjske ravni prebivalstva. 
je treba v letu 1959 omejiti nadaljnje povečevanje števila zaposlenih. V dejav- 
nostih, ki so že dosegle ali presegle raven zaposlitve, ki je predvidena za leto 
1961, predvsem pa v industriji in gradbeništvu se zaposlenost ne bi smela pove- 
čevati, temveč naj bi se sedanje stanje zaposlenosti po možnosti znižalo. 

Samo ob taki politiki zaposlovanja se bo povečala delovna storilnost, ki bi 
ob predvidenem porastu celotne proizvodnje mogla narasti v družbenem sek- 
torju gospodarstva za okoli 6 0/o, od tega v industriji za 7—8%. 
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Za   Lak razvoj storilnosti in zaposlenosti je treba zlasti: 
— Povečanje proizvodnje doseči predvsem z racionalnejšo uporabo že za- 

poslene delovne sile. V ta namen je treba izboljšati organizacijo dela, da se 
zagotovi   racionalnejša izraba delovnih priprav in delovnega časa. 

— Delovno silo, ki v posameznih podjetjih ne bo polno zaposlena, usmerjati 
v take dejavnosti, kjer delovne sile primanjkuje. V ta namen naj izdelajo organi 
za zaposlovanje pregled zaposlenih po njihovi kvalifikacijski strukturi, ki bo 
služil kot podlaga za pravilno usmerjanje in za prekvalifikacijo, zlasti z ustrez- 
nimi  sistemi hitrega priučevanja. 

— Za racionalno zaposlovanje delovne sile in povečanje delovne storilnosti 
je treba izkoristiti vse možnosti, ki jih nudi sistem delitve dohodka. Gospodar- 
ske organizacije naj zato kar največ uvajajo stimulativne načine notranje raz- 
delitve čistega dohodka, tako da bodo osebni dohodki delavcev kar najbolj od- 
visni od   njihovega dela in uspešnosti poslovanja podjetja. 

— Za pravilno zaposlovanje delovne sile po posameznih dejavnostih je treba 
že pri izbiri poklicev usmerjati mladino zlasti v take poklice, v katerih primanj- 
kuje strokovnih delavcev, zlasti v posamezne stroke trgovine, obrti in gostinstva. 
Ta politika naj pride do izraza tudi pri razdeljevanju sredstev skladov za go- 
spodarske kadre. 

— Priliv delovne sile v dejavnosti, kjer je primanjkuje, je treba stimulirati 
z ustrezno tarifno politiko in s posojili za stanovanjsko izgradnjo. 

Stanje zaposlenosti in napredek delovne storilnosti morajo spremljati tako 
delavski sveti podjetij kakor tudi pristojni organi ljudskih odborov in republiški 
upravni organi. Ustrezni zavodi, zlasti pa Zavod za proučevanje organizacije 
dela in varnosti pri delu LRS naj pričnejo sistematično proučevati metode mer- 
jenja delovne storilnosti, na podlagi katerih se bo lahko meril in spremljal njen 
razvoj   po podjetjih, skupinah podjetij in teritorialnih enotah. 

Posebno pozornost je treba posvetiti vprašanju zaposlenosti in delovne 
storilnosti v občinskih družbenih planih, ker obseg zaposlenosti in stopnja de- 
lovne storilnosti neposredno vplivata na raven osebne potrošnje in na reševanje 
stanovanjsko-komunalnih problemov. Zbori proizvajalcev in sindikalne organi- 
zacije naj stalno spremljajo gibanje zaposlenosti in delovne storilnosti po posa- 
meznih podjetjih ter vsklajujejo z delovnimi kolektivi politiko zaposlovanja v 
skladu  s smernicami tega plana. 

V. poglavje 

OSEBNA POTROŠNJA IN DRUŽBENI STANDARD 

I. Osebna potrošnja 

V skladu s temeljnimi cilji in nalogami tega družbenega plana ter upošte- 
vajoč predvideni porast narodnega dohodka se računa v letu 1959 s povečanjem 
realne osebne potrošnje vsega prebivalstva za okoli 7 %, oziroma za okoli 6 % 
na enega prebivalca. Ob upoštevanju doseženega razvoja v letih 1957 in 1958 
ter predvidenega razvoja v letu 1959 bi skupno povprečno povečanje realne 
osebne potrošnje v treh letih nekoliko preseglo predvidevanje perspektivnega 
plana. 

18« 
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Povprečne realne plače delavcev in uslužbencev se bodo v letu 1959 po- 
večale za okoli 6 %. Na podlagi povečanja delovne storilnosti, ki je predvideno 
s tem planom, se računa, da bodo narasle realne plače zaposlenih v gospodarstvu 
za okoli 7 %, realne plače zaposlenih v negospodarskih dejavnostih pa za okoli 
4,5 u/o. 

Povečanje osebne potrošnje kmečkega prebivalstva je zaradi naraščanja cen 
v preteklih letih preseglo povečanje osebne potrošnje delavcev in uslužbencev. 
Taki odnosi v razvoju osebne potrošnje niso bili v skladu s smernicami perspek- 
tivnega plana, ki predvideva hitrejše naraščanje osebne potrošnje predvsem 
v mestih in industrijskih središčih. Zato je treba doseči v letu 1959 z ustrezno 
davčno in odkupno politiko, da bo odvisen porast osebne potrošnje kmečkega 
prebivalstva le od razvoja kmetijske proizvodnje in obsega tržnih presežkov, 
Na tej podlagi se računa, da bo v letu 1959 osebna potrošnja kmečkega prebi- 
valstva naraščala nekoliko počasneje kot v prejšnjih letih ter da se bo taku 
postopoma dosegla večja vsklajenost med osebno potrošnjo v mestu in na vasi. 

Predvideni razvoj osebne potrošnje je odvisen od izvršitve osnovnih nalog, 
ki so postavljene s tem družbenim planom glede povečanja proizvodnje in na- 
rodnega dohodka, naraščanja delovne storilnosti, politike zaposlovanja, orga- 
nizacije  tržišča  ter razvoja  obrtniških  in gostinskih  zmogljivosti. 

V zvezi s tem bo odvisno naraščanje osebne potrošnje v veliki meri od ukre- 
pov, ki jih bodo podvzeli ljudski odbori. 

V ta namen bi morali ljudski odbori dosledno izvajati kontrolo nad formi- 
ranjem maloprodajnih cen ter preprečevati njihovo neupravičeno naraščanje. 
Z vsklajevanjem politike cen komunalnih uslug in stanarin ter lokalnih davščin 
s politiko stabilizacije cen bodo vplivali na hitrejše naraščanje realnih plač 
zaposlenih zlasti v mestih in industrijskih središčih. 

Z zajemanjem razpoložljivih tržnih presežkov ter v. ureditivijo trga bodo 
ljudski odbori omogočili boljšo oskrbo mestnega prebivalstva s kmetijskimi 
pridelki. 

Pri razporejanju razpoložljivih investicijskih sredstev naj ljudski odbori 
upoštevajo zlasti potrebe po razširitvi trgovskega omrežja na drobno, utrditvi 
preskrbovalnih podjetij v mestih, povečanju kapacitet za družbeno prehrano in 
razširitvi storitvenih obrtnih obratov ter servisov za gospodinjske storitve. 

II. Družbeni standard 

1. V letih 1957 in 1958 so se tekoči izdatki na področju družbenega stan- 
darda večali hitreje, kot predvideva perspektivni plan. Pri tem so močno nara- 
ščali osebni izdatki, materialni izdatki pa so zaostajali. V letu 1959 je treba 
zato spremeniti strukturo tekočih izdatkov tako, da se bo omejilo naraščanje 
osebnih izdatkov, z večjimi materialnimi izdatki pa je treba omogočiti nemo- 
teno delovanje posameznih služb družbenega standarda. 

2. Skupne investicijske naložbe za objekte družbenega standarda bodo zna- 
šale v letu 1959 okoli 21,7 milijarde dinarjev, kar je za okoli 4 milijarde dinarjev 
ali za 22 0/o več kot v letu 1958. S tem bi bilo v razdobju 1957 do 1959 investi- 
ranih za družbeni standard okoli 58 milijard dinarjev oziroma okoli 62 n/o* pred- 
videnih naložb za obdobje od  1957. do 1961. leta. Poleg večjih sredstev,  ki jih 

* V primerjavi ni upoštevano povečanje cen gradbenih del in opreme. 
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bodo иа razv6j družbenega standarda vlagali republika in ljudski odbori je 
treba, da tudi gospodarske organizacije razporedijo za te namene znatno večja 
sredstva kot v preteklih letih. 

Glede na dosedanji razvoj in razvoj, ki je predviden s perspektivnim pla- 
nom, je treba v letu 1959 spremeniti strukturo investicijskih naložb za izgradnjo 
objektov družbenega standarda. V okviru razpoložljivih sredstev je treba pove- 
čati naložbe predvsem za izgradnjo komunalnih, prosvetnih in zdravstvenih 
objektov, obratov za družbeno prehrano ter servisov za pomoč gospodinjstvom. 

Da bi se dosegel skladen razvoj teh in ostalih dejavnosti družbenega stan- 
darda in da bi se nalagala razpoložljiva sredstva čim bolj smotrno, bodo pri- 
stojni republiški sveti v sodelovanju z ljudskimi odbori izdelali okvirne pro- 
grame investicijskih naložb za svoje področje ter določili prioritetni red. 

3. Na podlagi predvidene spremembe v strukturi investicijskih naložb za 
objekte družbenega standarda se računa, da bodo ljudski odbori uporabili za 
gradnjo splošno-izobražovalnih šol v povprečju okoli 15 0/o sredstev občinskih 
skladov za zidanje stanovanjskih hiš ter da bodo iz teh skladov povečali naložbe 
v komunalne objekte in v industrijo gradbenega materiala. Ce upoštevamo pove- 
Eanje sredstev skladov za zidanje stanovanjskih hiš za okoli 20 "/o, navedeno 
preusmeritev njihove uporabe ter njihovo hitrejše izkoriščanje, računamo, da 
bodo naložbe v stanovanjsko izgradnjo skupno s sredstvi gospodarskih organi- 
zacij  v letu 1959 približno za 10 "/o večje kot v letu 1958. 

Pri odobravanju posojil iz skladov za zidanje stanovanjskih hiš je treba 
doseči, da se bodo pritegnila k stanovanjski izgradnji v čim večji meri tudi 
sredstva gospodarskih organizacij in prebivalstva. Pri tem je treba upoštevati 
tudi perspektivni razvoj posameznih gospodarskih panog in s posojili iz skla- 
dov za zidanje stanovanjskih hiš vplivati tudi na razvoj tistih dejavnosti ali 
organizacij, ki se ne morejo razvijati zaradi pomanjkanja delovne sile. 

Sredstva republiškega sklada za zidanje stanovanjskih hiš se bodo upora- 
bila za nadaljevanje gradenj na podlagi že sprejetih obvez, za stanovanja de- 
lavcev in uslužbencev republiških zavodov in ustanov, za stanovanja gradbe- 
nih delavcev v večjih mestih, za stanovanja kvalificiranih in visokokvalifici- 
ranih delavcev na tistih večjih kmetijskih posestvih, ki bodo v naslednjih letih 
dosegla največji razvoj in za pomoč pri stanovanjski gradnji drugim, najpo- 
trebnejšim investitorjem. 

5. V razvoj šolstva bo v letu 1959 naloženih predvidoma okoli 3,5 "/o mili- 
jarde din, kar je za 46 0/o več kot v letu 1958. Prvenstveno skrb je treba posvr 
ćati gradnji splošno-izobraževalnih šol. Da bi se pospešila in pocenila njihov 
graditev,  bo izdelal Svet za šolstvo LRS ustrezne vzorčne projekte. 

Sredstva skladov za gospodarske kadre je treba še nadalje izkoriščati z? 
razširjanje zmogljivosti strokovnega šolstva. Z njimi je treba podpirati raz- 
voj tistih dejavnosti, ki nimajo zadosti kvalificirane delovne sile, predvsem 
pa razvoj obrti, gostinstva in trgovine. S teritorialnim usmerjanjem sredstev 
je treba omogočiti kvalificiranje delavcev zlasti v takih predelih LRS, ki imajo 
presežke delovne sile. 

Iz  sredstev republiškega proračuna se bo v letu 1959 nadaljevalo finansi 
ranje   že  začetih šolskih objektov, predvsem  pa izgradnja učnega prostora  nr 
Univerzi v Ljubljani. 

6. Investicijske naložbe za razvoj zdravstvene službe bodo znašale v letu 
1959   skupno okoli  3 milijarde dinarjev, kar je za 53% več kot v preteklem 
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letu. Da bi se take naložbe lahko izvedle, bodo morali izdvajati ljudski odbori 
za te namene več sredstev iz svojih proračunov in skladov. Poleg tega se bodo 
močno povečale naložbe v razvoj zdravstva tudi iz sredstev republiškega pro- 
računa. Iz teh sredstev se bo finansiralo predvsem nadaljevanje že z.ačetih del 
in nabava opreme za klinične bolnice. Nadaljevalo se bo s študijem in pripra- 
vami za gradnjo novih bolnic in klinik, ter z gradnjo šole za srednji medicinski 
kader v Ljubljani. 

7. Za graditev komunalnih naprav se predvideva v letu 1959 potrošnja 
v višini okoli 2,2 milijarde dinarjev, kar je za 17% več kot v letu 1958. Da 
bi se dosegel uspešnejši razvoj, je treba komunalno graditev izvajati obenem 
z razvojem novih stanovanjskih skupnosti. V njihovem okviru je treba razvi- 
jati vse vrste gospodinjskih servisov in otroških ustanov, kar bo v znatni 
meri vplivalo na boljše življenjske pogoje prebivalstva, predvsem v industrij- 
skih središčih. Za izvajanje teh nalog je treba pritegniti k sredstvom ljudskih 
odborov tudi sredstva gospodarskih organizacij, kakor tudi sredstva prebi- 
valstva samega. 

fi. V mestih in industrijskih središčih naj ljudski odbori, stanovanjske 
skupnosti in gospodarske organizacije pospešeno ustanavljajo in razvijajo obrate 
za družbeno prehrano. Za te namene je treba uporabljati predvsem sredstva 
gospodarskih organizacij in stanovanjskih skupnosti ob pomoči ljudskih odbo- 
rov. Večji učinek bo mogoče doseči z združevanjem sredstev gospodarskih 
organizacij. 

Za potrebe družbene prehrane je treba poleg obratnih menz, ki jih usta- 
navljajo cosDodarske organizacijo, razvijati tudi obrate za prehrano pri stano- 
vanjskih skupnostih, šolske kuhinje in podobne vrste obratov za prehrano 
prebivalstva. 

Centralni zavod za napredek gospodinjstva naj pripravi tipske načrte za 
ureditev obratov za družbeno prehrano in servisov za pomoč gospodinjstvom 
ter daje strokovno pomoč pri  njihovem  ustanavljanju  in  poslovanju. 

VI. poglavje 

GOSPODARSKI   ODNOSI   Z   INOZEMSTVOM 

1. V primerjavi z letom 1958 je v letu 1959 predvideno skupno povečanje 
izvoza s področja LR Slovenije za okoli 20 %. Po posameznih gospodarskih 
dejavnostih se bo izvoz povečal takole (v milijonih dinarjev): 

Indeksi 

1958 1959 1959 
1957 1958 1959 

1957 1958 1957 
Industrija  (brez 
živilske industrije) 13 309        12 140        14 409        91,2        119,0        108,3 
Kmetijstvo (z 
živilsko industrijo)    6 468 
Gozdarstvo 1 060 
Skupaj 20837        19006        22764        91,2        120,0        109,2 

6 023 7 507 93,1 125,0 110,1 
843 848 79,5 101,0 80,0 
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V letih 1957 do 1959 bo doseženo povprečno povečanje vrednosti izvoza 
po deja-nsko doseženih cenah za okoli 10,5% na leto. Naraščanje izvoza tako 
nekoliko zaostaja za porastom po perspektivnem planu, ki računa s poveča- 
njem izvoza povprečno za ll,50/o na leto. Ce pa pri tem upoštevamo, da se 
je povečana proizvodnja nekaterih vrst blaga, namenjenega izvozu, preusme- 
rila na notranji trg deloma zaradi zmanjšanja uvoza (črna metalurgija) deloma 
pa zaradi nadaljnje predelave izven področja naše republike (aluminij), bi z za- 
jetjem tega blaga znašalo povečanje izvoza vključno z letom 1959 povprečno 
12,3 %  na leto. 

2. V industriji se predvideva povečanje izvoza v vseh industrijskih stro- 
kah (razen v barvasti metalurgiji zaradi zmanjšanega izvoza aluminija), pred- 
vsem pa v tekstilni, lesni, kovinski, kemični in usnjarski industriji. 

V letu 1959 se bo še bolj povečal izvoz končnih izdelkov na račun surovin 
in polizdelkov, ter izvoz večvrednih izdelkov na račun manjvrednih, zlasti 
v barvasti metalurgiji, v kovinski industriji, v elektroindustriji ter v lesni 
in usnjarski industriji. 

Na podlagi predvidenega povečanja kmetijske proizvodnje bo možno po- 
večati   izvoz poljedelskih pridelkov zlasti hmelja  ter živinorejskih proizvodov. 

Gospodarske organizacije naj prispevajo k zmanjšanju primanjkljaja v 
plačilni   bilanci tudi s takimi ukrepi, ki bodo vplivali na manjši uvoz. 

Predvideva se tudi povečan priliv neblagovnih deviznih sredstev z večjim 
turističnim in tranzitnim prometom. 

3. Da bi se doseglo predvideno povečanje izvoza in zmanjšal primanjkljaj 
plačilne bilance, bi morale gospodarske organizacije podvzeti zlasti naslednje 
ukrepe: 

— podvzeti potrebne ukrepe za večji izvoz že v začetku leta; 
— preiti na sklepanje dolgoročnih pogodb, da bi se zagotovila stalna in 

enakomerna prodaja; 
— zunanjetrgovinske organizacije naj se specializirajo na prodajo manj- 

šega števila sorodnih predmetov, kar jim bo omogočalo boljše spoznavanje 
tržnega   mehanizma in tržnih razmer v mednarodni menjavi blaga; 

— posvetiti več pozornosti organizacijski krepitvi in kvaliteti dela, zlasti 
pa  zagotoviti  enoten  nastop  na  inozemskih  tržiščih; 

— osvojiti v čim večji meri proizvodnjo delov ali materiala za proizvode, 
ki se delajo na osnovi inozemskih licenc; 

— izkoriščati uvoženi material čim bolj racionalno ter ga v vse večji meri 
nadomeščati z domačim, kjerkoli je to mogoče. Uvoz je mogoče znatno zmanj- 
šati  tudi z večjim izkoriščanjem domače proizvodnje pri nabavi opreme. 

4. Državni sekretariat za blagovni promet in Trgovinska zbornica za LR 
Slovenijo morata stalno spremljati in analizirati vse pojave, ki vplivajo na 
plačilno bilanco, in za odpravo motenj na področju blagovnega prometa Z ino- 
zemstvom pravočasno v mejah svoje pristojnosti storiti potrebne ukrepe, ozi- 
roma  predlagati potrebne ukrepe pristojnim republiškim ali zveznim organom. 
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DRUGI DEL 

RAZVOJ ГО GOSPODARSKIH PANOGAH 

VII. poglavje 

INDUSTRIJA 

1. V letu 1959 ке pričakuje nadaljnje povečanje fizičnega obsega industrij- 
ske proizvodnje, ki bo okoli 8 "/o večje od doseženega obsega v letu 1958. S tem 
bo doseženo okoli 64 0/o vsega povečanja proizvodnje, ki je predvideno po 
Družbenem planu gospodarskega^ razvoja LR Slovenije za razdobje od 1957. do 
1961. leta. V letih 1957 do 1959 bi bila tako nekoliko presežena dinamika pred- 
videnega petletnega razvoja. 

Predvideno povečanje industrijske proizvodnje v letu  1959 temelji na: 
— doseženi  proizvodnji  v letu  1958; 
— večjem izkoriščanju rezerv v obstoječih industrijskih zmogljivostih; 
— izvršenih rekonstrukcijah v letu 1958 in v letu 1959; 
— normalnem oskrbovanju z osnovnim in reprodukcijskim materialom ter 

z energijo; 
— boljšem prilagojevanju industrijskih podjetij povečani potrošnji na do- 

mačem tržišču z ustrezno kakovostjo in sortimentom izdelkov; 
— povečanem vključevanju industrijskih podjetij v mednarodno trgovino 

z večjim izvozom ter na 
— povečanju delovne storilnosti z zboljšanjem organizacije dela in z raz- 

širjeno kooperacijo med podjetji. 
2. Po posameznih strokah je v letu 1959 predviden naslednji porast indu- 

strijske proizvodnje: 
Indeksi fizičnega obsega 
industrijske proizvodnje 

Stroka 

111 — proizvodnja   električne  energije     .... 
112 — pridobivanje premoga  
113 — pridobivanje nafto  
114 — črna metalurgija  
115 — barvasta  metalurgija  
116 — nekovine  
117 — kovinska industrija  
119 — elektroindustrija  
120 — kemična  industrija  
121 — industrija gradbenega materiala    .... 
122 — lesna  industrija  
123 — industrija papirja  
124 — tekstilna industrija  
125 — industrija usnja in obutve  
126 — industrija  gume  
127 — živilska  industrija  
128 — grafična  industrija  
129 — tobačna   industrija  

Industrija  skupaj  

1958 1959 

1957 1958 

106 103 
100 106 
87 108 

104 105 
109 103 
108 105 
109 114 
119 118 
116 107 
107 112 
108 107 
104 102 
106 104 
107,5 111 
105 107 
Д07 107 
102 110 
102 103 
107 108 
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Iz    takega   povečanja   proizvodnje   po   posameznih   industrijskih   strokah 
izhaja    sledeča   spremenjena   struktura   po   ekonomsko - tehnoloških   skupinah: 

Energetika        
Reprodukcijski material .... 
Gradbeni material  
Oprema        
Izdelki za široko potrošnjo . 

Skupna industrijska proizvodnja 

Indeksi 
)51!1957 1959/1958 

102,2 104 
107,4 106 
108,9 109 
110,5 115 
107,6 109 

107,0 108 

V  tem okviru je predvideno v proizvodnji nekaterih najvažnejših proizvo- 
dov naslednje povečanje: 

Indeks 

Enota 
more 

Energetski proizvodi 
Električna energija 000 Mwh 
Rjavi premog       000 
Lignit 000 

Reprodukcijski material 
Jeklo     
Odlitki  
Kovinska embalaža  
Zveplena kislina     . 
Kalcijev karbid  
Lesonitne in iverne plošče   ... i 
Papir, karton, lepenka    .... 
Bombažna ргејд  
Tehnično, podplatno 
in  umetno usnje  

Proizvodi za kmetijstvo 
Poljedelski stroji in orodje   .    . 
Umetna gnojila  
Sredstva za zaščito rastlin 

Proizvodi, namenjeni pretežno 
gradbeništvu 
Pement  
Salonit  
Zidaki  

Proizvodi, namenjeni pretežno 
osebni potrošnji 
Emajlirana in ostala posoda    . 
Motorna kolesa  
Dvokolesa  

1956 1959 
1959 

1956 

1 905 '  2 500 131 
2 381 2 410 101 
1 308 I 900 145 

319 236 384 500 120 
36 240 44 150 122 
3 037 6 335 208 

19 592 23 000 117 
17411 30 000 172 

' 6 200 9 000 145 
71 014 80 050 121 
17 702 21 200 120 

6 632 7 240 109 

t 4 264 5 600 131 
t 44 685 94 000 120 
t 1 113 3 500 314 

t 185 491 200 000 108 
t 18 185 35 000 192 

000 kosov 123 763 168 250 136 

t 4 929 6 580 133 
kosov 2 860 17 000 594 
kosov 17 700 35 000 198 
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(ndeks 

^П°'а 1956 1956 A959 mere i95g 

Elektr. aparati za gospodinjstvo . t 1231 2 910 236 
Radijski aparati  kosov 39 331 56 000 143 
Stanovanjsko pohištvo garnitur 21 200 33 000 156 
Bombažne tkanine ...... 000 ma 93514 104000 111 
Konfekcija perila in oblačil .    .    . 000 ma 6 676 10 120 151 
Obutev  000 parov 1 593 2 700 169 
Mesne in ribje konzerve .... t 2581 3 950 153 
Predelava sadja in vrtnin ... t 5 659 (i 700 154 

Oprema 
Strojna oprema za industrijo 
in rudarstvo  t 7 458 11295 151 
Kamioni in avtobusi  kosov 2 322 3 210 138 
Pisalni  stroji  kosov 997 6 100 612 
Telefonske  centrale  priključki 17 283 22 000 127 

3. Skupno število zaposlenih v industriji bo do konca leta 1958 že preseglo 
stanje, ki ga je perspektivni plan predvidel za leto 1961. Tako povečevanje 
zaposlenih zavira porast delovne storilnosti, ki se v letu 1958 v primerjavi z 
letom 1957 celo zmanjšuje. 

Ob upoštevanju osnovnih smernic Družbenega plana gospodarskega razvoja 
LR Slovenije od 1957. do 1961. leta, ki predvideva v industriji povečanje delavne 
storilnosti povprečno za okoli 60/o letno, ter manjšega razvoja delovne storilnosti 
v letih 1957 in 1958, se postavlja za leto 1959 naloga povečati delovno storilnost 
za 7-8%. 

Da bi dosegli tako povečanje delovne storilnosti, se število zaposlenih v 
celotni industriji ne bi smelo večati. Predvideno povečanje proizvodnje je treba 
doseči predvsem z racionalno zaposlitvijo obstoječe delovne sile. V kolikor za- 
hteva razvoj proizvodnje v posameznih podjetjih povečanje števila zaposlenih, 
jih je treba pridobiti predvsem iz podjetij, kjer bi se delovna sila sprostila. 
Pri tem je mogoče s primernim preusmerjanjem kvalificirane delovne sile v 
znatni meri pospešiti tudi razvoj nekaterih strok obrtništva, ki se zaradi po- 
manjkanja kvalificiranih delavcev ne morejo zadovoljivo razvijati. 

Povečanje delovne storilnosti se bo doseglo zlasti z naslednjimi ukrepi: 
— Dosledno je treba uvajati in nadalje izpopolnjevati sistem nagrajevanja 

po delovnem učinku. Pri tem je treba pravilno izkoristiti prednosti sistema 
delitve dohodka gospodarskih organizacij ter jih uporabiti v sistemu nagraje- 
vanja znotraj podjetja. 

— Izboljšati in izpopolniti je treba organizacijo dela ter v večji meri izko- 
ristiti možnosti, ki jih nudi razširjena kooperacija med podjetji. V tej zvezi je 
treba odločneje pospeševati standardizacijo izdelkov in specializacijo proiz- 
vodnje. 

— V podjetjih je treba prilagajati obseg dejavnosti stranskih obratov po- 
trebam proizvodnje. Odvečna delovna sila naj se zaposli v osnovni proizvodnji 
ali pa preusmeri v druge dejavnosti. 

— Nadaljevati je treba z rekonstrukcijami, z odstranjevanjem ozkih grl ter 
mehaniziranjem proizvodnih procesov ter vlagati razpoložljiva sredstva pred- 
vsem v te namene. 
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4. Na temelju investicijskih naložb v prejšnjih letih in predvidenih naložb 
v letu 1959 lahko računamo, da bo v letu 1959 prišlo do naslednjega povečanja 
proizvodnje z novimi, z razširjenimi ali z rekonstruiranimi proizvodnimi zmog- 
ljivostmi: 

v  črni metalurgiji:  1000 t hladno valjanih trakov; 
v  barvasti metalurgiji: 12 000 1 amorfne mase; 
v nekovinah: 6000 t kremenčevega peska, 270 t votlega stekla, 25 t labora- 

torijskega stekla: 
v kovinski industriji: 580 t vijačnega blaga, 70 t predmetov za široko po- 

trošnjo,  12 000 motornih koles, 40 t mlinskih strojev; 
v  elektroindustriji: 50 t električnih aparatov za vozila; 
v kemični industriji: 2001 tekstilnih pomožnih sredstev, 2001 usnjarskih 

pomožnih sredstev. 600 t barv, emajlov in lakov, 300 t mila, za 50 milj. dinarjev 
zdravil  in farmacevtskih preparatov, 60 t galvanotehničnih preparatov; 

v industriji gradbenega materiala: 7 milijonov zidakov, 1 milijon strešnikov, 
11 000 m:! kamnitih plošč, 90 000 m"-' lahkih gradbenih plošč; 

v lesni industriji: 1170 m:l furnirja. 550 garnitur pohištva, 950 nV panelnih 
plošč,   2980 nr' vezanih vrat; 

v papirni industriji: 400 t ovojnega papirja, 400 t lepenke, 6000 1 beljene 
celuloze; 

v tekstilni industriji: 3001 volnene česane preje, 1150 1 bombažne preje, 
300 000 nv  bombažnih  tkanin in 700 000 m- perila; 

v usnjarski in obutveni industriji: 90 000 m" zgornjega usnja težkih kož, 
20 000 m- ostalega zgornjega usnja, 20 000 m" krzna, 10 000 m" krznene konfek- 
cije, 300 t umetnega usnja, 560 t gumirane žime, 331 000 parov obutve. 

Skupne naložbe v osnovna sredstva bodo v letu 1959 znašale okoli 24 mili- 
jard din. S tem bi bilo vloženih v letih 1957 do 1959 okoli 510/o sredstev/ pred- 
videnih po perspektivnem planu za razdobje petih let. Na temelju odobrenih 
posojil in programov bo predvidoma okoli 35% investicijskih sredstev za razvoj 
industrije v letu 1959 doteklo iz splošnega investicijskega sklada, ostala sredstva 
pa bodo vložila iz amortizacije in ostalih skladov v glavnem podjetja sama. 

Ker razpolagajo industrijska podjetja z znatnimi lastnimi sredstvi, je treba 
pri njihovi razporeditvi upoštevati poleg razvoja proizvodnje zlasti tudi potrebe 
družbenega standarda. Smotrnejše vlaganje sredstev gospodarskih organizacij 
v skladu z osnovnimi nalogami perspektivnega plana bo mogoče doseči predvsem 
z njihovim združevanjem. Zato je treba v letu 1959 pričeti intezivneje zdru- 
ževati sredstva gospodarskih organizacij ter jih vlagati v izgradnjo ali rekon- 
strukcijo tistih objektov, od katerih je v največji meri odvisen perspektivni 
razvoj gospodarstva in družbenega standarda oziroma tistih, ki v največji meri 
ustrezajo smernicam naše ekonomske politike. 

Da bi se zagotovili potrebni energetski viri, bo treba v letu 1959 še vedno 
vlagati znaten del razpoložljivih sredstev v gradnjo elektrarn in za rekonstruk- 
cije premogovnikov. Pomembno povečanje kapacitet v naslednjih letih bo dose- 
ženo z rekonstrukcijami in novogradnjami podjetij za proizvodnjo gradbenega 
materiala ter v papirni industriji, ki se bodo izvajale v letu 1959. Poleg tega 
je treba nadaljevati z rekonstrukcijami v ostali predelovalni industriji, zlasti 
tekstilni, kemični, lesni, obutveni in živilski. 

5. V elektrogospodarstvu je predvideno povečanje proizvodnje za 3% v pri- 
merjavi   z  letom   1958.   Povečanje   temelji   predvsem   na   boljšem   izkoriščanju 
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termoelektrarn, кст v letu 1959 ne bo začel obratovati noben nov obrat. Kljub 
razmeroma majhnemu povečanju proizvodnje je predviden porast potrošnjo za 
okoli 7%. Večja potrošnja in rednejša preskrba bo omogočena z zmanjšanjem 
dobav električne energije izven omrežja LRS in z izmenjavo energije v pove- 
zanem omrežju v okviru  FLRJ. 

Da bi se dosegel predvideni obseg proizvodnje in potrošnje, bo treba izvajati 
zlasti naslednje ukrepe: 

— usmerjati potrošnjo električne energije tako, da bodo bolje zadovoljene 
potrebe potrošnikov; 

— oskrbeti za povečano proizvodnjo termoelektrarn zadostne količine pre- 
moga ; 

— vsklajevati roke letnih remontov proizvodnih in prenosnih kapacitet ter 
jih izvajati v čim krajšem času; 

— v primeru potrebe povečati proizvodnjo industrijskih elektrarn v korist 
vseh potrošnikov; 

— pospešiti obnovo, rekonstrukcijo in razširitev preobremenjenih prenosnih 
in  razdelilnih  objektov,  zlasti pa za  napetost 35 KV. 

V letu 1959 se bo nadaljevala gradnja HE Ožbalt in TE Šoštanj II ter ne- 
katerih   visokonapetostnih  daljnovodov  in  razdelilnih   postaj. 

6. Pri proizvodnji premoga je predvideno povečanje za 60/o. Večja pro- 
izvodnja bo dosežena predvsem pri lignitu zaradi večjih proizvodnih zmoglji- 
vosti. V zvezi z izvršenimi rekonstrukcijami pa bo mogoče povečati tudi pro- 
izvodnjo črnega in rjavega premoga. Glede na predvideni obseg potrošnje je 
računati v letu 1959 tudi z delnim nedeljskim obratovanjem rudnikov rjavega 
premoga. 

Da bi mogli premogovniki bolj redno obratovati, naj skrbijo industrijska 
podjetja, predvsem pa termoelektrarne za enakomeren odvzem premoga v teku 
celega leta, medtem ko je treba dobaviti količine za široko potrošnjo po možnosti 
že v prvem polletju. 

Predvideno je tudi znatno povečanje izvoza premoga, za kar je treba za- 
gotoviti  tržišče s sklenitvijo dolgoročnih  pogodb. 

7. Pri proizvodnji nafte se predvideva povečanje za 80/a zaradi večje pro- 
izvodnje surove nafte in zemeljskega plina. Da bi se dosegel predvideni obseg 
ter nadalje razvila proizvodnja, bo treba nadaljevati z raziskavami ter z odpi- 
ranjem novih naftnih polj. 

8. V črni metalurgiji je predvideno povečanje za 50/o. Z večjo proizvodnjo 
surovega jekla bo ustvarjena podlaga za boljšo izrabo zmogljivosti ostalih obra- 
tov. S tem bo omogočena boljša in rednejša preskrba ostale industrije z domačini 
reprodukcijskim materialom. 

Za predvideni obseg proizvodnje je potrebno zlasti skrajšati trajanje popra- 
vila plavža in martinskih peči ter usmerjati proizvodnjo v visokovredne in 
kvalitetne izdelke. Pri tem je treba posvečati posebno skrb proizvodnji trafo, 
dinamo in dekapirane pločevine ter visokokvalitetnih vrst jekla. 

9. V barvasti metalurgiji je predvideno povečanje proizvodnje za 3% pred- 
vsem zaradi povečane predelave aluminija. V letu 1959 je predvidena rekon- 
strukcija topilnice v rudniku Idrija, kjer bo nabava modernejše peči omogočila 
boljše izkoriščanje rude in povečanje proizvodnje živega srebra. V Tovarni 
aluminija  Kidričevo  se računa  z začetkom -izgradnje II.  faze  elektrolize  in  ?. 
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rekonstrukcijo  proizvodnje glinice.  Rudnik  svinca Mežica  bo nadaljeval  z  iz- 
gradnjo   vodnega   rova,   ki  bo  omogočil   izkoriščanje  nižje ležečih  plasti  rudo. 

10. Pri proizvodnji nekovin je predvideno povečanje proizvodnje za 5%. 
Podjetja  bi morala pri tem izvajati predvsem naslednje ukrepe: 

— nadaljevati z rekonstrukcijo cementarn in doseči ustrezno kvaliteto 
cementa za proizvodnjo salonita; 

— nadomeščati primitivne odkopne metode nekovinskih rudnin z mehani- 
ziranim   načinom proizvodnje; 

— bolj intenzivno raziskovati nova ležišča, zlasti v področjih, kjer so sedaj 
poznane zaloge izčrpane; 

— izboljšati tehnološke postopke pri pridobivanju nekovin. 
11. V kovinski industriji je predviden dvig proizvodnje za 14%, na kar 

bo v znatni meri vplival pričetek obratovanja tovarne motornih koles. 
Povečanje proizvodnje kamionov, avtobusov in avtomobilov temelji na 

boljšem   izkoriščanju kapacitet in na  nadaljnji  razširitvi  kooperacije. 
Redna proizvodnja motornih koles bo zahtevala sodelovanje večjega števila 

podjetij   in  ustrezno prilagoditev njihovih proizvodnih programov. 
Povečana potrošnja poljedelskih strojev, naprav in orodij zahteva sodob- 

nejše konstrukcije, zaradi česar se mora ustvariti čvrsta povezava med proizva- 
jalci   in   kmetijskimi organizacijami. 

Za povečanje proizvodnje pisalnih strojev in dvokoles je treba izpopolniti 
serijski   način proizvodnje ter v ta namen dopolniti strojno in ostalo opremo. 

12. V elektroindustriji je predvideno povečanje proizvodnje za 180/o. Porast 
proizvodnje temelji na razširjenih kapacitetah ter na delni zamenjavi strojnega 
parka. 

Za  dosego predvidenega dviga proizvodnje je treba predvsem: 
— doseči večje proizvodne serije in tipizirati proizvodnjo: 
— povečati proizvodnjo električnih aparatov in hladilnikov za gospodinjstvo, 

proizvodov telefonije, drugih telekomunacijskih naprav, radijskih sprejemnikov 
in  električnih aparatov za vozila; 

— zmanjšati uvoz sestavnh delov s hitrejšim osvajanjem lastne proizvodnje, 
posebno  za potrebe proizvodnje telekomunikacij; 

— za hitrejši razvoj avtomatizacije je treba najti ustrezne oblike sodelovanja 
med podjetji, ki izdelujejo te naprave; 

— zaradi izboljšanja kvalitete in zagotovitve osebne varnosti v večji meri 
uvajati   preizkušnje izdelkov, posebno električnih aparatov za široko potrošnjo. 

13. "V kemični industriji je predvideno povečanje proizvodnje za 7%. Zasta- 
relost kemičnih podjetij in ugodni pogoji za njihov razvoj zahtevajo posebno 
pozornost do te industrijske dejavnosti. Predvideno je nadaljevanje začetih in 
pričetek novih rekonstrukcij v večjem številu podjetij, kar je odvisno predvsem 
od odobritve posojil iz splošnega investicijskega sklada ter od združevanja sred- 
stev gospodarskih organizacij. 

V letu 1959 bi se morala pričeti gradnja nove tovarne metanola v Lendavi, 
etapna izgradnja kemične tovarne v Kočevju, postavitev nove kontaktne naprave 
za žvepleno kislino v Cinkarni Celje in rekonstrukcija Kemične tovarne Hra- 
stnik. 

14. V industriji gradbenega materiala je predvideno povečanje za 12%. 
Pri   opekarniški proizvodnji je treba doseči pravilno razmerje med zidaki 

in strešniki in izboljšali kakovost izdelkov. 
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Pri cementnih proizvodih je treba izvesti tipizacijo najpogostejših gradbenih 
elementov in tako omogočiti proizvodnjo večjih serij. 

Ker proizvodnja porfirja pojema, je treba ugotoviti zaloge sedanjih ležišč 
in izdelati načrt postopnega prenašanja eksploatacije na bogatejša ležišča. 

Proizvodnja gradbenega materiala ne ustreza potrebam potrošnje v pogledu 
količine, kakovosti in sortimenta ter močno zavira razvoj gradbene dejavnosti. 
Zato je treba čim hitreje dokončati objekte, za katere so odobrena investicijska 
sredstva, sodelovati pri razpisanih natečajih za kreditiranje te vrste investicij 
in  pritegniti   tudi sredstva  stanovanjskih skladov. 

15. V Icr.ni industriji je predviden dvig proizvodnje za 7 "/o. Proizvodnja 
žaganega lesa bo porastla za 2al», proizvodnja končnih lesnih izdelkov pa za 9%, 
s čimer se bo izboljšala stopnja predelave lesa. 

Za dosego takšnega razvoja je treba: 
— usmeriti v večji meri hlodovino na industrijske žage, kar zahteva na- 

daljnje odpravljanje zastarelih in nesodobnih žagarskih obratov. Sekretariat 
IS za industrijo in obrt bo v sodelovanju z okrajnimi ljudskimi odbori izdelal 
in organiziral izdelavo ustreznih programov za razvoj sodobnih žagarskih obra- 
tov in njihovo preskrbo z lesom po posameznih območjih. V zvezi s tem bo 
treba revidirati izdana dovoljenja za obratovanje žag venecijank; 

— povečati proizvodnjo tehničnega lesa listavcev. V ta namen bo Uprava 
za gozdarstvo LRS v sodelovanju z upravami skrbela za pravočasno sečnjo in 
ustrezno krojenje posekane lesne gmote; 

— vskladiti povečevanje kapacitet s surovinsko bazo, kar velja posebno za 
proizvodnjo furnirja in plošč; 

— vskladiti proizvodnjo stavbenega pohištva s potrebami stanovanjske iz- 
gradnje. V ta namen naj prouči strokovno združenje lesno industrijskih podjetij 
v sodelovanju s strokovnim združenjem gradbenih podjetij tipizacijo elementov 
stavbenega pohištva in s tem ombgoči proizvodnjo večjih serij; 

— omejili neracionalno proizvodnjo zabojev. Trgovinska zbornica za LRS 
naj skupno s strokovnim združenjem lesno industrijskih podjetij proučuje 
uvajanje drugih vrst embalaže. 

IG. V papirni industriji je predvideno povečanje proizvodnje za 20/o. Ker je 
preskrba s celuloznim lesom iglavcev še vedno pereča, določa ta družbeni plan 
minimalne količine lesa, ki jih je treba v letu 1959 dobaviti celuloznim tovarnam. 
Sekretariat IS za industrijo in obrt bo po potrebi predpisal za posamezne vrste 
proizvodnje celulozo tudi obvezno porabo lesa listavcev. Računa se, da bodo 
celulozne tovarne uporabljale v letu 1959 pri proizvodnji celuloze najmanj 200/o 
tega lesa in večje količine odpadkov iglavcev. 

V letu 1959 se bodo izvajale rekonstrukcije papirnic Količevo, Vevče, Sladki 
vrh in Videm, kar bo omogočilo večji porast proizvodnje v naslednjih letih. 

17. V tekstilni industriji je predvideno povečanje proizvodnje za 4(,/o. Pove- 
čanje bo doseženo predvsem s popravilom zastarelih strojev in z večjim izko- 
riščanjem obstoječih zmogljivosti. Zastarelost naprav v tekstilni industriji zah- 
teva hitrejšo rekonstrukcijo obstoječih obratov, kar bo mogoče doseči s smo- 
trnim združevanjem sredstev gospodarskih organizacij. Stanje na tržišču nare- 
kuje, da tekstilna industrija v večji meri prilagodi proizvodnjo zahtevam po- 
trošnikov. 

18. V industriji usnja in obutve je predvideno povečanje proizvodnje za 
ll'Vo. Pri tem bo zaradi povečanih kapacitet bolj narasla proizvodnja obutve. 



Priloge 2Н7 

Razpoložljive zmogljivosti v usnjarnah niso izkoriščene zaradi pomanjkanja 
surovin in zaradi nepopolnega strojnega parka. Zato je treba iskati možnosti za 
nabavo večjih količin surovih kož na domačem tržišču, preiti na uvoz cenenih 
vrst   surovin  in ustrezno izpopolniti  obstoječo strojno opremo. 

19. V živilski industriji je predvideno povečanje proizvodnje za 70/o. Pove- 
čanje temelji na večji predelavi kmetijskih pridelkov v obstoječih zmogljivostih. 
Glede na pomembnost živilske industrije za preskrbo prebivtilstva in gostinstva 
se morajo prilagoditi podjetja z boljšo kakovostjo, z nadaljnjim razširjenjem 
sortimenta in z izboljšanim embaliranjcm izdelkov zahtevam potrošnikov. Za 
boljšo preskrbo tržišča in izboljšani način proizvodnje bi bilo treba čimprej 
dokončati objekte, ki so v gradnji in rekonstruirati obstoječa podjetja. Razen 
trga  bi   bilo treba rešiti naslednje probleme: 

— zaradi povečanega turizma in potreb prebivalstva je treba z razširitvijo 
kapacitet polnilnic zagotoviti zadostne količine osvežilnih pijač, posebno mine- 
ralne vode in piva; 

— pri industrijski predelavi rib je treba najti ustrezne organizacijske oblike 
za  intenzivnejše izkoriščanje ribolovnih in predelovalnih kapacitet; 

   živilska industrija se mora usmerjati v intenzivnejše predelovanje sadja 
in grozdja v brezalkoholno pijače. 

VIII. poglavje 

KMETIJSTVO 

Na podlagi sedanjih in predvidenih naložb ter doseženih izkušenj v pro- 
izvodnem sodelovanju se predvideva v letu 1959 ob povprečnih vremenskih raz- 
merah v primerjavi z letom 1958 povečanje kmetijske proizvodnje za 9,40/o. S 
tem bo doseženo okoli 54% predvidenega povečanja kmetijske proizvodnje do 
leta  1961, kar ustreza dinamiki perspektivnega plana. 

Povečanje proizvodnje po posameznih strokah je predvideno takole (v 
indeksih): 

1959 1959 

1957 

1959 

povprečje 1952/1956 1958 

Poljedelstvo 154,9 117,0 118,3 
Sadjarstvo 178,6 373,1 90,0 
Vinogradništvo 144,2 144,3 80,0 
Živinoreja 143,4 117,7 110,4 
Ribolov 274,4 164,6 153,0 
Domača predelava 127.3    , 135,4 89,0 
Kmetijska proizvod nja skupaj 149,1 122,6 109,0 

Skupaj družbeni bi ■uto 
proizvod kmetij: 5tva 138,7 119,3 109,0 

Na   podlagi  takega povečanja proizvodnje se računa, da bo v letu  1959 
obseg  tržnih presežkov za okoli 11% večji kot v letu 1958. 

2. Predvideni porast proizvodnje bo mogoče doseči le z uvajanjem sodob- 
nejših metod dela z modernimi družbenimi proizvajalnimi sredstvi, ki omogočajo 
pravoč-asno in kakovostno obdelovanje ter s tem smotrno izkoriščanje proiz- 
vodnih  sposobnosti zemljišča. 
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Za povećani obses skupne kmetijske proizvodnje bo treba zagotoviti 180 000 
ton umetnih gnojil, kar je 80 000 ton več kot v letu 1958. To bo omogočilo 
gnojenje s povprečno 315 kg gnojil na ha obdelovalne zemlje. 

Za modernizacijo kmetijske proizvodnje je predvidena nabava 53 težkih in 
380 srednjetežkih in lažjih traktorjev. V zvezi s popolnejšo mehanizacijo žitnih 
površin je predvidena nabava 50 kombajnov in 15 žitnih sušilnic. Večjo pozor- 
nost kot doslej je treba posvetiti nabavi opreme za spravljanje semena in pri- 
pravo krme (motorne kosilnice, sušilnice za seno, kolone za parjenje krompirja 
in podobno). 

3. V letu 1959 pričakujemo pri pomembnejših poljščinah naslednje hek- 
tarske pridelke (v q/ha): 

1959 

pšenica 
ječmen 
koruza 
krompir 
hmelj 
detelje 
travniško seno 

Skupaj Skupaj Kmetijska 
posestva 

16.0 20,0 29.0 
14.0 17,5 25.0 
21,7 26,0 34,0 

168,0 175,0 210,0 
9,0 10.2 13,8 

40,0 51,0 70,0 
26,0 33,0 35,0 

Predvideno povečanje proizvodnje v poljedelstvu bo možno doseči le z 
razširjenim in podrobno organiziranim delom kmetijskih zadrug in proizva- 
jalnih zvez na podlagi tesnega in vsestranskega proizvodnega sodelovanja med 
pridelovalci in zadrugami. Zato naj zadruge izdelajo načrte za proizvodno usme- 
ritev svojega območja in za povečanje lastnih delovnih priprav. Potrebno je 
težiti tudi za tem, da se prehaja na večletno proizvodno sodelovanje, ker bodo 
zadruge le na ta način lahko smotrno nabavljale in razporejale svoja sredstva. 

Zaradi hitrega povečanja proizvodnje pšenice in krušnega žita na splošno 
mora biti pridelovanje intenzivnih sort pšenice ena najpomembnejših nalog 
v poljedelstvu. Ta akcija ne sme predstavljati samo običajnega širjenja teh sort, 
temveč je treba obenem razširiti tudi sodobno agrotehniko, ki jo uvajajo 
zadruge ob neposredni pomoči poslovnih zvez v raznih oblikah proizvodnega 
sodelovanja. S tem je treba doseči bistveno spremembo v proizvodnem postopku, 
ki  bo  omogočil  največji  pridelek  ob  najnižjih  pridelovalnih stroških. 

Za leto 1959 je bila predvidena jesenska setev italijanskih sort pšenice na 
10 000 ha, posejanih pa je bilo okoli 7500 ha tistih sort, ki so doslej pokazale 
zelo dobre rezultate. Zaradi pomanjkanja umetnih gnojil in zavoljo nekvali- 
tetnega semena ter nepopolne mehanizacije akcija ni v celoti uspela. 

Pri že udomačenih in domačih, sortah pšenice se uvaja v sodelovanju s 
kmetovalci boljše obdelovanje na približno 3000 ha, poleg tega pa je izvedena 
izmenjava semena še na 3000 ha zemljišč. Tako je z jesensko setvijo leta 1958 
v akcijo za visoke donose zajetih okoli 13 500 ha ali preko Vi površin pod pše- 
nico. Za pridelek pšenice okoli 35—40 q na ha je predvidena v dobi vegetacije 
poraba gnojil okoli 800 kg na ha. za večji pridelek pa je treba povečati obrok 
gnojil na 1000 do 1400 kg na ha. 
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Uporaba semena krušnega žila naj bo zasnovana tako, da se bo pri domačih 
sortah pšenice in pri ječmenu izmenjavalo seme vsakih 5 let, pri intenzivnih 
sortah pšenice vsaka 4 leta, pri rži pa vsaka 3 leta. Skladno s tem je treba 
v letu 1959 zagotoviti setev potrebnih količin originala ter prve in druge mno- 
žitve tako, da se bo zajelo v organizirani izmenjavi semena okoli 80 % po- 
vršin   krušnega žita. 

Setev hibridne koruze je predvidena na površini 10 000 ha. Za uspeh te 
akcije je odločilnega pomena skrbno in pravočasno izdelan podrobni program, 
ki mora vsebovati vse člene najboljše agrotehnike od potrebnih strojev, zado- 
voljivih količin gnojil in ustreznega hibridnega semena do organizacijskih oblik 
proizvodnega sodelovanja. Na tej podlagi naj pripravijo zadruge vse ustrezne 
ukrepe. Izbrati je treba po rajonizaciji najprimernejša zemljišča. Poleg glo- 
boke zimske obdelave je treba preskrbeti tudi zadostne količine gnojil. Uspehi, 
ki so jih v letu 1958 dosegla nekatera kmetijska posestva z 80—115 q suhega 
zrnja na ha, nakazujejo velike možnosti pri povečanju pridelka pri hibridni 
koruzi. Za pomladansko setev v letu 1959 je treba preskrbeti okoli 250 ton 
semena hibridne koruze; za naslednje leto pa je treba organizirati pridelovanje 
semena na površini okoli 100 ha. Hkrati je treba zagotoviti pridelek čistosort- 
nega semena domačih sort koruze v količini 50 ton, kar bi zadoščalo za setev 
na okoli   1500 ha zemljišč v letu 1960. 

Pri hmelju se bo povečala^površina nasadov od 2640 na 3400 ha, starih hme- 
ljišč pa so bo izkrčilo okoli 120 ha. Razširitev pridelovanja hmelja je predvidena 
tudi izven savinjskega okoliša, zlasti v okrajih Maribor in Novo mesto. V krajih, 
kjer se hmelj šele uvaja, je treba odpraviti dosedanje pomanjkljivosti glede 
pozne saditve in urejati naprimernejše tipe hmeljskih nasadov na žici. Proučiti 
je treba še možnosti daljšega trajanja in izkoriščanja hmeljišč ter možnosti 
povečanja hektarskega pridelka in kvalitete z zboljšanjem agrotehnike, varnost- 
nimi ukrepi in z odstranjevanjem divjega hmelja. Nabavljena mehanizacija, 
zgrajene hmeljske sušilnice in izkušnje v dosedanjem sodelovanju zadrug pri 
pridelovanju hmelja omogočajo uvajanje čvrstejših oblik proizvodnega sodelo- 
vanja,  ki   bodo zagotovile večjo proizvodnjo hmelja in krepile zadružne sklade. 

Pridelovanje oljne repice je po rajonizaciji predvideno zlasti v Pomurju, 
na Dravskem polju ter v porečju Savinje. Delo na pospeševanju pridelovanja 
oljno repice naj prevzamejo v čim večjem obsegu zadružne organizacije. Pri 
organizirani proizvodnji je s primemo agrotehniko mogoče računati s pridel- 
kom najmanj 14 q na ha. Po žetvi oljne repice je treba v večjem obsegu kot 
doslej izkoriščali njivske površini1 s poletnim sajenjem krompirja in s pridelo- 
vanjem   krmnih stročnic za silažo. 

Za potrebe kooperacijske proizvodnje krompirja v letu 1960 in za delno 
redno izmenjavo v ostali proizvodnji je potrebno organizirali pridelovanje se- 
menskega   krompirja na površini  1500 ha. 

Okrajni ljudski odbori so dolžni poskrbeti, da se zagotovijo pogoji za pro- 
izvodnjo potrebnega semena poljščin. Pridelovanje semenskega žita naj bo orga- 
nizirano na družbenih posestvih v ustreznem razmerju med intenzivnimi in 
domačimi sortami ter skladno s strukturo posevkov po setvenem planu posestev. 

Vso količino priznanega in odkupljenega oziroma uvoženega kvalitetnega 
semena bo treba pravilno uporabili in odpraviti dosedanje napake pri odkupu 
in plasmanu. Pridelovanje semenskega blaga je treba pogodbeno vezati po de- 
janskih potrebah v posameznih rajonskih področjih, pri čemer je treba izboljšati 
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govedo — prirastek (ton) 46 000 
prašiči — prirastek (ton) 45 800 
perutnina (ton) 3 800 
mleko (milijonov litrov) 360 
jajca (milijonov kosov) 139 
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organizacijo  semenske službe preko  zadružnih  poslovnih  zvez  ter  uveljavljati 
v zadrugah izmenjavo semena po temeljito izdelanem programu. 

4. Predvideno količinsko in kakovostno izboljšanje krmne osnove ter prehod 
na bolj specializirano proizvodnjo po rajonih omogoča naslednji porast živino- 
rejske proizvodnje: 

1958 1959 

50 000 
51 000 
4 000 
410 
147 

V goveji čredi bo naraslo število krav za približno 4000 glav, pri prašičih 
pa za  2000 plemenskih svinj. 

Predvideva se. da bo v zadružnih organizacijah izpitana naslednja živina: 
20 000 glav telet  ali  3000  ton  žive teže, 

5 000 glav mlade govedi tipa baby beef ali 2000 ton žive teže, 
11 400 glav ostale mlade govedi ali 5100 ton žive teže, 
4 000 glav odrasle govedi ali 2000 ton žive teže, 

140 000 kom. mesnatih prašičev ali  14 000 ton žive teže in 
25 000 kom. mastnih  prašičev ali  3500  ton  žive  teže. 

Akcijo pitanja bo vodila Zadružna poslovna zveza Slovenije. Pogodbeno 
pitanje pa bodo organizirale v svojih pitališčih in na podlagi kooperacije z zaseb- 
nimi kmetovalci področne poslovne zveze in kmetijska posestva. 

Za prodajo se predvideva vzreja okoli 8000 glav plemenske živine, medtem 
ko je za reprodukcijo lastne črede predvidenih približno 64 000 glav. Vzrejo 
plemenske živine je treba pogodbeno utrditi s kooperacijo ter uvajati sodobno 
in smotrno rejo telet za pleme. 

Za izboljšanje kvalitete in nadaljnjo razširitev osemenjevanja bo treba 
nabaviti 30 plemenjakov iz uvoza. Predvideno je, da bo leta 1959 osemenjenih 
že 153 000 krav ali 60 % staleža. 

Zaradi hitrejšega prehoda v čvrsto organizirano veliko in kakovostno tržno 
proizvodnjo je treba preko zadružnih poslovnih zvez in kmetijskih zadrug izvesti 
razng oblike kooperacije, posebno pri pogodbenem pitanju govedi in prašičev 
ter pri vzreji plemenske živine. 

Na kmetijskih posestvih je treba povečati stalež prašičev in v ta namen 
adaptirati razpoložljive prostore za približno 5000 prašičev. 

Za potrebe tovarne mesnih izdelkov v Zalogu bodo v letu 1959 začela do- 
bavljati bekone tri industrijska pitališča. Za pitanje telet, ki pridejo v postev 
tudi za izvoz, bo pri zadružnih poslovnih zvezah in na kmetijskih posestvih 
postavljenih okoli 18 pitališč. 

Da bi se povečala proizvodnja mesa, perutnine in jajc, se bo nadaljevala 
gradnja perutninarskih farm. 

Skladno s povečanjem specializirane živinorejske proizvodnje, ki bo zahte- 
vala večjo porabo kvalitetnih močnih krmil, je treba poskrbeti za smotrnejše 
krmljenje. 

Za perspektivnim razvojem najbolj zaostaja urejanje in intenzivnejše izko- 
riščanje travnatega sveta. Zato je treba v letu  1959 pričeti z intenzivnim ure- 
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janjem zanemarjenih vaških pašnikov, ki so postali po Zakonu o upravljanju 
s premoženjem  bivših agrarnih skupnosti splošno ljudsko premoženje. 

Na travnatem svetu so največkrat vzrok majhnega in slabega pridelka ne- 
urejene vodne razmere in pomanjkanje hranilnih snovi v zemlji, ker se zelo 
malo ali sploh ne gnoji. Pospešeno je treba pričeti z organizacijo melioracijskih 
skupnosti pri kmetijskih zadrugah, ki bodo izvajale ureditvena in melioracijska 
dela. Travništvo in pašništvo pa je treba vključiti v akcijske zadružne pro- 
grame, da bi se začelo organizirano in sistematično delo na urejanju teh zem- 
ljišč. Z ureditvenimi deli je treba začeti najprej tam, kjer so potrebna naj- 
manjša družbena sredstva. Izvajanje akcijskih ukrepov naj vodijo zadružne 
poslovne  zveze ob strokovni  pomoči Kmetijskega  inštituta LRS. 

Okrajni in občinski ljudski odbori naj izkoristijo pooblastila po Zakonu o 
racionalnem izkoriščanju kmetijskih zemljišč in vplivajo na to, da se uspešneje 
začno urejati intenzivni travniki in pašniki. V ta namen naj se predvidijo 
tudi zamenjave oziroma dodelitve zemljišč kmetijskim posestvom. 

Za vodstvo strokovno organizirane blagovne proizvodnje in izvedbo postav- 
ljenih nalog pri vzreji in selekciji živine v smislu načel o rajonizaciji proiz- 
vodnje si morajo zadružne poslovne zveze zagotoviti zadostno število strokovnih 
kadrov   in usposobiti živinorejsko službo. 

5. Skladno s perspektivnim planom je predvidena obnova približno 1700 ha 
sadnih   nasadov,  od  tega   1100 ha  na  kmetijskih posestvih, 600 ha pa v okviru 
sadjarskih skupnosti. Se bolj kot doslej je treba obnovo osredotočiti na večje- 
zemljiške komplekse in obnavljati predvsem intenzivne nasade, ki bodo hitro 
v polni   rodnosti. 

Za predvideni obseg obnove je zagotovljeno i/, proizvodnjo v letu 1958 
približno 880 000 sadik. S področja drugih republik bo treba nabaviti še 25 000 
sadik breskev in marelic ter 20 000 visenj. Za obnovo sadnega drevja v letu 
1960  pa   bo treba v letu  1959 pridelati okoli 900 000 sadnih sadik. 

Da bi sadne sadike ustrezale standardnim predpisom o kakovosti sadilnega 
materiala, je treba ukiniti vse drevesnice, ki nimajo ustrezno urejene pro- 
izvodnje. 

Okrajni ljudski odbori naj na podlagi Zakona o racionalnem izkoriščanju 
kmetijskih zemljišč izdajo predpise, ki bodo preprečili sleherno nesodobno 
obnovo nasadov. Davčnih olajšav naj bodo deležni le tisti proizvajalci, ki se 
v celoti  podrejajo zahtevam sodobne obnove nasadov. 

Pri zadružnih poslovnih zvezah je treba okrepiti strokovno - operativno 
službo, ki naj pospeševalno, inspekcijsko in servisno dejavnost poveže tudi Z 
družbenimi posestvi. Večja kmetijska posestva pa naj se čim prej usposobijo, 
da bodo lahko samostojno reševala vprašanja dviga in modernizacije svoje 
proizvodnje. Servisna služba naj po potrebi organizira izdelavo projektov, pro- 
izvodnjo  sadik  ter  opravlja  rigolanje,  sajenje,  škropljenje  in  podobno. 

6. Po dinamiki perspektivnega plana bi bilo treba v vinogradništvu ob- 
noviti 700 ha nasadov, od tega 350 ha na kmetijskih posestvih in 350 ha v 
kooperaciji. V ta namen je treba zagotoviti 2,1 milijona ccpljenk, če upoštevamo 
uvajanje visoke vzgoje s povprečno 3000 trsi po ha. 

V letu 1959 bo treba skladno s predvidevanji perspektivnega plana pove- 
čati pridelovanje trsnega materiala. V zvezi z izgradnjo bazenskih trsnic je 
treba pripraviti za podravski vinorodni rajon še ustrezne kapacitete sodobno 
urejenih silnic. 
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V novih nasadih je treba posvetiti vso pozornost uvajanju mehanizacije, 
ki lahko znatno zniža proizvajalne stroške. Z visoko vzgojo in drugimi izbolj- 
šanimi tehničnimi prijemi se lahko zmanjšajo tudi investicijski stroški obnove, 
ki je v vinogradništvu še vedno draga. 

Okrajne komisije za rajonizacijo naj v letu 1959 končajo delo na rajoni- 
zaciji vseh pomembnih vinogradniških okolišev, posebno pa v posavskem in 
primorskem vinorodnem okolišu. 

7. Za nadaljnji razvoj kmetijske proizvodnje bo v letu 1959 razpoložljivih 
okoli 7,6 milijarde din investicijskih sredstev. Porabo razpoložljivih sredstev 
je treba izboljšati tako, da bodo naložbe v čim krajšem času vplivale na 
porast proizvodnje. 

S temi sredstvi se namerava v poljedelstvu urediti 860 ha novih hmeljskih 
nasadov. Za sušenje hmelja bo zgrajenih izven ožjega hmeljarskega okoliša 
20 celic hmeljskih sušilnic, medtem ko je treba v področjih, kjer je hmelj že 
razširjen in sušilnice zgrajene, proces sušenja izpopolniti in racionalizirati z 
uvedbo novih peči in primernih ventilacijskih naprav. Za nasade, sušilnice, 
opremo in potrebno mehanizacijo v hmeljarstvu se računa z investicijskimi 
naložbami v višini okoli  1,4 milijardo din. 

Na kmetijskih posestvih je predvidena izgradnja mlečnih farm z visoko 
produktivno mlečno živino. Z ureditvijo odprtih hlevov bo možno pridobiti 
2000 stojišč, z adaptacijami hlevov pa še 300 stojišč, za kar bo treba zagotovili 
okoli 300 milijonov din. 

V okviru zadružnih poslovnih zvez in kmetijskih posestev bo postavljenih 
18 pitališč za teleta. V ta namen se predvideva 500 milijonov din investiciiskih 
sredstev. 

V letu 1959 se bo zaključila gradnja treh farm za bekone s skupno kapa- 
citeto 14 000 bekonov pri dvakratnem obračanju. Za proizvodnjo mesnatih 
prašičev-pršutnikov je predvidena adaptacija svinjakov za približno 5000 živali. 
Treba je urediti tudi progenotestno postajo za prašiče. Investicijska sredstva 
za gradnjo farmskih pitališč za prašiče bi znašala 452 milijonov din. 

Pri perutninarski farmi v Zalogu je treba zgraditi še objekt za 10 000 
kokoši-nesnic in klavnice za perutnino, na Dolskem je treba povečati farmo 
za nadaljnjih 20 000 rac. Za naštete perutninarske farme in dovršilev izgradnje 
že začetih objektov bo potrebnih okoli 415 milijonov din. 

Iz uvoza je predvidena nabava 1000 glav visoko produktivnih pasem, iz 
domače reje pa 3000 glav. za kar je treba zagotoviti 500 milijonov din. 

V ribištvu se namerava nabaviti oprema v vrednosti okoli 100 milijonov 
dinarjev. 

Za obnovo 1700 ha sadnih nasadov bo potrebnih okoli 500 milijonov din. 
za vinogradniško obnovo na površini 550 ha pa okoli 600 milijonov din. 

Za izvedbo melioracijskih osuševalnih in namakalnih del se predvideva 
600 milijonov din, za ureditev 10 000 ha travnatega sveta, zlasti črednih pašni- 
kov  pa  približno 300 milijonov din  investicijskih sredstev. 

Da bi uvedli v vinogradniški proizvodnji sodobno predelavo in klctar- 
jenje, je treba sedanje kletne zmogljivosti v Mariboru povečati in zaključiti 
v letu 1959 z gradnjami v Dobrovem, Metliki in na Kapeli ter pripraviti na- 
daljnjo izgradnjo kleti. Povsod tam, kjer se kažejo težnje, da bi se gradilo pro- 
izvodne vinske kleti malih zmogljivosti, je. treba gradnjo odklanjati, ker so 
take kleti neekonomične. 
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Poleg tega bodo morale kmetijske zadrugo zgraditi tudi primerne prostoie 
za pripravo blaga za trg, t. j. manjše hladilnice, predelovalnice sadja, sušilnice, 
obrate za predelavo sadnih sokov in druge podobne objekte, ker bodo le na 
ta  način   lahko preprečile kvarjenje odkupljenega blaga. 

Za ureditev zbiralnic za mleko in vaških posnemalnih centrov bo potreb- 
nih okoli 100 milijonov din. 

Razmeroma velik obseg investicij zahteva smotrno in načrtno uporaba 
razpoložljivih sredstev. Se bolj pa zahteva od kmetijskih in zadružnih orga- 
nizacij ter od ustreznih organov, da pravočasno izvedejo potrebne priprave 
in se orientirajo na tiste objekte, ki bodo dali največje in najhitrejše proizvodne 
učinke. 

Zaradi učinkovitejšega izkoriščanja razpoložljivih sredstev kmetijskih orga- 
nizacij je treba omogočiti z intenzivnim združevanjem sredstev izgradnjo tistih 
objektov, od katerih je v največji meri odvisna izpolnitev nalog perspektivnega 
plana. Pri tem naj zajame združevanje poleg zadružnih in drugih kmetijskih 
organizacij tudi dejavnosti, ki so povezane s kmetijsko proizvodnjo. 

Za pospešen razvoj kmetijstva se bodo v letu 1959 predvidela tudi večja 
sredstva iz republiškega investicijskega sklada. Poleg tega se bo uporabil za 
potrebe kmetijstva celoten dohodek od prometnega davka na hmelj, ki ga pla- 
čujejo zasebni proizvajalci. Računa se, da bodo povečali vlaganja za kmetijstvo 
iz svojih investicijskih skladov tudi ljudski odbori. Posebno pa je treba zago- 
toviti, da se bodo vložila za investicije v kmetijstvu dosledno vsa sredstva, ki 
se stekajo v sklade ljudskih odborov in so po zveznih predpisih namensko 
določena za kmetijstvo. 

8. Da bi manjša kmetijska posestva odigrala vsestransko vlogo pri kre- 
pitvi socialističnih družbenih odnosov in s sodobnejšim načinom dela vplivala 
na intenzivnost proizvodnje v svojem okolju, naj se združujejo v večje gospo- 
darske enote. Na tej podlagi bodo sposobna najemati investicijska posojila in 
racionalneje  izkoriščati zmogljivost osnovnih sredstev. 

9. Organizirana proizvodnja po sodobnih in modernih tehnoloških vidikih 
zahteva vrsto praktično in teoretično dobro izobraženih kadrov. Zato je treba 
Kmetijsko srednjo šolo usposobiti, da se bo povečala v letu 1959 njena zmoglji- 
vost, spopolnila njena tehnična oprema in bo tako mogla izobraževati v nasled- 
njih letih zadostno število sposobnih tehničnih kadrov v skladu z nalogami 
perspektivnega plana. 

Zaradi hitrega širjenja mehanizacije v kmetijskih zadrugah je treba posve- 
titi vso pozornost tudi vzgoji traktoristov in kmetijskih strojnikov. Društvo 
traktoristov in Ljudska tehnika naj zato še nadalje organizirata krajše izpo- 
polnitvene tečaje za traktoriste in tečaje za začetnike ter jim omogočata, da 
si pridobijo usposobljenost za svoje delo. 

Za oskrbovanje obnovljenih in asaniranih sadovnjakov ter vinogradov mo- 
rajo zadružne organizacije takoj začeti s sistematičnim izobraževanjem kadrov 
v strokovnih tečajih in S temeljito prakso na večjih sadjarsko-vinogradniških 
obratih   ter  tako  preskrbeti  strokovne  vodje  za  nove nasade. 

Da bi lahko pridobili potrebni kvalificirani in visokokvalificirani strokovni 
kader, se bodo odobrili z republiškega sklada za zidanje stanovanjskih hiš v 
letu 1959 krediti za stanovanjsko izgradnjo večjim socialističnim kmetijskim 
gospodarstvom, ki bodo dosegla v prihodnjih letih največji gospodarski razvoj. 
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10. Republiški In okrajni skladi za pospeševanje kmetijstva bodo v letu 
1059 razpolagali z nekoliko večjimi sredstvi kot v letu 1958. S temi sredstvi je 
treba finansirati kmetijsko pospeševalno službo, da bo v čim večji meri pri- 
spevala k razvoju kmetijstva, kot ga predvidevajo perspektivni in letni druž- 
beni plani. V zvezi s tem je treba sredstva skladov za pospeševanje kmetijstva 
uporabljati skladno z obstoječimi predpisi, na podlagi katerih se ne smejo 
dajati za regrese zasebnim kmetijskim proizvajalcem ali za plačevanje anuitri 
od posojil, ki so jih najele kmetijske organizacije. 

11, V okrajnih in občinskih družbenih planih je treba ob upoštevanju smer- 
nic tega plana predvideti konkretnejše možnosti in pogoje za razvoj kmetij- 
stva, ki ustrezajo naravnim in ekonomskim razmeram posameznega območja. 
Na tej podlagi bodo zadružne organizacije izdelale podrobnejše akcijske pro- 
grame in skrbele za njihovo izvajanje. 

IX. poglavje 

GOZDARSTVO 

1. Za   nadaljnjo   krepitev   proizvodne   zmogljivosti   gozdov   se   predvideva 
po fizičnem obsegu v letu 1959 naslednji razvoj gozdarstva (v indeksih): 

1957 

1 !)Г)(! 

19.")!! 19.-)9 

19.->(i 

I9o9 

19.™ 19Г)!! 

1. Gojenje in pospeševanje gozdov 93 79 101 127 
v tem: 

— gojenje 106 118 134 113 
— pospeševanje gozdov 86 58 83 143 

2. Sečnja gozdov 100 97 92 94 

2. Povečani obseg gojenja gozdov je treba doseči predvsem s smotrnejšo 
razporeditvijo razpoložljivih sredstev in zmanjšanjem izdatkov za neproduk- 
tivne namene. 

Pri gojenju gozdov je treba upoštevati zlasti naslednje: 
— Pri obsegu nege gozdov se predvideva v primerjavi z letom 1958 pove- 

čanje za okoli 14 %. Pri tem je treba posvetiti posebno pozornost čiščenju in 
redčenju iglastih enodobnih gozdov, za kar je treba predvideti ustrezna sredstva 
v povezavi z gradnjo gozdnih cest in nabavo lahke mehanizacije tudi v gozdnih 
skladih. Za izvedbo teh nalog, ki zahtevajo visoko strokovno usposobljenost 
in zagotavljajo hkrati proizvodnjo dodatnih količin celuloznega lesa, bo skrbela 
Uprava za gozdarstvo LRS v sodelovanju z okrajnimi upravami za gozdarstvo 
in Inštitutom za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije. 

— Povečali je treba meliorativno pogozdovanje ter melioracije grmišč in 
degradiranih gozdov. 

— Pogozdovanje krasa je treba pospešili na temelju posebnega generalnega 
načrta za melioracijo krasa. Večja sredstva se bodo zagotovila s tem, da se bodo 
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sredstva   iz  republiškega  gozdnega  sklada  vezala na  udeležbo  zainteresiranih 
ljudskih   odborov. 

— Pri pogozdovalnih delih je treba posvetiti posebno skrb pogozdovanja s 
hitro rastočimi drevesnimi vrstami posebno s topoli. Predvideno je, da se bo 
v letu 1959 povečal obseg pogozdovanja s topoli skladno z obstoječim generalnim 
načrtom za 100%. Za izvajanje teh del bo skrbela Komisija za topole pri Zbor- 
nici za kmetijstvo in gozdarstvo LRS, ki naj sestavi v ta namen za leto 1959 
poseben   operativni načrt. 

— Se nadalje je treba pospeševati vnašanje iglavcev v sestoje listavcev. 
— Urejanje gozdov, v katerih gospodarijo gozdna gospodarstva, bo v letu 

1958 v glavnem končano. V letu 1959 je treba zato urejati predvsem ostale 
gozdove splošnega ljudskega premoženja. Z urejanjem zasebnih gozdov pa naj 
se nadaljuje le na tistih gozdnih območjih, kjer tvorijo zasebni gozdovi večje 
in zaključene gospodarske enote in kjer so izvršene vse potrebne organizacijske 
in tehnične priprave. Zlasti je treba vršiti razmejitev gozdov od kmetijskih 
površin,   kar je hkrati pogoj za ureditev razmer na lesnem trgu. 

— Zmanjšati je treba stroške za urejanje, ker so večinoma previsoki in 
kažejo  na neracionalno razpolaganje s sredstvi. 

— Zaradi racionalnejšega gospodarjenja z gozdovi in pašnimi zemljišči se 
priporoča okrajnim ljudskim odborom, da sestavijo načrte za razmejitev gozd- 
nih in pašnih površin. 

3. Večji del sredstev za pospeševanje gozdov je treba uporabiti za gradnjo 
gozdnih cest. Gradnjo cest je treba pospeševati zlasti v gozdnih predelih, kjer 
prevladujejo iglavci; v gozdovih listavcev pa le, če dajejo kvalitetne sortimente 
ali pa je gradnja potrebna iz gojitvenih razlogov. Sredstva iz gozdnih skladov 
naj se uporabljajo v prvi vrsti za gradnjo utrjenih gozdnih cest; gradnjo vlak 
in utrjenih poti. ki služijo za gojenje gozdov, pa bodo vršile gozdnogospodarske 
organizacije tudi iz sredstev za redno vzdrževanje gozdov. 

Da se pospešijo gradnje gozdnih cest, se je treba v letu 1959 lotiti v večji 
meri uvajanja mehanizacije. Za nabavo opreme bi bilo treba iz gozdnih skladov 
zagotoviti sredstva v višini najmanj 80 milijonov dinarjev. Zbornica za kme- 
lijstvo in gozdarstvo LRS bo proučila mehanizirane gradnje gozdnih cest in 
pripravila program za nabavo ustrezne opreme. 

Sredstva za gradnjo gozdarskih zgradb je treba uporabiti predvsem za iz- 
gradnjo logarnic, da bi se približal strokovni kader delovišču in omogočilo tako 
boljše  gospodarjenje z gozdovi. 

V letu 1959 se bo nadaljevala gradnja gozdarskega centra v Postojni in pri- 
čela gradnja gozdarskega oddelka Univerze v Ljubljani. Pri gozdarskem vzgoj- 
nem centru v Postojni je treba osnovati poleg gozdarske srednje šole tudi šolo 
za gozdne delavce ter center za proučevanje dela in za pospeševanje mehani- 
zacije v gozdarstvu. 

4. Gradnja gozdnih cest spreminja vrednostno strukturo gozdov. Da bi se 
pravilno obračunavala gozdna taksa in prispevki, je treba vsklajevati razpore- 
ditev gozdov po vrednostnih razredih sproti. 

5. V primerjavi z letom 1958 se bo zmanjšal v letu 1959 skupni obseg sečnje 
za 60/o. Glede na prirastek, sektor lastništva in glavne vrste gozdnega drevja 
se bo gibala sečnja takole (v 1000 bruto m:l): 
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Indeksi 

Prira- 
stek 

Sečni 
1958 

a 
1959 

1959 1959 
1958 prirastek 

Skupaj 2 760 2 770 2 610 94 94 
Iglavci 1 580 1 484 1 377 94 87 
Listavci 1 180 1 286 1 233 96 104 
Gozdna gospode irstva 1 031 860 884 103 86 
Drugi  gozdovi 1 730 1 910 1 726 90 100 

Sečnja v gozdovih gozdnih gospodarstev se bo zaradi boljšega stanja gozdov 
nekoliko povečala, dosegala pa bo še vedno le 860/o prirastka. V zasebnih gozdo- 
vih se predvideva sečnja v višini letnega prirastka, tako da se tudi na tem pod- 
ročju postopno prehaja na intenzivnejše zboljševanje stanja v gozdovih. 

S predvideno strukturo sečnje se bo krepilo stanje iglastih gozdov kot 
ekonomsko primernejše drevesne vrste. Med tem ko je iglavcev v gozdovih okoli 
57%, jih bo posekanih od skupne sečnje le okoli 53"/(). 

Skupna sečnja se bo v letu 1959 zmanjšala za okoli 160 000 bruto m3. Zaradi 
boljšega izkoriščanja pa se računa z dejanskim zmanjšanjem izdelane lesne 
gmote le za 100 000 neto m3. Manjše količine razpoložljivega lesa morajo iti v 
pretežni meri na račun individualne potrošnje, tako da bodo ostale količine 
lesa za potrošnjo v družbenem sektorju na ravni leta 1958. Pri individualni 
potrošnji se računa z nadaljnjim nadomeščanjem drv s premogom in električnim 
tokom, s smotrnejšim izkoriščanjem lesa ter z zamenjavo lesa z drugimi ma- 
teriali. 

Količine lesa za industrijsko predelavo bo mogoče povečati za okoli 
160 000 m3 z zmanjšanjem potrošnje lesa za neposredno uporabo kot n. pr. jam- 
skega lesa, drogov in pilotov ter tesanega in gradbenega lesa, ki ga je treba 
nadomeščati Z drugimi materiali. S tem se bodo zagotovile večje količine lesa 
za proizvodnjo bukove hlodovine za žago in luščenje, za hlodovino iglavcev za 
žago, zlasti pa za proizvodnjo celuloznega lesa iglavcev, ki se mora povečati 
od 170 000m:1 v letu 1958 na 210 000 m:t v letu 1959. Kljub povečanim količinam 
celuloznega lesa iglavcev bo mogoče zadovoljiti potrebe celuloznih tovarn le, 
če bodo uporabljale najmanj 200/o celuloznega lesa listavcev in poleg tega še 
okoli 20 000 m3 žagarskih ostankov iglavcev. 

Povečano proizvodnjo bukovega tehničnega lesa je treba doseči z boljšim 
krojenjem lesa, zlasti pa s pravočasno sečnjo; povečano proizvodnjo celuloznega 
lesa iglavcev pa tudi z intenzivnejšim čiščenjem in redčenjem enodobnih iglastih 
gozdov. 

X. poglavje 

GRADBENIŠTVO 

V letu 1959 se predvideva povečanje gradbene proizvodnje za okoli 4%. Ker 
je izgradnja avtoceste ob pomoči gradbenih podjetij iz drugih republik pripo- 
mogla k velikemu porastu proizvodnje v letu 1958, v letu 1959 ni pričakovati 
večjega porasta. 

Struktura gradbenih del se bo v letu 1959 zaradi dokončanja avtoceste spre- 
menila v korist družbenega standarda. Pričakuje se, da bo znašala udeležba 
objektov družbenega standarda okoli  55% vseh gradbenih del. 
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Povečanje dejavnosti gradbenih podjetij je bilo v letu 1959 doseženo pred- 
vsem z naraščanjem števila delavcev, ki je že preseglo po perspektivnem planu 
za leto 1961 predvideno povečanje. Zato morajo gradbena podjetja v letu 1959 
znižati število zaposlenih pri gradnjah, povečati pa število delavcev v stranskih 
obratih. Skrbeti je treba tudi za izboljšanje kvalifikacijske sestave gradbenih 
delavcev s šolanjem vajencev in s hitrim priučevanjem nekvalificiranih in pol- 
kvalificiranih delavcev. 

Prvi pogoj za obsežnejšo in cenejšo izgradnjo predvsem stanovanjskih 
objektov je postopno uvajanje modernejšega in hitrejšega načina gradnje. V 
tem pogledu do sedaj niso bili doseženi večji uspehi. Za uspešno rešitev tega 
problema je treba upoštevati smernice Resolucije Ljudske skupščine LRS o 
usmerjanju stanovanjske izgradnje. V zvezi s tem je treba zlasti: 

— Pospešiti študij za tipizacijo konstrukcijskih elementov in obrtniških 
izdelkov. Pri reševanju te naloge morajo poleg zavodov za stanovanjsko iz- 
gradnjo sodelovati tudi Republiška sekcija združenja gradbenih podjetij, Sekre- 
tariat IS za urbanizem, komunalne zadeve in stanovanjsko izgradnjo ter Cen- 
tralni zavod za napredek gospodinjstva. 

    Urediti in pravočasno je treba pripraviti urbanistično dokumentacijo za 
večje zazidalne centre, ki bodo omogočili uvedbo velikih gradbišč. S pravočasno 
pripravo urbanističnih načrtov bo možno sklepati pogodbe za stanovanjsko iz- 
gradnjo za daljšo dobo, s čimer bodo dani pogoji za smotrnejšo in cenejšo orga- 
nizacijo gradbišč, za uvajanje prcfabriciranih konstrukcijskih elementov in 
tipiziranih obrtniških izdelkov. 

— Pri projektiranju objektov družbenega standarda se je treba izogibati 
kompliciranih izvedb, ki podražujejo izgradnjo in podaljšujejo rok dogotovitve. 
Komisije za revizijo glavnih projektov naj projekte s kompliciranimi elementi 
zavračajo. 

Razvoj gradbenega obrtništva zaostaja za potrebami gradbene operative. 
To stanje se bo z močnejšo stanovanjsko izgradnjo še poslabšalo, če ne bodo 
pravočasno storjeni ustrezni ukrepi. Zato je ena od važnih nalog okrajnih in 
občinskih ljudskih odborov, poskrbeti v večji meri za povečanje kapacitet in 
modernizacijo gradbenega obrtništva. Poleg tega pa naj tudi gradbena podjetja 
sama  organizirajo čim več lastnih obrtnih obratov. 

Tudi industrija gradbenega materiala v zadnjih letih ni mogla zadovoljiti 
potreb gradbeništva. Da bi se čim prej zagotovile zadostne količine osnovnih 
vrst gradbenega materiala, je treba pospešiti predvideno izgradnjo novih in 
rekonstrukcijo obstoječih zmogljivosti. 

V letu 1959 se predvidevajo za razvoj gradbeništva investicije v višini okoli 
1700 milj. dinarjev, kar je za 200/o več kot v letu 1958. Večji del teh sredstev 
bodo vložila gradbena podjetja iz lastnih skladov ter občinski in okrajni ljudski 
odbori. Razpoložljiva sredstva bi bilo treba usmeriti predvsem na nabavo lahke 
mehanizacije, zlasti za visoke gradnje in za razširitev lastnih obratnih obratov. 
Pri nabavi in pravilni izbiri mehanizacije naj Republiška sekcija združenja 
gradbenih podjetij nudi gospodarskim organizacijam čim večjo pomoč s strokov- 
nimi  nasveti. , 
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XI. poglavje 

PROMET 

1. Predvideno povečanje proizvodnje in blagovne izmenjave ter povečanje 

tranzitnega in  turističnega prometa bo v letu  1959 omogočilo nadaljnji  porast 
vseh prometnih storitev,  ki se bodo v posameznih dejavnostih  gibale  takole: 

Indeksi 

Promet skupaj 
Tovorni promet 
Potniški promet 
PTT promet 
Železniški promet 
Pomorski promet 
Javni eestni promet 

1958 1957 1959a958 

105 107 
103 108 
109 106 
109 106 
105 104 
90 112 

140 117 

2. Železniški tovorni promet se bo zaradi večje proizvodnje in potrošnje 
povečal v letu 1959 za okoli 4%. Pri tem se računa tudi s porastom tranzitnega 
prometa za okoli 2 "/o. Pri potniškem prometu se predvideva povečanje za 6 0/o 
zaradi  večjega  turističnega prometa  in večjih osebnih dohodkov  prebivalstva. 

Porast železniških storitev bo zahteval intenzivne napore za čim boljši' 
izkoriščanje premajhnih tirnih kapacitet na Jesenicah, v Zalogu in v Celju. Poli 
lega bo treba pospešeno nadaljevati z delom za razširitev teh kapacitet. S tem 
se bo pospešil obtok tovornih voz in skrajšalo postajanje vlakov. Dokler ne 
bodo nabavljene nove lokomotive, bo mogoče obvladati promet v konicah s 
povečano skrbjo za vzdrževanje, opremo in hiter obtok obstoječih parnih in 
električnih lokomotiv ter z medsebojno izmenjavo lokomotiv s podjetji v ostalih 
republikah. Posebno skrb je treba posvečati nabavi novih potniških vozil ter 
obnovi in rednemu vzdrževanju obstoječega prevoznega parka. Z nabavo novih 
metornih vlakov in potniških voz se bo zagotovil kulturnejši in udobnejši pre- 
voz potnikov, kar bo prispevalo k razvoju turističnega prometa in izboljšanju 
življenjskih razmer prebivalstva. 

V letu 1959 se bodo obnavljali najnujnejši objekti na glavnih progah kot so 
viadukt pri Hrastniku in most pri Laškem. Predvidena je zamenjava 65 km 
tirov, predvsem na glavni progi Dobova—Sežana. V letu 1959 je treba nadaljevati 
Z elektrifikacijo proge na odseku Logatec—Borovnica in postaviti daljnovod 
Kleče—Logatec. V zvezi s tem bo treba pričeti na odseku Postojna—Borovnica 
tudi S kabliranjem železniških telegrafsko-telefonskih naprav, ker se morajo 
zaradi  elektrifikacijo zamenjati zunanji  vodi s podzemnimi  kabli. 

Nadaljevala se bo tudi obnova neustreznih postajnih poslopij v najpomemb- 
nejših križiščih in industrijskih centrih. 

Nadaljevali je treba s študijem za izgradnjo železniške proge, ki bo povezala 
Koper z železniško mrežo. 

3. V pomorskem prometu se pričakuje povečanje prometa za 12%. To bo 
omogočeno s predvidenim  izboljšanjem stanja  na  mednarodnem  transportnem 
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tržišču, z boljšim koriščenjem obstoječih kapacitet ter z nabavo novega plovnega 
objekta. Poleg tega se bo v Kopru z dovršitvijo prvega odseka operativne obale 
nadaljevala prekomorska pristaniška dejavnost. 

V zvezi z razvojem turizma bo treba posvetiti posebno pozornost malemu 
obalnemu prometu z izboljšanjem rednih in turističnih zvez v lukah koprskega 
okraja. 

4. Z dovršitvijo avtomobilske ceste Ljubljana—Zagreb ter s povečanjem turi- 
stičnega prometa je pričakovati v letu 1959 znaten porast cestnega prometa, kar 
bo povečalo obremenitev cestnega omrežja. Zato bo treba posvečati posebno 
skrb rednemu vzdrževanju in sodobni opremi cestnih zvez. 

V letu 1959 je treba usmeriti razpoložljiva sredstva na ureditev najpomemb- 
nejših cestnih zvez. Zato se predvideva iz republiških sredstev predvsem dokon- 
čanje rekonstrukcije ceste Ljubljana—Maribor na trojanskem odseku. Poleg tega 
te predvideno nadaljevanje rekonstrukcije cest Maribor—Murska Sobota ter ce- 
ste Maribor—Dravograd v zvezi z gradnjo elektrarne Ožbalt, nadomestitev mosta 
čez Savo pri Bohinjski Bistrici, pričetek del na povezavi Ljubljane z avto-cesto, 
pričetek del pri Dolgem mostu na cesti Ljubljana—Sežana, dovršilev priključkov 
pri ptujskem mostu, dovršitev predoru pod ljubljanskim gradom ter urejanje 
stranskih pasov na glavnih vpadnicah v večja mesta. 

Zaradi predvidenega povečanja motornega prometa in večje varnosti kolesar- 
jev in pešcev naj občinski ljudski odbori posvečajo večjo pozornost urejevanju 
kolesarskih steza, hodnikov in varnih prehodov za pešce. Cestišča <;b važnih 
vpadnicah v industrijskih centrih, večjih delavskih naseljih in važnih turističnih 
krajih pa je treba urejevati s protiprašno prevleko. 

Ureditev cest I. in II. reda skozi večja mestna in industrijska naselja se bo 
finansirala s skupnimi akcijami republike in ljudskih odborov. V ta namen so 
predvidena posebna sredstva v republiškem cestnem skladu. 

Javni cestni promet, ki jo dosegel velik razvoj že v letih 1957 in 195ii, se 
bo v letu 1959 še nadalje povečal za 17 %. To bo mogoče doseči s povečanim šte- 
vilom vozil, ki so bila nabavljena v preteklih letih. Glede na obstoječe zmoglji- 
vosti prevoznega parka ne bi bila potrebna v letu 1959 večja nabava novih vozil 
razen v  zvezi s povečanim prevozom za novo koprsko luko. 

Za koordinacijo dela v javnem cestnem prevozu ter za izboljšanje prevoza 
bo skrbelo poslovno združenje javnega cestnega prometa Slovenija-transport. V 
javnem cestnem potniškem prometu je treba sistematično dopolnjevati sedanje 
avtobusne proge ter v prvi vrsti krepiti lokalne zveze med mestnimi in industrij- 
skimi centri ter naseljeno okolico. Razširjati in krepiti je treba tudi javni 
mestni promet. Ljudski odbori in podjetja javnega cestnega prometa naj posve- 
čajo  večjo skrb izgradnji varnih in ustreznih avtobusnih postaj in postajališč. 

5. Celotni poštni, telegrafski in telefonski promet bo naraste] v letu 1959 
v primerjavi z letom 1958 predvidoma za 6%. Za zboljšanje poštnega poslovanja 
bo podjetje za ptt promet finansiralo v letu 1959 iz lastnih skladov ter iz sred- 
stev investicijskega sklada generalne direkcije predvsem povečanje nekaterih 
telefonskih central, gradnjo najnujnejših poštnih poslopij ter polaganje tele- 
fonskih  kablov. 

Ozka grla v telefoniji, predvsem na odsekih Kranj—Jesenice ter v Ljubljani, 
Mariboru in Celju se bodo lahko odpravila le s finančno pomočjo ljudskih odbo- 
rov in gospodarskih organizacij. 
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XII. poglavje 

TRGOVINA 

1. Povečanje kupne moči in nadaljnji gospodarski razvoj bosta omogočila 
porast blagovnega prometa. Računamo, da se bo povečal v trgovini na drobno 
v letu 1959 promet za 12%. S tem bo presežen količinski obseg prometa iz leta 
1956 za 320/o, kar je 59,,/() povečanja, predvidenega po perspektivnem planu du 
leta 1961. Vedno večja vloga trgovine na debelo pri preskrbi gospodarskih dejav- 
nosti z reprodukcijskim materialom in tehničnimi predmeti bo zahtevala kljub 
povečanju neposrednega oskrbovanja nadrobne trgovine pri proizvajalcih tudi 
porast prometa na debelo. Računamo, da se bo obseg prometa na debelo povečal 
za 120/o. 

Od delovanja gospodarskih organizacij na področju blagovne menjave je v 
veliki meri odvisna stabilizacija tržišča ter predvideno izboljšanje življenjske 
ravni delavcev in uslužbencev. Zato se bodo morale gospodarske organizacije, 
organi državne uprave in druge organizacije, ki se ukvarjajo z vprašanji blagov- 
nega prometa, odločno in načrtno lotiti odpravljanja pomanjkljivosti in nesklad- 
nosti, ki so zavirale osnovnim nalogam ustrezen razvoj trgovine. 

2. Za neposredno preskrbo prebivalstva je odločilnega pomena razvoj trgo- 
vine na drobno, ki pa znatno zaostaja za perspektivnim planom. Zato bo treba 
v letu 1959 doseči hitrejše povečanje prodajnih kapacitet. Z ureditvijo novih 
trgovskih lokalov in povečanjem števila trgovin z neprekinjenim poslovanjem 
bo treba pridobiti najmanj 1000 novih prodajnih mest. Razširitev trgovinskega 
omrežja je treba doseči predvsem v mestih in industrijskih središčih, kjer je 
zaradi neustrezne organizacije tržišča prihajalo do motenj v preskrbi prebival- 
stva. Zato naj ljudski odbori predvidijo za razvoj trgovine večja finančna sred- 
stva kot v preteklih letih. Razen sredstev ljudskih odborov je treba v te namene 
uporabiti tudi sredstva skladov gospodarskih organizacij. Zaradi močne razdrob- 
ljenosti teh sredstev bo mogoče doseči večji učinek z združevanjem sredstev go- 
spodarskih organizacij, ki naj ga organizirajo ljudski odbori v sodelovanju s 
trgovinskimi zbornicami. 

Razširitev trgovskega omrežja je treba doseči tudi z odpiranjem lastnih pro- 
dajaln industrijskih podjetij, ki imajo zaokrožen trgovski sortiment blaga. Mož- 
nosti za odpiranje takih prodajaln naj prouči Trgovinska zbornica LRS ter skrbi 
za ustrezno povezavo med ljudskimi odbori in gospodarskimi organizacijami. 

Za pravilno razmestitev novih prodajaln po strokah in lokaciji naj pripravijo 
ustrezne predloge trgovinske zbornice v sodelovanju s stanovanjskimi skup- 
nostmi. Prav tako naj trgovinske zbornice in sveti za blagovni promet pri občin- 
skih ljudskih odborih skrbijo, da se bo pri trgovskih podjetjih povečalo število 
potrošniških svetov, ki lahko s pravilnim delom in ob podpori družbenih organi- 
zacij ter ob tesnejši povezavi s sveti za blagovni promet pripomorejo k hitrej- 
šemu napredku in boljšemu poslovanju trgovine. 

Za predvideno povečanje prodajnih mest bo treba zaposliti razen rednega 
dotoka 500 kvalificiranih delavcev iz obstoječega vajeniškega kadra v trgovini na 
drobno še najmanj 500 kvalificiranih in visokokvalificiranih delavcev. Del tega 
kadra bo mogoče pridobiti v sodelovanju z delavskimi sveti trgovinskih organi- 
zacij iz odvečnega kadra trgovine na debelo. Za pravilno usmeritev tega kadra 
naj skrbe predvsem trgovinske zbornice. 
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3. Organizacijo trgovskega omrežja na debelo je treba vskladiti z dejanskimi 
potrebami tržišča ne glede na meje politično-teritorialnih enot. Trgovinska zbor- 
nica LRS in okrajne trgovinske zbornice bodo izdelale načela organizacije in 
poslovanja trgovinske mreže na debelo, tako da se čim bolj skrajša pot blagov- 
nega prometa od proizvodnje do potrošnje, in predlagale način, kako naj se ta 
organizacija izvede. Poleg načel enotnega gospodarskega območja je treba pri 
tem upoštevati tudi načelo, da sme biti med proizvodnjo in potrošnjo praviloma 
samo en posrednik; le v primerih, kjer se koristno zbira širok sortiment blaga, 
naj se vključuje v menjavo tudi veletrgovina. Tako izdelan predlog bo osnova 
za reorganizacijo trgovinskega omrežja na debelo na področju Slovenije, ki se 
mora  pričeti izvajati že v letu  1S)59. 

Osnovna in obratna sredstva, ki bodo pridobljena pri reorganizaciji trgovine 
na debelo naj se uporabijo za razvoj in pospeševanje trgovine na drobno. Prav 
tako je treba preusmeriti v trgovino na drobno tudi kvalificirane in visoko- 
kvalificirane delavce. 

Kapacitete trgovine na drobno se bodo povečale najhitreje s prodajo v na- 
prej pakiranega blaga. Zato naj prične trgovina s prehrambenim blagom na 
debelo v širšem obsegu s pakiranjem blaga v naprej, predvsem pri tistih proiz- 
vodih, kjer industrija za sedaj tega še ne more uvajati v količinah, ki jih 
zahtevajo potrošniki. Trgovinske zbornice naj proučijo, pri katerih vrstah blaga 
pride v poštev pakiranje v naprej, in posredujejo konkretne predloge bodisi 
industriji bodisi trgovini na debelo. Pri tem je treba skrbeti tudi za čim hitrejšo 
realizacijo stavljenih predlogov. 

4. Dejavnost ljudskih odborov in njihovih organov bi se morala usmeriti 
zlasti na ureditev tržišča s kmetijskimi pridelki, ki je bilo v zadnjih letih zaradi 
pomanjkljivosti pri odkupu, slabosti pri prometu s kmetijskimi pridelki in ne- 
ustrezne organizacije preskrbovalnih podjetij najbolj neustaljeno. 

Kmetijske zadruge, ki so po veljavnih predpisih glavni prevzemnik vseh 
presežkov, naj še v večji meri odkupujejo tudi tiste presežke, ki so na določenem 
področju na razpolago le v manjših količinah. Pt\\v tako je potrebno, da se 
kmetijske zadruge intenzivneje lotijo odkupa in prodaje po kvaliteti in sortah. 
Zadrugam, ki niso usposobljene za vnovčenje tržnih viškov, naj pomagajo po- 
slovne zveze, zlasti pri posredovanju prodaje na oddaljenejša tržišča. 

Osnovni nosilec prometa in preskrbe potrošnikov s kmetijskimi pridelki naj 
bodo preskrbovalna podjetja. Zato naj občinski ljudski odbori nudijo tem pod- 
jetjem vso pomoč, da se bodo usposobila za redno preskrbo potrošnikov tako po 
količini, kakor po kvaliteti in sortimentu. Poleg preskrbovalnih podjetij naj se 
vključujejo v prometu s kmetijskimi pridelki tudi ostale gospodarske organi- 
zacije sorodnih strok, ki se ukvarjajo s trgovino na drobno, ter združene proda- 
jalne in prodajalne poslovnih zvez. Zadrugam, katerim omogoča struktura 
kmetijske proizvodnje poslovanje preko vsega leta, je treba dati na razpolago 
primerne stalne trgovske lokale. Preskrbovalna podjetja v večjih potrošniških 
centrih -naj na podlagi ugotovljenih potreb zagotovijo ustrezne količine kmetij- 
skih pridekov s sklepanjem pogodb s proizvajalci. V velikih potrošnih središčih 
je treba pospešiti priprave za ustanovitev trgov na debelo, ki bodo s koncentra- 
cijo večjih količin blaga omogočili konkurenco po cenah in kvaliteti. Vzporedno 
8 tem je treba zgraditi tudi potrebna skladišča in hladilne prostore v močnejših 
potrošnih središčih, s čimer se bodo ublažila sezonska nihanja cen. Okrajni in 
občinski ljudski odbori naj posvetijo posebno skrb in storijo ustrezne ukrepe, da 
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bodo investicijski programi pravočasno izdelani in se bodo investitorji lahko 
udeležili natečajev iz splošnega investicijskega sklada. Za gradnjo skladišč in 
trgov na debelo ter za razvoj preskrbovalnih podjetij s kmetijskimi pridelki naj 
predvidijo ustrezna sredstva iz svojih skladov tudi ljudski odbori. 

5. Za hitrejši razvoj trgovine bo treba v letu 1959 povečati investicijske na- 
ložbe. Predvideva se, da bo v te namene uporabljenih okoli 3400 milijonov 
din sredstev, kar je za 18% več kot v letu 1958. Razpoložljiva sredstva je treba 
uporabiti predvsem za razvoj trgovine na drobno in za potrebe prometa s kme- 
tijskimi pridelki. Za učinkovitejšo uporabo razpoložljivih sredstev je treba pri- 
četi tudi z združevanjem sredstev gospodarskih organizacij. V primerih, ko 
gospodarske organizacije nimajo pogojev za odplačevanje posojil, naj ljudski 
odbori poskrbijo za investiranje in uredijo možnosti in pogoje za odplačevanje 
posojil. 

Sredstva, ki so predvidena za razvoj trgovine v republiškem investicijskem 
skladu, bodo služila predvsem za soudeležbo pri natečajih za izgradnjo objektov 
za izboljšanje preskrbe mest in industrijskih središč s kmetijskimi pridelki. 

XIII. poglavje 

GOSTINSTVO IN TURIZEM 

Na podlagi povečanja osebnih dohodkov prebivalstva in nadaljnjega nara- 
ščanja turističnega prometa se predvideva v letu 1959 povečanje prometa v go- 
stinstvu za okoli 8,5 "/o. Pri tem se računa, da se bo povečalo število nočitev v 
turističnem prometu za 15 0/o. Da bi se omogočil tak razvoj gostinstva in turizma, 
bo potrebno izvajati zlasti naslednje ukrepe: 

— V turističnih krajih in prehodnih centrih, kjer je v času glavne turistične 
sezone povpraševanje po gostinskih storitvah večje od zmogljivosti obratov, bo 
treba usposobili oziroma zgraditi nastanitvene kapacitete za najmanj 750 postelj. 
Nastanitvene zmogljivosti je treba povečati zlasti v tistih krajih, kjer se na 
podlagi dosedanjega razvoja upravičeno lahko pričakuje močan in povečan obisk 
inozemskih turistov. Vzporedno s tem je treba v turističnih krajih zagotoviti 
izgradnjo in usposobitev družabnih prostorov ter prostorov za razvedrilo gostov. 

— V skladu s perspektivnim planom razvoja gostinstva morajo izdelati 
gostinske zbornice predloge za vrnitev in programe za usposobitev tistih objek- 
tov, ki so že služili gostinstvu, pa se sedaj  uporabljajo v druge namene. 

— V turističnih krajih je treba doseči večji promet predvsem s podaljšanjem 
turistične sezone. Sezonske gostinske gospodarske organizacije naj poskrbe za tO 
zlasti s pravočasno propagando, ustrezno politiko cen in z izvensezonskimi 
popusti. 

— V turističnih krajih z močnim izletniškim turizmom ter v prehodnih me- 
stih je treba zagotoviti sodobnejši in hitrejši način cenene prehrane gostov z 
ureditvijo express restavracij s samopostrežbo. Gostinska zbornica za LR Slove- 
nijo naj za ureditev takih objektov pripravi tipske načrte. 

— V industrijskih središčih naj ljudski odbori, gospodarske organizacije in 
stanovanjske skupnosti ustanavljajo obrate za družbeno prehrano, da bi se zago- 
tovila cenena, izdatna in sodobna prehrana prebivalstva. Gospodarske organiza- 
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čije naj  pri tem izkoristijo možnost združevanja sredstev za ustanovitev skupnih 
obratnih  menz. 

— Skupna poraba investicijskih sredstev za razvoj gostinstva in turizma 
bo v letu 1959 znašala okoli 1370 milj. din, kar je za 96% več kot v letu 1958. 

Iz sredstev splošnega investicijskega sklada se bodo finansirale adaptacije, 
modernizacije in dograditve gostinskih objektov ter komunalne in turistične 
naprave   v turističnih krajih, pomembnih za inozemski turizem. 

Iz republiškega investicijskega sklada se predvidevajo v letu 1959 povečana 
sredstva, ki se bodo uporabila za kritje trans po že odobrenih posojilih in za 
nova posojila. Pri novih posojilih se bodo sredstva iz republiškega investicijskega 
sklada odobravala le v obliki udeležbe pri posojilih, ki jih bodo odobrili ljudski 
odbori   ter za udeležbo pri posojilih  iz splošnega  investicijskega sklada. 

Predvideva se, da bodo povečali sredstva za razvoj gostinstva in turizma 
tudi ljudski odbori, pri čemer naj v sodelovanju z gospodarskimi organizacijami 
izkoristijo tudi možnost združevanja sredstev. 

— Gospodarske organizacije vseh panog naj še nadalje vlagajo sredstva v 
počitniške domove. Pri tem naj izkoristijo možnost medsebojnega združevanja 
sredstev, obenem pa naj zaradi boljše zasedbe sklepajo pogodbe za izmenjavo 
koristnikov. 

— Ljudski odbori naj pri določanju pavšalnih obveznosti upoštevajo struk- 
turo in specifičnost v poslovanju posameznih gostinskih gospodarskih organizacij 
s posebnim ozirom na njihovo družbeno nalogo in na fiksne stroške obratovanja, 
tako da se zagotove stabilne cene in čim boljše izkoristijo razpoložljive zmoglji- 
vosti. 

— Gostinska zbornica za LR Slovenijo bo pripravila sistem skupinskega 
in individualnega nagrajevanja po delovnem učinku, katerega bodo uvedle go- 
stinske gospodarske organizacije. S tem bodo povečale delovno storilnost in iz- 
boljšale   kvaliteto storitev. 

— Na podlagi potreb gostinskih gospodarskih organizacij bo pripravila Go- 
stinska zbornica za LR Slovenijo plan strokovnega izpopolnjevanja gostinskega 
kadra, ki se bo izvajal v sodelovanju z ustreznimi organi ljudskih odborov, pod- 
ročnimi zbornicami in gostinskimi gospodarskimi organizacijami. Za kvalifici- 
rane in visokokvalificirane poklice je treba usposobiti najmanj 300, za polkvali- 
ficirane  poklice pa najmanj 500 gostinskih delavcev. 

Sredstva za strokovno usposabljanje gostinskih delavcev naj zagotovijo go- 
stinske gospodarske organizacije iz lastnih skladov ter ljudski odbori iz skladov 
za gospodarske kadre. 

— Gostinska zbornica za LR Slovenijo naj v sodelovanju s Trgovinsko zbor- 
nico in zlasti z večjim angažiranjem preskrbovalnih podjetij skrbi za zadostno 
in pravočasno preskrbo turističnih krajev s tistim blagom, ki ga je v prejšnjih 
letih primanjkovalo. Trgovinske in obrtne poslovalnice v turističnih krajih pa 
naj prilagodijo svojo ponudbo glede količine in izbire blaga ter delovnega časa 
potrebam turističnega prometa. 

— Prometne gospodarske organizacije naj prilagodijo prometne zveze potre- 
bam turističnega prometa ter s tarifnimi ukrepi prispevajo k podaljšanju turi- 
stične  sezone. 

— Republiški organi in ljudski odbori naj skrbijo za večji razvoj turizma. 
Poleg ostalega je treba poskrbeti tudi za usposobitev cest, ustrezno potrebam 
avtomobilskega prometa, za postavljanje bencinskih črpalk in servisnih postaj, 
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za izboljšanje komunalnih naprav, za poživitev zabavnega in kulturnega živ- 
ljenja v turističnih krajih ter za splošno turistično propagando. Dohodki cd 
turistične takse naj se v celoti uporabljajo za pospeševanje turizma. 

— Turistična zveza Slovenije je dolžna skrbeti za pravočasno pripravo pro- 
pagandnega materiala ter za obveščanje domačega in inozemskega tržišča. Pro- 
pagandni in informativni material je treba izdati v juniju za zimsko sezono in 
najkasneje v avgustu za bodočo letno sezono. 

XIV. poglavje 

OBRT 

Skupen obseg obrtne proizvodnje in storitev se bo v letu 1959 povečal za 
okoli 8,5%, od tega v družbenem sektorju za 12%. S tem bo v celotni obrti 
doseženo okoli 70 % povečanja, predvidenega po perspektivnem planu za raz- 
dobje od 1957. do 1961. leta. 

Kljub znatnemu povečanju obrtniške dejavnosti pa tudi v letu 1959 še ne 
bodo pokrite potrebe po obrtnih storitvah in proizvodih. Da bi se povpraševanje 
čim bolj zadovoljilo, bo treba izvajati v letu  1959 predvsem naslednje naloge: 

— Obrtne zbornice naj po svojih strokovnih svetih preučijo možnosti o 
prenosu proizvodnje posameznih, dosedaj izrazito obrtnih izdelkov, na industrij- 
ska podjetja; s tem se bodo sprostile obrtniške kapacitete za izvrševanje storitev, 
Za izvedbo ustreznih predlogov naj poleg zbornic skrbijo tudi pristojni upravni 
organi. Zbornice naj dajejo prav tako specializiranim trgovskim podjetjem s 
tehničnim blagom in industrijskim prodajalnam pobudo, da organizirajo bodisi 
v okviru lastnih prodajaln bodisi v sodelovanju s sorodnimi strokami delavnice 
za popravila strojev in aparatov, ki so predmet njihovega trgovanja. 

— Ljudski odbori naj izdelajo na podlagi potreb po razširitvi obrtnih obra- 
tov, ugotovljenih v perspektivnih planih, konkretne programe izgradnje in 
usposobitve obrtniške mreže za leto 1959. Pri tem je treba prvenstveno upošte- 
vati potrebe po razširitvi storitvene obrti, v mestih in industrijskih središčih 
pa tudi potrebe gradbene obrti za vskladitev njenih kapacitet z obsegom stano- 
vanjske izgradnje. Za finansiranje investicij za razvoj obrtništva naj ljudski 
odbori uporabijo iz svojih investicijskih skladov vsaj tista sredstva, ki jih vpla- 
čujejo obrtne gospodarske organizacije v te sklade. V okrajnih in občinskih 
družbenih planih je treba določiti višino sredstev za razvoj obrtništva. Poleg 
tega bo treba, zato da se doseže večji učinek pri povečanju obrtnih kapacitet Z 
ustanavljanjem novih In Z rekonstrukcijo obstoječih delavnic, pričeti tudi Z 
združevanjem sredstev skladov obrtnih gospodarskih organizacij na področju 
posameznih okrajev in občin. Na tej podlagi računamo, da bodo znašale investi- 
cije v obrtništvu v letu 1959 okoli 1700 milijonov din. kar je za okoli 47 % več 
kot v letu 1958. 

Obrtna zbornica LRS in njeni organi naj preko okrajnih obrtnih zbornic 
nudijo pomoč občinskim ljudskim odborom pri usposabljanju novih delavnic 
s tem, da pripravijo izdelane programe za nove obrtne obrate. Pri tem naj V 
sodelovanju z industrijskimi podjetji skrbijo tudi za to. da bo industrija pričela 
v večjem obsegu proizvajati orodje in opremo za potrebe obrtništva. 



Priloge 305 

— Obrtne zbornico naj preko organizacij Ljudske mladine in šolskih odbo- 
rov pri občinah povečajo zanimanje mladine za vključevanje v obrt tako v me- 
stih kot na podeželju. Dosedanji enostranski interes ženske mladine za vključe- 
vanje v stroke osebnih poklicev in v tekstilno stroko je treba razširiti tudi na 
ostale stroke obrti, v katerih delovni pogoji prav tako ustrezajo kvalificiranim 
delavkam. Število vajencev je treba povečati posebno v obratih družbenega sek- 
torja, ker je pomanjkanje kvalificiranih obrtnih delavcev ena največjih ovir za 
hitrejši  razvoj obrtništva. 

— Glavna ovira za povečanje števila vajencev so premajhne kapacitete vaje- 
niških domov, ki posebno v mestih in močnejših gospodarskih središčih onemo- 
gočajo številnejše vključevanje mladine s podeželja. Zato je treba proučiti na 
obrtnih zbornicah, poleg možnosti novogradenj, tudi možnosti vključitve obrtnih 
vajencev v obstoječe proste kapacitete industrijskih šol in internatov. Sklade za 
gospodarske kadre je treba v večji meri uporabiti za razvoj strokovnega šolstva 
za potrebe obrti. 

— Obrtne zbornice naj pomagajo stanovanjskim skupnostim pri organizi- 
ranju servisnih delavnic. Ker bodo te delavnice pripomogle k hitrejšemu kritju 
potreb po obrtnih storitvah, naj občinski ljudski odbori prispevajo za te namene 
del sredstev tudi stanovanjskim skupnostim. Poleg finančne pomoči občin naj 
bi stanovanjske skupnosti uporabile za razvoj servisov tudi prosta sredstva 
hišnih svetov. Pri načrtih za nova stanovanjska naselja naj ljudski odbori in 
stanovanjske skupnosti skrbijo, da bodo predvideni tudi potrebni prostori za 
servisne  delavnice in obrtne obrate, potrebne na njihovem območju. 

— Obrtna zbornica LRS in njeni organi naj v večji meri pristopajo k orga- 
niziranju   proizvodnje obrtnih izdelkov in izdelkov domače obrti za izvoz. 

TRETJI   DEL 

EKONOMSKI UKREPI ZA IZPOLNITEV DRUŽBENEGA PLANA 
LR SLOVENIJE 

XV. poglavje 

SKLAD LR SLOVENIJE ZA POSPEŠEVANJE KMETIJSTVA 

1,   V  sklad LR Slovenije za pospeševanje kmetijstva se steka: 
— 7 0/o dohodnine od kmetijstva in 
— prometni davek od hmelja. 

XVI. poglavje 

GOZDNI SKLADI 

1. Na področju LR Slovenije se izdvajajo sredstva v okrajne gozdne sklade 
od cene stoječega lesa, od dohodkov od postranskih gozdnih proizvodov in od 
plačanih gozdnih škod v gozdovih splošnega ljudskega premoženja ter od pri- 
spevkov,  ki se plačajo iz zasebnih in zadružnih gozdov za gojenje in pospeševa- 
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nje gozdov po povprečni stopnji 40%. Po posameznih okrajih se izdvajajo sred- 
stva za gozdne sklade takole: 

"/o za okrajne gozdno sklade 

Okraj 

Celje 
Gorica 
Koper 
Kranj 
Ljubljana 
Maribor 
Murska Sobota 
Novo mesto 

2. V  gozdni  sklad   LR  Slovenije se stekajo sredstva  iz  okrajnih  gozdnih 
skladov v višini 30 % izvzemši okraje Gorica, Murska Sobota in Novo mesto. 

XVII. poglavje 

CESTNI SKLADI 

1. Sredstva, ki pripadajo cestnim skladom, se razdelijo takole: 

a) takse na motorna vozila po tarifi k zveznemu zakonu o taksah pripa- 
dajo v celoti republiškemu cestnemu skladu; 

b) takse od vprežnih cestnih vozil pripadajo: 70 0/o okrajnim cestnim skla- 
dom, 30 % občinskim  cestnim skladom; 

c) prometni davek od prevoznih storitev zasebnih lastnikov cestnih vozil 
pripada v celoti občinskim cestnim skladom; 

d) dohodki od prodane trave, sadja in drevja pripadajo v celoti skladu 
organa, ki je pristojen za ceste; 

e) dohodki od denarnih kazni, plačanih zaradi kršitve prometnih predpi- 
sov, ki jih izrekajo pristojni organi, pripadajo skladu organa, ki je pristojen 
za izrekanje kazni. 

2. Poleg sredstev, navedenih pod 1. točko, pripada cestnemu skladu LR 
Slovenije dotacija iz republiškega proračuna v znesku 950 milijonov din. 

XVIII. poglavje 

SKLAD LR SLOVENIJE ZA ZIDANJE STANOVANJSKIH  IIlS 

V sklad LR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš se plačuje 15 0/o od 
sredstev občinskih kreditnih skladov za zidanje stanovanjskih hiš, ki se zbi- 
rajo iz stanovanjskega prispevka, kolikor ni z zveznimi predpisi za posamezne 
gospodarske dejavnosti  določeno drugače. 
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XIX. poglavje 

INVESTICIJSKI SKLAD LR SLOVENIJE 

1. V investicijski sklad LR Slovenije se steka 50 0/o od prispevka iz do- 
hodka gospodarskih organizacij, ki pripada investicijskim skladom občin, okra- 
jev in ljudskih republik, razen od prispevka iz dohodka, ki ga plačujejo gospo- 
darske  organizacije pavšalno. 

2. Sredstva investicijskega sklada LR Slovenijo so bodo uporabila za 
naslednje   namene: 

a) za   poravnava obveznosti  sklada  iz preteklih  let; 

b) za posojilo in finansiranje negospodarskih investicij do zneska 812 mi- 
lijonov  din; 

c) za posojilo za finansiranje rekonstrukcije cest I. in II. reda do zneska 
600 milijonov din; 

d) za izplačila neizkoriščenih, zneskov iz posojil iz leta 1958 in za transe 
na  podlagi  že sklenjenih pogodb do zneska 350 milijonov din; 

e) preostala sredstva investicijskega sklada LR Slovenije se bodo uporabila 
za Investicije v posameznih gospodarskih panogah v naslednjem razmerju; 

— industrija in gradbeništvo 33 0/o 
— kmetijstvo 27 % 
— promet 7 0/o 
— trgovina 8 % 
— gostinstvo in turizem 15()/o 
— nerazporejeno 10 "/o 

O uporabi nerazporejenih sredstev bo odločal v teku leta Izvršni svet 
LS LRS, kolikor bodo to dovoljevala splošna gospodarska gibanja. Pri raz- 
poreditvi teh sredstev na posamezne dejavnosti je treba upoštevati osnovne 
smernice  tega družbenega plana. 

3. Ce s tem planom ni drugače določeno, bosta Jugoslovanska invsticijska 
banka in Jugoslovanska kmetijska banka, centrali za LR Slovenijo, uporabljali 
sredstva  iz točke 2/d in 2/e predvsem za: 

a) izpolnjevanje  svojih  obveznosti  po  že sklenjenih  posojilnih  pogodbah; 
b) za udeležbo pri posojilih iz splošnega investicijskega sklada v primerih, 

ko bo investitor izčrpal možnosti kritja predpisane udeležbe iz lastnih sredstev 
ali sredstev pristojnih ljudskih odborov; 

c) za udeležbe pri investicijskih naložbah, ki se bodo izvajale iz združenih 
sredstev  gospodarskih organizacij; 

d) za dovoljevanje novih posojil za rekonstrukcije, dovrševanje in izgradnjo 
novih objektov tistim posojilojemalcem, katerih investicijska izgradnja je v 
skladu z nalogami perspektivnega plana. Dovoljevanje novih posojil se mora 
v čim večji meri vezati na udeležbo sredstev gospodarskih organizacij in ljudskih 
odborov. 

4. Posojila iz sredstev, ki so namenjena za trgovino, gostinstvo in turizem, 
(   dovoljujejo lahko za namene, navedene pod točko 4/a in 4/b, za udeležbe pri 
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posojilih, ki jih dovoljujejo ljudski odbori, pa največ do 30 0/o od proračunske 
vrednosti investicijskega objekta. 

5. Podrobnejše pogoje za dovoljevanje posojil iz tega sklada predpiše Odbor 
za investicijska posojila sklada LR Slovenije. 

XX. poglavje 

PROMETNI DAVEK OD HMELJA 

Vpeljuje se prometni davek od hmelja, ki ga plačujejo individualni pride- 
lovalci hmelja. 

Stopnje prometnega davka od hmelja določi Izvršni svet LS LR Slovenije. 
Ta davek pripada skladu LR Slovenije za pospeševanje kmetijstva. 

XXI. poglavje 

DOLOČITEV KOLIČIN STOJEČEGA LESA ZA POSEK V LETU 1959 

1. Za leto 1959 se določajo za posek tele količine lesa (v m3 stoječega lesa): 

Skupno 2010000 
od tega: 

— v gozdovih splošnega ljudskega premoženja, 884 000 
s katerimi gospodarijo gozdna gospodarstva 

od tega: 
— jamski les iglavcev 58 000 
— celulozni les iglavcev 116 000 
— v gozdovih splošnega ljudskega premoženja, 
s katerimi ne gospodarijo gozdna gospodarstva 
ter V zadružnih in zasebnih gozdovih 1 726 000 

od tega: 
— jamski les iglavcev 105 000 
— celulozni les iglavcev 128 000 

2. Količine jamskega in celuloznega lesa iglavcev so minimalne ter so 
namenjene za rudnike in tovarne celuloze. V okviru za posek določenih celotnih 
količin stoječega lesa, ki so maksimalne, se lahko prekoračijo količine jamskega 
in celuloznega lesa iglavcev. 

3. Pooblašča se Izvršni svet LS LRS, da predpiše v okviru skupnih količin 
iz 1. točke največje količine lesa za posek po vrstah, sortimentih. gozdarskih 
področjih in okrajih. 

4. Ce bodo z zveznimi predpisi določene minimalne količine lesa, ki se 
morajo posekati v LR Sloveniji, in bi po določilih 1. točke teh količin ne bilo 
mogoče zagotoviti, se pooblašča Izvršni svet LS LRS, da spremeni količine lesa, 
ki so določene v 1. točki. 
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XXII. poglavje 

SREDSTVA ZA PKOKACUN LR SLOVENIJE 

1, Za   kritje proračunskih izdatkov je LR Slovenija udeležena na naslednjih 
dohodkih: 

— prometni davek od vina in žganja, izvzemši prometni davek v gostinstvu 
in trgovini na drobno; 

— dohodnina od kmetijskih gospodarstev; 
— dohodnina od ostalih poklicev in od premoženja; 
— proračunski prispevek iz osebnega dohodka delavcev; 
— proračunski  prispevek  od  sklada skupne porabe; 
— prometni davek od zasebnikov; 
— prometni davek od vrednotnic; 
— državne takse. 
2. Stopnja udeležbe proračuna LRS na dohodkih iz prejšnje točke je 33%. 

XXIII. poglavje 

PRORAČUN LR SLOVENIJE 

V letu 1959 bo razpolagala LR Slovenija s skupnimi sredstvi za finansiranje 
proračunskih izdatkov, dotacij skladom in dotacij okrajem v znesku 11 312 mili- 
jonov  din. 

Ta  sredstva bodo zagotovljena iz naslednjih virov (v milijonih din): 

— delež pri zveznem prometnem davku 3270 
— delež pri proračunskem prispevku iz osebnega dohodka 

delavcev   in   pri   proračunskem   prispevku   od   sklada 
skupne porabe 5075 

— delež pri dohodnini 1466 
— delež pri prometnem davku od vina in žganja, pri pro- 

metnem  davku   od   zasebnikov  in   od   vrednotnic 949 
— delež pri državnih taksah 330 
— 6% obvezna rezerva iz leta 1958 142 
— dohodki republiških uradov in zavodov 40 
— drugi dohodki 40 

Sredstva za finansiranje proračunskih izdatkov, zmanjšana za 8% obvezno 
rezervo v znesku 670 milijonov din, se bodo uporabila za naslednje namene (v 
milijonih  din): 

— administrativni proračun 7597 
— negospodarske investicije 950 
— dotacije skladom: 
a) cestnem skladu 950 
b) skladu za urejanje voda 113 
c) ostalim skladom 69 
Proračun LR Slovenije skupaj 9679 
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Dotacije okrajem: 

Gorica 
Koper 
Novo mesto 

Dotacije skupaj 

214 
454 
295 

963 

XXIV. poglavje 

REPUBLIŠKI PRORAČUNSKI SKLADI 

Razpoložljiva sredstva skladov za pospeševanje posameznih gospodarskih 
območij, s katerimi upravljajo republiški organi, bodo v letu 1959 naslednja 
(v milijonih din): 

— sklad za pospeševanje kmetijstva 403 
— gozdni sklad 328 
— sklad za urejanje voda 396 
— cestni sklad 1256 
— sklad za pospeševanje založništva 118,7 
— ostali skladi 147,6 

XXV. poglavje 

UKREPI ZA ZAGOTOVITEV SKLADNEGA RAZVOJA GOSPODARSTVA PO 
PREDVIDEVANJIH   DRUŽBENEGA  PLANA  GOSPODARSKEGA   RAZVOJA 

LR SLOVENIJE ZA RAZDOBJE OD 1957. DO 1961. LETA 

1. Pristojni republiški upravni organi morajo skrbeti za to, da bodo okrajni 
družbeni plani glede temeljnih proporcev na posameznih gospodarskih področjih 
v skladu z določbami republiškega družbenega plana, in morajo stalno sprem- 
ljati izvajanje republiškega družbenega plana. Izvršnemu svetu Ljudske skup- 
ščine LR Slovenije morajo predlagati ukrepe, ki so potrebni za vskladitev okraj- 
nih družbenih planov z republiškim družbenim planom ali za izpolnitev repub- 
liškega družbenega plana. 

Na .enak način morajo okrajni ljudski odbori v okrajnih drtižbenih planih 
zagotoviti, da bodo občinski družbeni plani vsklajeni s temeljnimi proporci 
okrajnih družbenih planov. 

2. Da' bi se koordinirano in smotrno uporabljala sredstva republiških in 
okrajnih gozdnih skladov, skladov za pospeševanje kmetijstva, skladov za kadre 
v gospodarstvu, cestnih skladov in vodnih skladov, je treba predložiti programe 
za uporabo sredstev okrajnih skladov in njihove predračune pred njihovo po- 
trditvijo v mnenje Izvršnemu svetu oziroma organu, ki ga ta določi. 

Da bi se koordinirano in smotrno uporabljala sredstva okrajnega cestnega 
sklada in občinskih cestnih skladov, lahko okrajni ljudski odbor določi, da je 
treba predložiti program za uporabo občinskih cestnih skladov in njihove pred- 
račune pred njihovo potrditvijo v mnenje okrajnemu ljudskemu odboru oziroma 
organu, ki ga ta določi. 
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3. Za vsako novo investiranje, ki naj bi se finansiralo iz lastnih sredstev 
gospodarske organizacije, iz sredstev investicijskih skladov oziroma proračunskih 
sredstev republike, okrajev in občin, si mora investitor pred prlčetkom investi- 
ranja pridobiti mnenje o potrebnosti in smotrnosti nameravane graditve. Mnenje 
da republiški upravni organ, ki je pristojen za gospodarsko področje, za katero 
je nameravani objekt namenjen. 

Izvršni svet izda podrobnejše predpise za izvrševanje določb iz prejšnjega 
odstavka. 

4. Da se zagotovo z Družbenim planom gospodarskega razvoja LR Slovenije 
za razdobje od 1957 do 1961 leta predvidena razmerja med novo zaposlitvijo 
delavcev in porastom delovne storilnosti v gospodarstvu, morajo vsi za delo 
pristojni upravni organi stalno spremljati izvajanje teh določb in sproti poročati 
za delo pristojnim svetom ljudskih odborov oziroma Izvršnemu svetu o vseh 
primerih   pretiranega zaposlovanja delavcev. 

Ce se ugotovi, da zaradi prekomernega zaposlovanja delavcev gospodarska 
organizacija ne dosega predvidene delovne storilnosti, mora take primere obrav- 
navati odbor proizvajalcev občinskega ljudskega odbora in lahko da gospodarski 
organizaciji ustrezno priporočilo. 

XXVI. poglavje 

KONČNE DOLOČBE 

1. Pooblašča se Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije, da izdaja po- 
drobnejše  predpise za izvrševanje tega družbenega plana. 

2. Ta   družbeni plan velja od dneva objave v -Uradnem listu LRS«, upo- 
rablja pa  se od 1. januarja 1959. 

PREDLOG   ZA  SPREMEMBO 

VI. poglavja družbenega plana LRS za leto 1959 

V  VI.  poglavju predloga družbenega plana LRS za leto 1959 se predlagajo 
pod točko  1. naslednje spremembe: 

1. V   drugi vrsti prvega odstavka se zamenja postavka >-20%" s postavko 
~140/o-<. 

2. V   prvem odstavku se spremenijo postavke v tretjem, petem in šestem 
stolpcu  tako, da se glasijo: 

Indeksi 

1959 

Industrija   (brez živilske industrije) 14 215 
Kmetijstvo (z živilsko industrijo) 6 700 
Gozdarstvo 813 
Skupaj 21728 

И)Г,!) 1959 

1958 1957 

117.1 106,8 
111,2 103,6 
96,4 76,7 

114,3 104,3 
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3. V drugi vrsti drugega odstavka se zamenja postavka »lO.S0/«)« s postavko 
»8,8%«. 

4. V zadnji vrsti drugega odstavka se zamenja postavka »12,30/(i.<s postavko 
н.10,3%«. 

OBRAZLOŽITEV 

Ko je Izvršni svet LS LRS razpravljal o predlogu družbenega plana LRS, 
za leto 1959 še niso bile poznane količine izvoza, ki jih je predvidel zvezni plan 
po republikah. Republiški plan izvoza je bil kasneje vzklajen z zveznim planom 
ter se na tej podlagi s to spremembo vsklajuje republiški plan izvoza z zveznim 
planom. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu družbenega plana Ljudske republike Slovenije za leto 1959 

Odbor za gospodarstvo Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na 
svoji seji dne 15. in 16. decembra 1958 obravnaval predlog družbenega plana 
LR Slovenije za leto 1959. V načelu se je strinjal z razlogi, ki so motivirali 
sestavo družbenega plana v obliki, kot jo je predložil Izvršni svet in ki jih je 
obrazložil njegov predstavnik na skupni seji odborov za gospodarstvo Repub- 
liškega zbora in Zbora proizvajalcev. Odbor ugotavlja, da je predloženi plan 
v skladu s smernicami perspektivnega družbenega plana LR Slovenijo za raz- 
dobje od leta 1957 do 1961, da je veren odraz predvidenih gospodarskih zmog- 
ljivosti v prihodnjem letu in da kot celota služi za realizacijo naših gospodarsko 
političnih ciljev. 

V razpravi o podrobnostih je odbor sprejel k predlogu družbenega plana 
LR Slovenije za leto 1959 naslednje spremembe in dopolnitve: 

1. V I. poglavju se v drugi točki za stavkom: »Zato bo treba bolj kot doslej 
skrbeti za racionalno zaposlovanje delovne sile ter izboljšati organizacijo dela- 
vstavi še nov stavek, ki se glasi: »Tudi nove investicije, predvsem v okviru že 
obstoječih obratov, je treba usmerjati tako, da bodo vplivale na racionalno 
zaposlovanje delovne sile.« 

Odbor je bil mnenja, da je treba investicijska sredstva predvsem pri rekon- 
strukcijah obstoječih obratov uporabljati v smeri racionalnejšega izkoriščanja 
delovne sile. Gre za to, da pri ugotavljanju ekonomskega efekta neko investicije 
ni važno samo povečanje proizvodnje, ampak tudi to, da bo s pravilnim vla- 
ganjem novih srdstev v avtomatizacijo in mehanizacijo tehnoloških procesov 
doseženo povečanje narodnega dohodka ob racionalnejšem zaposlovanju delovne 
sile. Tudi pri zasedbi  novih delovnih  mest,  ki  so nastala z rekonstrukcijami. 
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bi bilo potrebno, da podjetja izpopolnijo ta delovna mesta predvsem iz svojih 
notranjih rezerv. Praksa pa je pogosto takšna, da se po končani rekonstrukciji 
zaposli nova delovna sila in zato ne pride do povečanja produktivnosti dela, 
nasprotno  pa se stalno veča število zaposlenih. 

2. V I. poglavju se v drugem odstavku pete točke besedilo stavka, ki se 
začne: »Zato je treba vskladiti potrošnjo sredstev republike in sredstev ljudskih 
odborov . . .« dopolni tako, da se dodajo še besede: »ter gospodarskih organi- 
zacij—. 

Predlog družbenega plana govori v tej točki o spremembi strukture inve- 
sticijskih naložb republike in ljudskih odborov. Ker pa postajajo sredstva gospo- 
darskih organizacij vedno važnejši faktor investiranja na posameznih področjih, 
smatra odbor za pravilno, da se tudi ta sredstva v čim večji meri usmerjajo 
v razvoj tistih panog, ki so doslej zaostajale. Decentralizacija in večja samo- 
stojnost gospodarskih organizacij je sicer privedla do velike drobitve teh sred- 
stev, vendar je treba z združevanjem, o čemer je tudi na drugem mestu govora, 
doseči, da bo uporaba tudi teh sredstev v skladu s smernicami družbenih planov. 
Zato je bil odbor mnenja, da je treba besedilo plana dopolniti v predloženem 
smislu. 

3. V III. poglavju se prvi odstavek 3. točke dopolni tako, da se doda na 
koncu še besedilo: »Ljudski odbori pa naj še posebej gledajo na to, da se bo 
hitreje vršila sprememba investicij v korist negospodarskih, ker bi sicer zaosta- 
janje negospodarskih investicij lahko ogrozilo izpolnjevanje temeljnih postavk 
perspektivnega  plana gospodarskega  razvoja v letih od  1957 do  1961«. 

V razpravi o tem vprašanju je odbor ugotovil, da sicer vrednostno po svoji 
nominalni višini negospodarske investicije potekajo v skladu z družbenim pla- 
nom, ne pa funkcionalno, ker se zaradi dviga cen gradbenim storitvam za enake 
investirane vsote naredi manj, kot je bilo predvideno. Iz tega sledi, da bo treba 
dinamiko vlaganj v negospodarske investicije še povečati, da ne bi to negativno 
vplivalo na izpolnjevanje temeljnih postavk perspektivnega plana. Konkretno 
zaenkrat še ni mogoče po izjavi predstavnika Izvršnega sveta izračunati, kakšna 
naj bi bila ta dinamika, ker metodologija evidence Narodne banke še ne daje 
osnove za to, da bi se točneje ugotovil dosedanji obseg negospodarskih investicij. 
Treba je najprej ustvariti ustrezen pregled, na kar bo šele možno s številkami 
precizirati potrebno dinamiko. Glede na to predlaga odbor, da se zaenkrat da 
v družbenem planu samo splošna smernica ljudskim odborom, da naj pospešeno 
spreminjajo strukturo investicij  v korist negospodarskih. 

4. V III. poglavju naj se točka (> glasi: »Ustrezni republiški organi naj v 
sodelovanju z ljudskimi odbori, zbornicami in drugimi organizacijami izdelajo 
predloge za združevanje investicijskih sredstev zaradi izvrševanja nalog in do- 
sege smotrov, ki so v skladu s smernicami perspektivnih družbenih planov in za 
njihovo  namensko uporabo«. 

Odbor meni. da obstoja vrsta ekonomsko utemeljenih možnosti za zdru- 
ževanje investicijskih sredstev, ki se formirajo na različnih nivojih. Obstojajo 
tudi že nekateri tozadevni predpisi, je pa še stvar v fazi proučevanja ter priča- 
kujemo še posebnih zveznih predpisov. Odbor meni, da morajo principi zdru- 
ževanja sloneti predvsem na načelih, ki bodo zagotavljala osnove principa samo- 
stojnosti gospodarskih organizacij, kajti edino na tej osnovi bo dosežen zaželen 
rezultat. Ljudski odbori pa imajo že sedaj možnost, da to združevanje usmerjajo 
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tako, da se sredstva osredotočijo na realizacijo tistih ciljev, ki so postavljeni 
tako v zveznem kol v republiškem in okrajnih perspektivnih družbenih planih. 
To je zaenkrat najbolj trdna in tudi najbolj realna osnova. Nekateri okrajni 
ljudski odbori so tako prakso že začelj in je prinesla dobre rezultate. Tudi 
v tem pogledu odbor ne predlaga konkretnih številk, kar tudi ne bi bilo mogoče, 
pač pa smatra, naj se s tako formulacijo da ljudskim odborom splošne smernice, 
kako naj neposredno in takoj začno z delom pri usmerjanju investicijskih 
sredstev. 

5. V IV. poglavju se besedilo v drugi alinei 4. odstavka dopolni tako, da se 
drugi.odstavek glasi: »V ta namen nuj izdelajo organi za zaposlovanje pregled 
zaposlenih po njihovi kvalifikacijski strukturi na osnovi analitske ocene delov- 
nih mest, ki bo služil kot podlaga za pravilno usmerjanje in prekvalifikacijo, 
zlasti z ustreznimi sistemi hitrega priučevanja. 

V zvezi s IV. poglavjem, ki govori 0 zaposlenosti in delovni storilnosti, je 
odbor o tem vprašanju obširno razpravljal, saj kaže, da mu je treba posvetiti 
v letošnjem letu še posebno pozornost, ker so predvidevanja po perspektivnem 
planu glede zaposlovanja delovne sile že prekoračena. Razprava je predvsem 
nakazala potrebo po dopolnitvi obstoječih predpisov, ki bi naj gospodarskim 
organizacijam postavili ostrejše obveznosti glede prekoračevanja planov delavne 
sile. V praksi obstojajo že primeri, ko se take obveznosti postavljajo dogovorno 
med gospodarsko organizacijo in občinskim zborom proizvajalcev. Zato bi bilo 
treba proučiti, ali ne bi bilo pravilno, da se ta praksa podpre z ustreznimi pred- 
pisi. V tej zvezi je bilo tudi govora, naj bi gospodarska organizacija bila za 
prekomerno zaposlitev delovne sile obremenjena s plačilom določenega pri- 
spevka za pokrivanje komunalnih izdatkov, ki se z zaposlovanjem nove delovne 
sile poveču.jea'o. 

Ker pa to na podlagi obstoječih predpisov ni mogoče, je odbor menil, naj 
se v tej smeri izkoristijo vse možnosti, ki jih nakazuje formulacija plana v 
XXVI. poglavju točka 4, ki pravi, da »morajo vsi za delo pristojni upravni 
organi stalno spremljati izvajanje teh določb in sproti poročati za delo pristoj- 
nim svetom ljudskih odborov oziroma Izvršnemu svetu o vseh primerih pre- 
tiranega zaposlovanja delavcev« in da »mora take primere obravnavati zbor 
proizvajalcev občinskega ljudskega odbora, ki lahko da gospodarski organizaciji 
ustrezno priporočilo«. 

V tej zvezi pa se postavlja tudi problem evidence zaposlenih po njihovi 
kvalifikacijski strukturi, ki ga obravnava že omenjeni odstavek IV. poglavja. 
Odbor predlaga dopolnitev formulacije v tem smislu, da se naj pregled izdela 
na osnovi analitske ocene delovnih mest, ker na osnovi sedanje kvalifikacijske 
strukture, na kateri sloni sistem osebnih dohodkov, ne bomo prišli do realnih 
podatkov, ki bi nam lahko služili za pravilno usmerjanje delovne sile. 

6. V zvezi z gornjimi problemi je tudi predlog, naj se v IV. poglavju tretja 
alinea četrtega odstavka črta. 

Besedilo te alinee določa, da je treba priliv delovne sile v tiste dejavnosti, 
kjer je primankuje, stimulirati z ustrezno tarifno politiko in posojili za stano- 
vanjsko izgradnjo. 

Odbor je bil mnenja, da bi s spreminjanjem tarifnih postavk še bolj zaostrili 
nesorazmerja med posameznimi dejavnostmi in prispevali k tendenci po zviše- 
vanju tarifnih postavk tudi v drugih panogah. 



7. V V. poglavju naj se pod št. 1 v 7. vrstici tretjega odstavka spremeni 
vrstni red besedila tako, da pride na prvo mesto odkupna in šele na drugo mesto 
davčna  politika. 

Odbor je na široko razpravljal o rezultatih zlasti letošnje odkupne politike 
s posebnim oziroma na dogovarjanje cen. Pri tem je ugotovil, da se nekatere 
napake v odkupni politiki, zlasti določanje pravilne ravni odkupnih cen, ponav- 
ljajo že celo vrsto let. Take napake pa niso povzročile samo prekomernega nara- 
ščanja dohodkov, ki izkoriščajo položaj na trgu, ampak so škodovale tudi pra- 
vilni oskrbi naših potrošniških središč, še bolj zaostrile v negativnem smislu 
diferenciacijo na vasi in lahko ogrozijo našo celotno politiko na vasi za daljši 
čas. Prav glede na to je odbor mnenja, da je treba posvetiti pravilni odkupni 
politiki vso skrb in prav preko nje doseči temeljne cilje v pogledu pravilnejšega 
uravnavanja splošne in osebne potrošnje in razvoja kmetijstva ter socializacije 
na vasi. To politiko je treba podpreti tudi z ustrezno davčno politiko, vendar 
tako, da bo davčna politika šele pomoč za izvajanje te splošne politike na vasi, 
ki  jo   je   treba  realizirati prav preko ustrezne odkupne politike. 

8. V V. poglavju naj se pod točko II. v tretjem odstavku druge točke v 
predzadnji  vrstici izpustita besedi: »investicijskih naložb«-. 

Ta odstavek govori o tem, da bodo pristojni republiški sveti v sodelovanju 
Z ljudskimi odbori izdelali okvirne programe investicijskih naložb za svoje pod- 
ročje ter določili prioritetni red, zato da bi se dosegel skladen razvoj negospo- 
darskih investicij in ostalih dejavnosti družbenega standarda ter da bi se nala- 
gala razpoložljiva sredstva čim bolj smotrno. 

Odbor je bil mnenja, da je lak način dela pravilen, da pa pri tem ne bi bilo 
potrebno niti umestno, da bi se določile konkretne številke, ker gre tu v prvi 
vrsti šele za izdelavo okvirnih programov na daljše roke, ki naj bi v večji ali 
manjši meri odražali smernice, ki naj se jih v svoji investicijski politiki drže 
ljudski odbori. Prav zato naj se izraz »investicijske naložbe- izpusti. 

9. V V. poglavju se pod točko II. v drugem odstavku 5. točke besedilo do- 
polni tako, da se konec drugega stavka glasi: »...obrti, gostinstva, trgovine, 
družbene   prehrane  in  drugih  dejavnosti  gospodinjske stroke«. 

Zaradi razvoja obratov družbene prehrane je potrebno, da se tudi za te 
preskrbi potreben strokovni kader. Kvalificirani delavci za nove poklice gospo- 
dinjske stroke se že šolajo v petih strokovnih šolah v LR Sloveniji, kar pred- 
stavlja šele prvi korak v razvijanju sistema gospodinjskega strokovnega šol- 
stva. Odbor je bil mnenja, da je zaradi tega treba dopolniti besedilo v omenje- 
nem smislu. 

10. V Vil. poglavju naj se v prvem odstavku 6. točke izpusti besedilo zad- 
njega stavka: »Glede na predvideni obseg potrošnje je računati v letu 1959 
tudi 7.  delnim nedeljskim obratovanjem rudnikov rjavega premoga«. 

Z družbenim planom ne moremo kot smernico postavljati, naj bi rudniki 
rjavega premoga obratovali delno tudi v nedeljah, ker je to v nasprotju s sploš- 
nimi intencijami naše delovne zakonodaje. Ce bodo rudniki rjavega premoga 
prisiljeni, da se bodo zaradi izpolnitve družbenega plana zatekli tudi k nedelj- 
skemu delu, je to stvar konkretnih organizacijskih ukrepov pri posameznem 
rudniku, ker nikakor ni rečeno, da rudniki ne bi postavljenih ciljev mogli doseči 
tudi na drug način in jim zato družbeni plan ne more nalagati obveznost nedelj- 
skega dela kot svojo smernico. Zato naj to besedilo iz družbenega plana izpade. 
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11. V VIII. poglavju naj se v 8. odstavku tretje točke v drugi vrstici izpusti 
besedilo »starih hmeljišč pa se bo izkrčilo okoli ^O.ha«, za besedilom »3400 ha- 
pa namesto vejice postavi pika. 

V družbenem planu namreč ni mogoče predvideti točno število površin, ki 
se bodo izkrčile. To je stvar konkretne rajonizacije, ki jo bo treba sistematično 
izvajati in ki bo po potrebi terjala tudi večje izkrčenje starih hmeljnikov, kot 
je tu navedeno. To še posebno glede na to, da bo treba prej ali slej bolj siste- 
matično preiti k načrtni rajonizaciji, s čimer se je doslej v določeni meri odlašalo 

12. V VIII. poglavju naj se za sedanjo 6. točko vstavi nova točka 7. z nasled- 
njim besedilom: 

»Ljudski odbori in kmetijska posestva ter zadružne organizacije naj po- 
svetijo večjo pozornost kot doslej razvoju čebelarstva. V ta namen naj v svojih 
planih predvidijo ustrezna sredstva za pospešen razvoj čebelarstva.•< 

Dosedanje točke 7., 8., 9., 10. in 11. postanejo točke 8., 9., 10., 11. in 12. 
Odbor je mnenja, da je treba čebelarstvu posvetiti večjo pozornost, medtem 

ko v predlaganem besedilu družbenega plana sploh ni omenjeno. Čebelarstvo 
ima vse pogoje, da postane važna pridobitna panoga, zlasti glede na velike 
tradicije, ki jih čebelarstvo v Sloveniji že ima. Poleg tega je čebelarstvo samo 
po sebi važno ne samo kot dopolnilna gospodarska panoga, ampak služi posredno 
tudi v zelo veliki meri poljskim kulturam in zlasti sadjarstvu zaradi opraše- 
vnnja. Prav glede na to je odbor mnenja, da bi morali ljudski odbori tej gospo- 
darski panogi posvetiti večjo pozornost kot doslej in staviti na razpolago tudi 
ustrezna finančna sredstva. 

13. V VIII. poglavju na koncu prvega odstavka devete točke naj se doda 
naslednje besedilo: »Prouči naj se sistem srednjega kmetijskega strokovnega 
šolstva glede na njegovo specializacijo in lokacijo šol, ustrezajočo potrebam po 
proizvodnih področjih«. 

Pospešen razvoj kmetijstva in njegova modernizacija zahteva tudi ustrezno 
število strokovnega kadra. Sedanje kapacitete srednjega kmetijskega šolstva ne 
zadoščajo. Pri povečevanju kapacitet je treba proučiti tudi potrebo po specializa- 
ciji srednjega kmetijskega kadra tako v pogledu posameznih kmetijskih dejav- 
nosti kot  tudi posameznih kmetijskih rajonov. 

14. V X. poglavju naj se v drugem stavku tretjega odstavka nadomesti 
besedilo »povečati pa število delavcev v stranskih obratih« z besedilom: »pove- 
čati pa kapacitete specializiranih obratov in jih organizirati na industrijski 
način«. 

Pri obravnavi vprašanja števila potrebne delovne sile v gradbeništvu zaradi 
doseganja predvidenega obsega gradbenih storitev kot tudi zaradi dviga produk- 
tivnosti v gradbeništvu, je odbor prišel do zaključka, da je mogoče doseči pred- 
videni obseg gradbenih storitev in hkrati znižati število zaposlenih v gradbeni- 
štvu, ki je že v letu 1958 doseglo obseg, predviden po perspektivnem planu za 
leto 1961, samo na tak način, da se posamezne obrate specializira in v njih orga- 
nizira industrijski način proizvodnje, s čimer bi se povečal splošni učinek, pove- 
čala hitrost izgradnje, hkrati pa zmanjšala potreba po delovni sili. Samo na tak 
način bo mogoče doseči v planu predvideno zmanjšanje števila delovne sile. 

15. V XI. poglavju naj se v petem odstavku 4. točke izpusti zadnji stavek: 
.•Glede na obstoječe zmogljivosti prevoznega parka ne bi bila potrebna v letu 
1959 večja nabava novih vozil razen v zvezi s povečanim prevozom za novo 
koprsko luko«. 
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Odbor je mnonja, da tako določilo v planu ni potrebno. Povečanje zmoglji- 
vosti prevoznega parka je stvar posamezne gospodarske organizacije, odvisna 
od razpoložljivih finančnih sredstev. Marsikje je sicer število prevoznih sredstev 
zadovoljivo, tehnično stanje voznega parka pa je takšno, da zahteva nujne za- 
menjave in dopolnitve. Družbeni plan v tem pogledu gospodarskih organizacij 
ne more omejevati, če imajo za tO na razpolago potrebna finančna sredstva. 

16. V XII. poglavju naj se zadnja vrstica drugega odstavka 5. točke dopolni 
tako, da se glasi: »industrijskih ter turističnih središč s prehrambenimi pro- 
izvodi«. 

Plan na tem mestu govori o tem, da bodo sredstva, ki so predvidena za raz- 
voj trgovine v republiškem investicijskem skladu, služila predvsem za soude- 
ležbo pri natečajih za izgradnjo objektov za izboljšanje preskrbe mest in indu- 
■ trijskih   središč s  kmetijskimi  pridelki. 

Odbor je mnenja, da bi bilo ta sredstva uporabiti tudi za soudeležbo pri 
natečajih za izboljšanje preskrbe s prehrambenimi proizvodi turističnih središč 
[»lede na lo, da trgovska mreža v naših turističnih središčih komaj zadovoljuje 
potrebe normalnega prometa, nikakor pa ni kos izredno povečanim potrebam 
v času sezone, kar na splošno neugodno vpliva na razvoj turizma. Ugotovil 
pa je seveda, da v tem pogledu tudi ljudski odbori sa.mi premalo storijo za raz- 
voj turizma, ker bi bilo treba ekonomsko zainteresirati večja trgovska podjetja 
iz drugih krajev, da bi v času sezone podprla promet v takih turističnih sre- 
diščih. Taka dejavnost pa bi se morala seveda odvijati na čisto komercialnih 
osnovah. 

Odbor za gospodarstvo jo sprejel ludi amandman, ki ga je k predlogu druž- 
benega plana za leto 1959 predložil Izvršni svet, da se v predlog družbenega 
plana vstavi novo XX. poglavje, vsa ostala poglavja pa dobe višjo zapovrstno 

ilko.   Novo XX. poglavje se glasi: 
-Okrajni in občinski investicijski skladi. 
Poleg dohodkov, ki se po zveznih predpisih stekajo v okrajni in občinski 

investicijski sklad, pripada v letu 1959 a) okrajnim investicijskim skladom 
12 0/o dohodnine od kmetijstva; b) občinskim investicijskim skladom 13% ob- 
činskih   doklad od dohodka od kmetijstva.« 

Poleg tega je odbor sprejel tudi vse dopolnitve in spremembe, ki jih je 
k predlogu družbenega plana za leto 1959 sprejel odbor za gospodarstvo Zbora 
proizvajalcev, in sicer: 

1. V V. poglavju se pod točko II. v zadnjem odstavku 3. točke dodajo za 
besedami >-v večjih mestih« besede »zlasti v tistih industrijskih mestih, katerih 
stanovanjski prostor je pod  republiškim  povprečjem«. 

2. V X. poglavju se dopolni predzadnji stavek zadnjega odstavka z bese- 
dami »in za to, da se pospeši industrializacija gradbeništva, zlasti zaradi hitrejše 
gradnje  stanovanj«. 

Pri obravnavi predloga družbenega plana je odbor razpravljal o vrsti pro- 
blemov, ki se tičejo predvsem izvajanja postavk tega družbenega plana, in 
sicer zlasti o 

— tem, v koliko plan za leto 1959 zagotavlja izpolnitev postavk perspek- 
tivnega  družbenega plana 

— delitvi dohodka in njenem vplivu na povečanje stimulacije za dvig pro- 
izvodnje in produktivnosti dela, s posebnim ozirom na pravilno delitev dohodka 
znotraj   gospodarske organizacije 
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— stabilizaciji cen 
— vplivu izvoza na stabilizacijo notranjega trga 
— stanju preskrbe z električno energijo in drugimi energetskimi  viri 
— postopku glede izvajanja arondacij ter razmejitvi med gozdnimi in 

negozdnimi površinami 
— oskrbi  kmetijstva  z  reprodukcijskim  materialom 
— davčnih olajšavah glede novih nasadov 
— racionalni gradnji in problemih projektiranja 
— pravilnem  izkoriščanju  stanovanjskih  fondov 
— štednji s kmetijskimi površinami 
— pospeševanju razvoja turizma, posebno v zvezi s problemom kvalifici- 

rane delovne sile za potrebe sezonskih obratov 
— izkoriščanju letnih dopustov 
— kulturnejšem in udobnejšem prevozu delavcev na mesto zaposlitve, zlasti 

po železnici 
— dajanju gradbenih dovoljenj delavcem za gradnjo stanovanjskih hiš izven 

mosta zaposlitve 
— zavodu za organizacijo dela. 
Ker gre v vseh teh primerih za izvajanje plana in ukrepih, ki so potrebni za 

izvršitev njegovih postavk, delno pa tudi za i/poslovanje ustreznih zveznih 
predpisov, je odbor sklenil priporočiti Izvršnemu svetu, da izda potrebne ukrepe 
oziroma da izposluje pri Zveznem izvršnem svetu ustrezno spremembo in do- 
polnitev obstoječih zveznih predpisov. Zato ni smatral za potrebno, da bi tudi 
to obravnavo vključil  v predloženo poročilo. 

Glede na to predlaga odbor za gospodarstvo, da Republiški zbor Ljudske 
skupščine LRS predlog družbenega plana LRS za leto 1959 sprejme s predlože- 
nimi spremembami in dopolnitvami. 

Za svojega poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca inž. Iva Kle- 
menčiča. 

St. R 349/1-58 

Ljubljana, dne 28. decembra  1958 

Poročevalec: Predsednik: 
i n ž. I v o   K 1 e m e n č i č   1. r. F r a n c   L e s k o š e k   1. r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu družbenega plana LK Slovenije za leto 1959 

Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na 
seji dne 15. in 16. decembra 1958 obravnaval predlog družbenega plana LR 
Slovenije za leto 1959 in sprejel nekatera priporočila, dopolnitve in sklepe, ki 
so v tem poročilu podani deloma kot predlogi, deloma kot mnenje, deloma pa 
kot amandmaji odbora. 

Odbor se je v načelu strinjal z obrazložitvijo Izvršnega sveta in je ugotovil, 
da je predloženi plan v skladu s smernicami perspektivnega družbenega plana 
LR Slovenije za razdobje od 1957. do 1961. leta, da temelji na realnih gospo- 
darskih uspehih, doseženih v preteklih letih in da so zato njegova predvidevanja 
v skladu z našo gospodarsko zmogljivostjo in gospodarsko-političnimi cilji. Dose- 
danji razvoj našega gospodarstva je dosegel že takšno stopnjo, da pri obravnavi 
družbenega plana odbor ni obravnaval kot v preteklih letih nadaljnjega razšir- 
janja gospodarskih kapacitet, temveč je bilo težišče razpravljanja predvsem 
v tem, kako bolje in smotrneje izkoristiti že obstoječe kapacitete. Glede na to 
je odbor posvetil glavno pozornost vprašanju dviga kadrov in njihove vzgoje 
ter vprašanju dviga delovne storilnosti. Zato imajo tudi v poročilu navedeni 
predlogi  namen doseči na teh področjih v prihodnje še večje uspehe. 

Pri I. poglavju "Osnovne naloge in smernice gospodarskega razvoja v letu 
195.9« so bili člani odbora mnenja, da moramo delovno storilnost čimbolj sti- 
mulirati in zanjo tudi materialno zainteresirati vsakega delavca. Posamezna 
podjetja naj bi tudi čimprej določila kriterije in sestavila nekak interni sistem, 
po katerem bi se merila produktivnost podjetja; ti kriteriji in tak sistem bi 
morali biti prilagojeni pogojem posameznih podjetij; veljati pa bi morali dalj 
časa in tako omogočiti bolj realen pregled nad dviganjem oziroma padanjem 
produktivnosti. Ljudski odbori pa naj bi stalno spremljali razvoj delovne sto- 
rilnosti v vseh gospodarskih organizacijah na svojem teritoriju; dati jim moramo 
večjo vlogo in kontrolo nad dvigom delovne storilnosti. 

Odbor je soglašal tudi z drugimi nalogami in smernicami, navedenimi v 
I. poglavju, povečanjem osebne potrošnje, zlasti delavcev in uslužbencev, s 
prizadevanji za povečanje izvoza in s spremembo strukture investicijskih 
naložb. 

Pri III. poglavju »Investicije« je odbor razpravljal o iztrošenosti osnovnih 
sredstev v nekaterih gospodarskih organizacijah in v zvezi s tem o blokira- 
nem delu amortizacije. Odbor je sicer ugotovil, da bi nekatera podjetja nujno 
potrebovala vsaj del te blokirane amortizacije za obnovo in uspešno obratova- 
nje, vendar pa bi po drugi strani lahko imel tak ukrep težke posledice; zato 
naj podjetja smotrneje izkoriščajo amortizacijo, ki jo imajo in jim je na raz- 
polago in tako skušajo obnoviti iztrošena osnovna sredstva. Vsako p'.djetje naj 
bi si sestavilo dolgoročen plan, po katerem bi obnavljalo osnovna sredstva. 
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Obširno je odbor pri tem poglavju razpravljal tudi o vprašanju kreditov 
za obratna sredstva. Člani odbora so zagovarjali mnenje, da bi se anuitete za 
te kredite odplačevale pred delitvijo dobička. Dosedanji način odplačevanja 
kreditov se je namreč v mnogih primerih pokazal kot destimulativen in to 
predvsem pri tistih gospodarskih organizacijah, ki brez investicij povečujejo 
proizvodnjo. Seveda ne vpliva dosedanji način odplačevanja anuitet pri vseh 
podjetjih enako, ponekod je to ugodneje, drugod zopet manj ugodno, vendar 
so bili člani odbora mnenja,-da bi bilo potrebno to vprašanje proučiti in povsod 
tam, kjer se izkaže, da predpisi proizvodnosti ne stimulirajo, ampak jo zavirajo, 
izvesti korekture. 

Pri IV. poglavju »Zaposlenost in delovna storilnost« je odbor razpravljal 
o vzgoji kadrov, kar je po mnenju odbora eden temeljnih pogojev, če hočemo 
doseči večjo delovno storilnost; drug tak pogoj pa je delovna disciplina. Člani 
odbora so poudarjali, da je sicer treba dali tistemu, ki več dela, tudi večje pla- 
čilo, vendar pa nerealne norme ne morejo pripomoči k dvigu storilnosti. V zvezi 
s tem je odbor razpravljal o normah ter bil mnenja, da bi bilo treba norme po 
potrebi korigirati in jih vsklajevati z dejansko delovno storilnostjo. 

Storilnost se jo v letu 1958 le počasi dvigala. Deloma je to tudi posledica 
nerazumevanja in nepravilnega pojmovanja določb novega zakona o delovnih 
razmerjih, ki prinaša zaposlenim večje ugodnosti (daljši dopust, odmor itd.), 
ki pa prav zato omogoča zaostritev delovne discipline, ki je eden od pogojev 
za zvišanje storilnosti. Člani odbora so tudi opozorili na velike rezerve, ki bi 
jih lahko izkoristili, če bi bolj stimulirali prihranke na materialnih stroških; 
zato bo treba še izboljšati način nagrajevanja tistih, ki so s svojim delom te 
prihranke dosegli. 

V zvezi s celotno razpravo je bil odbor za gospodarstvo mnenja, naj bi 
Zbor proizvajalcev na eni izmed prihodnjih sej razpravljal o politiki šolanja 
na podlagi poročila, ki bi ga pripravil Izvršni svet. Prav tako je po mnenju 
odbora potrebno, da Zbor. proizvajalcev začne proučevati analize produktivnosti 
dela pri posameznih podjetjih. 

Pri V. poglavju "Osnovna potrošnja in družbeni standard« je odbor raz- 
pravljal o raznih nesorazmerjih, ki nastajajo med proizvodnjo in potrošnjo 
kmetijskih pridelkov. Deloma je temu vzrok politika kreditiranja, ki je često 
zelo toga in tako odkupna podjetja ne morejo pravočasno intervenirati; po 
drugi strani pa imamo tudi premalo skladišč, da bi lahko nakupljeno blago 
takoj vskladiščili. Člani odbora so priporočili, naj bi občinski in okrajni ljud- 
ski odbori določili cene za posamezne artikle, ki jih podjetja kontrahirajo, in na 
ta način določili ceno teh artiklov na tržišču za prihodnje leto, kot to delajo 
ponekod že v drugih republikah. 

Po mnenju članov odbora bi bilo potrebno tudi ugotoviti, kakšne so dejan- 
ske potrebe po nekem artiklu in kakšna je njegova proizvodnja v celi državi. 
S sklepanjem pogodb za prihodnje leto bo sicer v tej smeri nekaj narejeno, 
vendar ne popolnoma in bi bilo potrebno zato izvesti tako akcijo. 

Obširno je odbor razpravljal o VI. poglavju »Gospodarski odnosi z inozem- 
stvom«. Člani odbora so bili mnenja, da je potrebno za naše uspešno nastopanje 
na inozemskem tržišču zagotoviti podjetjem pravočasno potrebne surovine in 
polsurovine; urediti in izboljšati izdajanje izvoznih dovoljenj, kjer se sedaj po- 
stopek preveč zavlačuje; ne menjavati prehitro koeficientov v primerih, kjer 
gre za dolgoročne pogodbe; preiti od izvoza surovin, ki še vedno predstavljajo 
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60 do 70 "/o, na izvoz fmaliziranih artiklov; poskrbeti za strokovno usposab- 
ljanje kadrov v zunanji trgovini in omogočiti hitrejše in bolj elastično dajanje 
kreditov za izvoz. V zvezi s tem je odbor tudi razpravljal o tem, da so mnogi 
artikli   na   domačem trgu predragi v primerjavi s cenami na tujem trgu. 

Pri VIII. poglavju »Kmetijstvo" je odbor razpravljal o potrebi načrtne 
kompleksne obnove kmetijskih površin. Dalje je govoril o obnovi sadovnjakov 
in vinogradov ter o zveznih normativih za dajanje sredstev iz zveznih skladov 
za takšno obnovo. Ti normativi so glede na hribovit značaj naših vinogradov 
in sadovnjakov po mnenju odbora previsoki in kolikor ostanejo v veljavi, bo 
obnova slovenskih vinogradov in sadovnjakov otežkočena. Odbor je razpravljal 
še o vprašanju mehanizacije našega kmetijstva in ugotovil, da je nujno potrebno 
zagotoviti potreben izučen kader in ustanoviti servisne delavnice; razen tega 
naj bi se kupovalo enotne tipe kmetijskih strojev in z njimi oskrbovalo zadruge, 
ustanovilo pa naj bi se tudi konsignacijsko skladišče z rezervnimi deli. Ker je 
v kmetijstvu izredno pereče tudi vprašanje kmetijskega strokovnega kadra, je 
cdbor soglašal s sklepom Izvršnega sveta, da se z republiškimi sredstvi za sta- 
novanjsko izgradnjo pričnejo graditi potrebna stanovanja na kmetijskih po- 
sestvih. 

Pri IX. poglavju »Gozdarstvo«, je odbor hkrati obravnaval tudi XVI. po- 
glavje »Gozdni skladi«. Nekateri člani odbora so bili mnenja, da bi bilo bolj 
pravilno določiti odstotek, ki se iz okrajnih gozdnih skladov steka v gozdni 
sklad LR Slovenije individualno po okrajih, ne pa enak odstotek za vse okraje, 
razen za okraje Gorica, Murska Sobota in Novo mesto. Nekateri člani odbora 
niso soglašali z odstotkom, ki se izdvaja v okrajne gozdne sklade. Po mnenju 
odbora bi bilo treba to stvar prihodnje leto po posameznih okrajih temeljito 
proučiti. 

Pri X. poglavju »Gradbeništvo«, je odbor razpravljal o potrebi, da čimprej 
industrializiramo našo stanovanjsko izgradnjo in da ne gradimo več na dosedanji 
obrtniški -način. Poskrbeti je treba za rezervne dele za mehanizacijo in organi- 
zirati pomožne delavnice v okviru gradbenih podjetij. Potrebno bi bilo tudi, da 
pri določanju poslovnega predmeta posameznega podjetja ta poslovni predmet 
čimbolj konkretiziramo in tako razmejimo velika industrijska podjetja od 
manjših obrtnih; le na ta način bomo preprečili, da bi majhna obrtna gradbena 
podjetja prevzemala prevelike naloge, ki jih potem niso sposobna dovršiti. Po 
mnenju članov odbora pa nikakor ne moremo zavirati rasti manjših obrtnih 
gradbenih podjetij, ki jih sedaj primanjkuje. Tudi pri tej panogi je nujno po- 
skrbeti za  stalen strokovni kader. 

Pri XII. poglavju .-Trgovina« je odbor razpravljal o potrebi okrepitve orga- 
nov družbenega upravljanja v trgovinah, to je okrepitve potrošniških svetov. 
Tem bi morale politične organizacije posvetiti več pozornosti, dati pa jim mo- 
ramo tudi močnejšo materialno bazo. Odbor je dalje razpravljal o stopnji davka 
na promet, ki ga v trgovinah predpisujejo občine. Pri odločanju o tem bi morali 
občinski ljudski odbori z večjo odgovornostjo presoditi, ali so sredstva, ki bi 
jih zbrtili stem davkom, res potrebna za nek objekt, ali pa je primerneje pove- 
čati družbeni standard prebivalcev. 

Pri XIV. poglavju »Obrt« je bil odbor mnenja, da je glede na nadaljnji 
razvoj naše industrije potrebno, da ljudski odbori skrbijo predvsem za razvoj 
uslužnostne obrti. V zvezi s tem je odbor tudi razpravljal o politiki ljudskih 
odborov   do  obrtnikov,   o  šušmarstvu.   O   pomanjkljivi   inšpekciji   in   o  politiki 

21 
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popuščanja do nepravilnih pojavov v obrtništvu. Tudi pri obrti bi bilo treba 
v obrtnih dovoljenjih natančneje določiti poslovni predmet, pri izdajanju teh 
dovoljenj pa ne bi smeli imeti pred očmi samo svojo lastno občino, ampak 
širše področje. Po drugi strani pa je odnos do socialističnega sektorja obrti 
mnogokrat preveč tog; za vsako adaptacijo je potreben elaborat kot za industrij- 
sko podjetje in tako se stvari mnogokrat po nepotrebnem zavlačujejo. Dalje 
je zlasti na deželi zelo važna davčna politika. Nezdrave so tudi nekatere oblike 
kooperacije industrijskih podjetij s privatnimi obrtniškimi podjetji, ki se še 
vedno širijc. 

Odbor je sprejel tudi spremembe in dopolnitve k VI. poglavju, ki jih je 
kasneje predlagal Izvršni svet ter amandma Izvršnega sveta, ki se glasi: 

Za XIX. poglavjem so vnese novo XX. poglavje: 
»Okrajni in občinski investicijski skladi. 
Poleg dohodkov, ki se po zveznih predpisih stekajo v okrajni in občinski 

investicijski sklad, pripada v letu 1959 
a) okrajnim  investicijskim skladom  12% dohodnine od kmetijstva; 
b) občinskim investicijskim skladom 130/o občinskih doklad od dohodka 

od kmetijstva.« 
Sedanje XX. poglavje postane XXI. poglavje; naslednja poglavja se pre- 

numerirajo. 
Razen tega je odbor sprejel še tele spremembe in dopolnitve k predlogu 

družbenega plana: 
V I. poglavju se v sedmi vrsti 2. točke dostavi nov stavek (pred stavkom: 

»Pravilno je treba izkoriščati...«), ki se glasi: "Pri novih investicijah v okviru 
že obstoječih obratov .je treba gledati na to, da se na podlagi njih zaposli čim 
manjše število dodatne delovne sile.« 

Pri I. poglavju se v šesti vrsti drugega odstavka 5. točke za besedama »ljud- 
skih odborov« dodajo še besede »ter gospodarskih organizacij«. 

V III. poglavju se na koncu prvega odstavka 3. točke doda stavek: »Ljudski 
odbori pa naj še posebej gledajo na to, da se bo hitreje vršila sprememba inve- 
sticij v korist negospodarskih, ker bi sicer zaostajanje negospodarskih investicij 
lahko ogrozilo izpolnjevanje temeljnih postavk perspektivnega plana gospodar- 
skega razvoja v letih 1957 do 1961.« 

V III. poglavju se 6. točka spremeni tako, da se glasi: 
»6. Ustrezni republiški organi naj v sodelovanju z ljudskimi odbori, zborni- 

cami in drugimi organizacijami izdelajo predloge za združevanje investicijskih 
sredstev zaradi izvrševanja nalog in dosege smotrov, ki so v skladu s smerni- 
cami perspektivnih družbenih planov, in za njihovo namensko uporabo.« 

V IV. poglavju se besedilo v drugi alinei četrtega odstavka dopolni taku. 
da se drugi stavek glasi: 

»V ta namen naj izdelajo organi za zaposlovanje pregled zaposlenih po 
njihovi kvalifikacijski strukturi na osnovi analitske ocene delovnih mest, ki bo 
služil kot podlaga za pravilno usmerjanje in za prekvalifikacijo, zlasti z ustrez- 
nimi sistemi hitrega priučevanja.« 

V IV. poglavju se peta alinea četrtega odstavka črta (» — Priliv delovne 
sile . . . izgradnjo.«). 

V V. poglavju se v sedmi vrsti tretjega odstavka pod I. spremeni vrstni 
red besed tako, da se besedilo glasi: »ustrezno odkupno in davčno politiko, da 
bo . ..« 
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V V. poglavju se pod II. v zadnjom odstavku 2. točke izpustita besedi v 
predzadnji in zadnji vrsti »investicijskih naložb«. 

V V. poglavju se pod II. v zadnjem odstavku 3. točke dodajo za besedami 
»v večjih mestih« besede, »zlasti v tistih industrijskih mestih, katerih stano- 
vanjski  prostor je pod republiškim povprečjem«. 

V VII. poglavju se v prvem odstavku 6. točke izpusti zadnji stavek (»Glede 
na predvideni obseg . . . rjavega premoga«). 

V VIII. poglavju se v osmem odstavku 3. točke črta besedilo »starih hme- 
ljišč pa se  bo izkrčilo okoli 120 ha«. 

V VIII. poglavju se za 6. točko vstavi nova 7. točka, ki se glasi: 
„7. Ljudski odbori in kmetijska posestva ter zadružne organizacije naj po- 

svetijo večjo pozornost kot doslej razvoju čebelarstva. V ta namen naj v svojih 
pianih  predvidijo ustrezna sredstva za pospešeni razvoj čebelarstva.« 

Dosedanje točke 7., 8., 9.. 10. in 11. postanejo 8., 9., 10., 11. in 12. točka. 
V X. poglavju se črtajo besede na koncu drugega stavka tretjega odstavka 

-število delavcev v stranskih obratih« in namesto njih vnese besedilo »kapacitete 
specializiranih obratov in jih organizirati na industrijski način«. 

V X. poglavju se dopolni predzadnji stavek zadnjega odstavka z besedami 
»in za to, da se pospeši industrializacija gradbeništva, zlasti zaradi hitrejše 
gradnje stanovanj.« 

V XI. poglavju se v petem odstavku 4. točke izpusti zadnji stavek (»Glede 
na obstoječe zmogljivosti... koprsko luko.«). 

V XII. poglavju se zadnja vrsta drugega odstavka 5. točke dopolni tako, 
da se glasi »in industrijskih ter turističnih središč s prehrambenimi proizvodi.« 

Predlagane spremembe in dopolnitve je odbor vskladil z odborom za gospo- 
darstvo Republiškega zbora. 

Odbor za gospodarstvo predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog družbenega 
plana za leto 1959 z navedenimi spremembami in dopolnitvami sprejme. 

Za  poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca inž. Borisa Pipana. 
St. P 99/1-58. 

Ljubljana, dne 16. decembra 1958 

Poročevalec: Predsednik: 

i n ž.   B o r i s   P i p a n   I. r. J o ž e   G e r b e c   1. r. 

Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS se je 
kasneje  sestal še dne 28. decembra 1958. 

Na seji je obravnaval amandman, ki ga je na pobudo Centralnega zavoda 
za napredek gospodinjstva predložila ljudska poslanka inž. Vilma Pirkovič 
obema  odboroma za gospodarstvo. 

Amandman se glasi: 
V V. poglavju se pod II. »Družbeni standard« dopolni drugi stavek drugega 

odstavka 5. točke tako, da se glasi: 
»Z njimi je treba podpirati razvoj tistih dejavnosti, ki nimajo zadosti kvali- 

ficirane delovne sile, predvsem pa razvoj obrti, gostinstva, trgovine, družbene 
prehrane   in drugih dejavnosti gospodinjske stroke.« 

Ker je področje družbene prehrane v družbenem planu sedaj posebej obrav- 
navano v 8. točki drugega podpoglavja V.   poglavja  in   torej   vneseno  v   druž- 
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beni plan in ker se kvalificirani delavci za nove poklice gospodinjske stroke v 
naši republiki že šolajo v petih strokovnih šolah, je odbor sprejel predlagani 
amandma in ga zato dodatno predlaga Zboru proizvajalcev. 

Odbor je obravnaval in sprejel tudi amandma odbora za gospodarstvo 
Republiškega zbora k VIII. poglavju, da se na koncu prvega odstavka dosedanje 
9. točke doda stavek: »Prouči naj se sistem srednjega kmetijskega šolstva glede 
na njegovo specializacijo in lokacijo šol, ustrezajočo potrebam po proizvodnih 
področjih.« 

Nadalje je odbor vskladil že sprejeti amandma k 2. točki I. poglavja s 
spremenjenim besedilom, kot ga je kasneje formuliral odbor za gospodarstvo 
Republiškega zbora, tako da se sedaj glasi: 

»Tudi nove investicije, predvsem v okviru že obstoječih obratov je treba 
usmerjati tako, da bodo vplivalo na racionalno zaposlovanje delovne sile.« 

Ljubljana, dne 28. decembra 1958 

Poročevalec: Predsednik: 

i n ž.   B o r i s   P i p a n   1. r. J o ž e   G e r b г c   1. r. 

P U E D L O G 
ZAKONA O PKOUACUNU LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

(republiškem proračunu) 
za leto 1959 

1. člen 

Republiški proračun za leto  1959 s  posebnimi  prilogami obsega: 

1.  Republiški proračun 

z dohodki v znesku  din 11312 000 000 
omejitve (6 % rezerva)     . din 670 000 000 
razpoložljiva sredstva  din 10 642 000 000 
z izdatki republiškega proračuna  din 9 679 000 000 
in  z dotacijami  ljudskim  odborom  din 963 000 000 

II. Predračune finančno samostojnih zavodov 

z dohodki v znesku  din 6 502 508 000 
z  izdatki   v  znesku  din 6 373 547 000 
s presežkom dohodkov v znesku  din 239 998 000 
in s primanjkljajem v znesku  din 111037 000 
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III. Predračune proračunskih skladov 

z lastnimi dohodki v znesku  din 2 448 300 000 
oziroma ob upoštevanju omejitev .  din 931000 000 
z  razpoložljivimi sredstvi  din 1 517 300 000 
z izdatki v znesku  din 2 649 300 000 
in s primanjkljajem v znesku  din 1 132 000 000 

2. člen 

Primanjkljaji v predračunih finančno samostojnih zavodov, ki znašajo sku- 
paj 111 037 000 din, se krijejo z dotacijami iz republiškega proračuna. 

3. člen 

Primanjkljaji v predračunih proračunskih skladov v skupnem znesku 
1 132 000 OO0 din se krijejo z dotacijami  iz republiškega  proračuna. 

4. člen 

Predračune republiških organov in zavodov, ki bi bili v letu 1959 na novo 
ustanovljeni, potrjuje Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. 

5. člen 

Nastavitve pri republiških organih in zavodih, za katere v njihovih pred- 
računih niso predvideni krediti, se lahko izvršijo samo po prejšnji pritrditvi 
Izvršnega  sveta Ljudske skupščine LRS ali organa, ki ga ta pooblasti. 

6. člen 

Krediti, ki so v predračunih republiških organov in zavodov določeni za 
honorarje, se brez dovoljenja republiškega državnega sekretarja za finance ne 
smejo povečati z virmanom. 

7. člen 

Sredstva, ki jih vrnejo pristojni zavodi za socialno zavarovanje po 24., 26. 
in 29. členu zakona o zdravstvenem zavarovanju delavcev in uslužbencev na 
posamezne pozicije osebnih izdatkov v predračunih republiških organov in zavo- 
dov, se ne smejo uporabiti brez soglasja republiškega državnega sekretarja 
za finance. 

8. člen 

V breme sredstev, odobrenih v predračunih republiških organov in zavodov 
za funkcionalne izdatke, se ne smejo vršiti izdatki, za katere so določena sred- 
stva v osebnih in operativnih izdatkih. 

9. člen 

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS je pooblaščen, da kredit, ki je določen 
za negospodarske investicije v razdelku Sekretariata Izvršnega sveta za splošne 
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gospodarske  zadeve,  dodeljuje  posameznim  republiškim  organom,  oziroma   za 
posamezne objekte v višini potreb,  vendar šele po predložitvi dokumentacije. 

10. člen    • 

Presežki dohodkov nad izdatki finančno samostojnih zavodov se porazde- 
lijo na sklade finančno samostojnih zavodov z zaključnim računom o izvršitvi 
predračunov finančno samostojnih zavodov za leto 1959. 

Sredstva, ki jih finančno samostojni zavodi v letu 1959 vplačajo v svoje 
sklade za nagrade, ne smejo presegati višine enomesečnih plač delavcev in 
uslužbencev finančno samostojnega zavoda. Prav tako ne smejo presegati polo- 
vice ostvarjenega presežka. 

11. člen 

Z rezervo, ki je določena v predračunih posameznih proračunskih skladov, 
sme razpolagati upravni organ sklada samo po prejšnji potrditvi Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS. 

12. člen 

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS lahko določi, da se izplačujejo s pro- 
računom določene dotacije okrajem v sorazmerju z njihovimi doseženimi last- 
nimi proračunskimi dohodki in sicer tako: 

Okraju Gorica v višini 20 0/o od doseženih lastnih dohodkov, vendar ne več 
kakor din 214 000 000; 

Okraju Koper v višini 32 0/o od doseženih lastnih dohodkov, vendar ne več 
kakor 454 000 000; 

Okraju Novo mesto v višini 20 % od doseženih lastnih dohodkov, vendar 
ne več kakor 295 000 000 din. 

13. člen 

V primeru neenakomernega dotoka proračunskih dohodkov sme Ljudska 
republika Slovenija za rodno izvrševanje proračunskih izdatkov najeti posojilo 
do višine din 2 660 000 000. 

Ta zakon velja od dneva objave v Uradnem listu LRS, uporablja pa se od 
1. januarja 1959. 

AMANDMA IZVRŠNEGA SVETA 
k predlogu zakona o proračunu Ljudske republike Slovenije 

(republiškem proračunu) 
za leto 1959 

1. točka »republiški proračun« in 2. točka »predračune finančno samostojnih 
zavodov« 1. člena ter 2. člena predloga zakona o proračunu Ljudske republike 
Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1959 se spremeni tako, da se glasi: 
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»1. Republiški proračun« 

z  dohodki v znesku din 11312 000 000 
z izdatki republiškega proračuna din 10 349 000 000 
in  z  dotacijami ljudskim odborom din       963 000 000 

»II, Predračune finančno samostojnih zavodov« 

z dohodki v znesku din    6 422 357 000 
z izdatki v znesku din    6 289 396 000 
s presežkom dohodkov v znesku din       239 998 000 
in s primanjkljajem v znesku din       107 037 000 

( 

2. člen 

Primanjkljaji v predračunih finančno samostojnih zavodov, ki znašajo sku- 
paj  107 037 000 din, se krijejo z dotacijami iz republiškega proračuna. 

II. 

7. člen predloga zakona o proračunu Ljudske republike Slovenije (republi- 
škem proračunu) za leto 1959 se spremeni tako, da se glasi: 

»Sredstva, ki jih vrnejo pristojni zavodi za socialno zavarovanje po 24., 
26. in 29. členu zakona o zdravstvenem zavarovanju delavcev in uslužbencev 
na posamezne pozicije osebnih izdatkov v predračunih republiških organov in 
zavodov ter razlike, ki bodo nastale zaradi sprememb pri obračunavanju pro- 
računskega prispevka iz osebnega dohodka, se ne smejo uporabiti brez soglasja 
republiškega državnega sekretarja za Jinance«. 

OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi »navodila o načinu sestavljanja proračuna za leto 1959«, ki ga 
je dostavil Zvezni državni sekretariat za finance, dne 8. XII. 1958 pod številko 
05-24O97/1-58, t. j. po tem, ko je predlog republiškega proračuna za leto 1959 
že Izvršni svet sprejel in je bil predlog že natiskan, je potrebno izvesti v pred- 
logu  nekatere spremembe, ki pa so povsem tehničnega značaja. 

Po navedenem navodilu se spremeni zlasti struktura dohodkov. Dohodki 
iz gospodarstva in dohodki od prebivalstva se združijo v en del in sicer pred- 
stavljajo 1. del dohodkov. Zaradi tega se spremeni tudi vrstni red delov ostalih 
dohodkov. 

Iz 1. dela dohodkov se izločijo dohodki »Delež pri zveznem prometnem 
davku (zvezna dotacija) v znesku din 3 270 000 000 in se ta dotacija prikaže v 
posebnem   delu to je 7. delu dohodkov »Dotacija za uravnovešenje proračuna«. 

6 0/o obvezna rezerva za leto 1959 odpade v bilančnih pregledih na strani 
dohodkov in se prikaže kot posebna bilančna postavka na strani izdatkov. Ker 
se torej   v  proračunu izkazujejo dohodki v bruto znesku, 6 % obvezna rezerva 
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pa  se  izkazuje  med   izdatki,  se  republiški   proračunski  global  poveč-a   na   din 
11 312 000 000 od prvotnih din 10 642 000 000. 

Po novi razdelitvi dohodkov zrtašajo dohodki po posameznih delih: 

1. del — Dohodki iz gospodar, in dohodki od prebivalstva      7 820 000 000 
2. del — Dohodki republiških drž. organov in zavodov . 40 000 000 
3. del - Ostali dohodki  40 000 000 
6. del — Sredstva 6 % obvezne rezerve  142 000 000 
7. del — Dotacija za uravnovešenje proračuna    ....      3 270 000 000 

11 312 000 000 

Vnesena je tudi sprememba na dotacijah finančno samostojnim zavodom in 
proračunske rezerve, ki se znižajo oziroma zvišajo za 4 000 000. 

Zato je potrebno spremeniti tudi 1. in 2. člen predloga zakona o proračunu 
LR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1959. 

Dotacija za zboljšanje pogojev letnega dopusta delavcev in uslužbencev, ki 
je predvidena v izdatkih republiškega proračuna med dotacijami družbenim 
organizaciiam v znesku din 25 200 000 Domeni del celotnih sredstev v te namene, 
za katere prispeva zvezni proračun 50 %, republiški proračun 30 "/o, proračuni 
ljudskih odborov pa 20 %. 

Sredstva, predvidena za dotacije družbenim organizacijam, predstavljajo iz- 
datke za redno vzdrževanje republiških družbenih organizacij. Sredstva za 
zboljšanje pogojev letnega dopusta delavcev in uslužbencev pa so predvidena 
za investicije določenih družbenih organizacij lokalnega pomena. Zato se smatra, 
da je pravilneje, če se ta sredstva predvidijo v izdatkih Državnega sekretariata 
za blagovni promet, ki razdeljuje celotno vsoto na posamezne koristnike po ugo- 
tovljenih potrebah. 

Dotacije družbenim organizacijam in društvom za leto 1959 je Komisija za 
družbene organizacije pri predsedstvu Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije namesto dosedanjega nediferenciranega skupnega zneska v višini 
din 384 800 000 razdelila glede na vsebino, pomen in naloge, ki jih više posa- 
mezne družbene organizacije in društva med: 

I. Množične — politične in družbene organizacije s posebnimi idejno poli- 
tičnimi nalogami din 290 300 000. 

II, Telesno vzgojne in športne organizacije din  94 500 000. 
S to spremembo ostane torej višina dotacije družbenim organizacijam in 

društvom nespremenjena, prikaže se le globalna porazdelitev sredstev. 
Iz predračunov finančno samostojnih zavodov se izločijo predračuni Kobi- 

larne Lipice, Sežana, Kobilarne Turnišče pri Ptuju in Zrebčarne Pragersko 
zaradi reorganizacije teh zavodov v samostojne gospodarske organizacije ozi- 
roma priključitve k sorodnim gospodarskim organizacijam. Kobilarni Turnišče 
pri Ptuju in Zrebčarni Pragersko je bila prvotno priznana dotacija po 2 000 000. 
Z reorganizacijo teh zavodov se torej znižajo dotacije finančno samostojnim 
zavodom za 4 000 000 in se za ta znesek zviša proračunska rezerva. 

Z zveznimi predpisi se predvideva, da se spremeni način obračunavanja 
proračunskega prispevka iz osebnega dohodka. Dosedaj se je ta prispevek obra- 
čunaval po progresivni stopnji, po novem pa naj bi se obračunaval za dohodke 
do 500 000 din po proporcionalni stopnji, za zneske nad 500 000 din pa po pro- 
gresivni stopnji.  Ker je možno, da bi na ta način nastali v predračunih posa- 
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meznih proračunskih organov viški na kreditih za osebne izdatke, bi bilo po- 
trebno ponovno izračunati višino dejanskih osebnih izdatkov. Ker pa predpisi 
o novem obračunavanju proračunskega prispevka še niso znani in bi ponovni 
izračun osebnih izdatkov nedvomno povzročil zelo obsežno delo, verjetno brez 
večjega finančnega efekta, ki tudi ne bi moglo biti končano do dneva zasedanja 
Ljudske skupščine, je primerneje stvar urediti v smislu predlaganega amand- 
maja. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za proračun 

POROČILO 

k predlogu    zakona   o   proračunu   Ljudske   republike   Slovenije   (republiškem 
proračunu) za leto 1959 

Odbor za proračun Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na seji 
dne 18. in 19. decembra 1958 obravnaval predlog zakona o proračunu Ljudske 
republike Slovenije za leto 1959 s proračunom za leto 1959 in ga v načelu in 
podrobnostih sprejel. 

Odbor ugotavlja, da je v proračunskem sistemu v letošnjem letu storjen 
velik napredek pri razdeljevanju proračunskih sredstev na okrajne ljudske od- 
bore. Uporabljeni so objektivnejši kriteriji, ki upoštevajo gospodarsko moč posa- 
meznih okrajev. Tak način razdeljevanja proračunskih sredstev zagotavlja ljud- 
skim odborom izvrševanje vseh tistih nalog, ki so v skladu z njihovo gospo- 
darsko  močjo. 

Odbor sodi, da je v proračunu uveljavljeno maksimalno varčevanje, seveda 
pa so zagotovljena vsa tisti sredstva, ki so neobhodno potrebna za izpolnitev 
posameznih nalog republiških ustanov. 

Odbor je mnenja, da morajo organi upravljanja skrbeti, da se spoštuje 
proračunska disciplina, da ne bi bili prekoračeni s planom predvideni okviri 
proračunske potrošnje. 

Ko je odbor obravnaval dohodke od prebivalstva je ugotovil, da bodo spre- 
membe pri izračunu katastrskega dohodka veliko spremenile dosedanjo višino 
dohodnine pri posameznih občinskih ljudskih odborih. Ce hočemo, da ostanejo 
isti odnosi obdavčitve, je treba izravnali vse nastale spremembe z občinsko 
doklado, ki naj postane reden vir proračunskih sredstev. Občinski ljudski odbori 
bodo morali zaradi tega skrbno proučiti določitev občinske doklade. 

Pri obravnavi o dopolnilnem proračunskem prispevku je odbor menil, da 
ni pravilno predpisovati ta prispevek pri vseh občinskih ljudskih odborih, temveč 
le tam,   kjer obstajajo resnične možnosti. 

Odbor za proračun Republiškega zbora je v podrobnostih razpravljal o 
dohodkih po delih. Ko je razpravljal o 2. razdelku »Delež pri dohodnini od 
zasebnih   kmetijskih gospodarstev", so člani odbora ugotavljali, da je dosedanji 
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izračun katastrskega dohodka nepravilen, ker različno obravnava isto strukturo 
tal in s tem neenakomerno obremenjuje posamezne lastnike zemlje. Člani odbora 
menijo, da je klasifikacija po razredih preobširna in jo je treba skrčiti. 

Pri podrobni obravnavi izdatkov po razdelkih je pri 10. razdelku »Sekre- 
tariat Izrvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo-« odbor sodil, da je zaradi 
neurejenosti veterinarske službe treba čimprej z zakonskimi predpisi to služba 
urediti. Zato je odbor za proračun mnenja, da se čimprej pripravi zakon o vete- 
rinarstvu, ki bo urejal organizacijo veterinarske službe in tarifo veterinarskih 
storitev. 

Odbor je obširno razpravljal o honorarnem delu in višini honorarjev. Odbor 
meni. da je treba zlasti v zdravstveni službi urediti honorarno zaposlitev in 
določiti merila za višino honorarjev. Zato naj bi Svet za zdravstvo sprejel 
ustrezne  ukrepe,   ki  bodo  urejali  višino  honorarjev  za  posamezne  zdravnike. 

Ob razpravi o 27. razdelku »Univerza« je odbor ugotavljal, da so dana 
univerzi precejšnja sredstva. Odbor sodi, da je pravilno univerzi dpdeliti tolikšna 
sredstva, ker bo zadostna materialna baza pripomogla k uresničitvi skrajšanja 
Studijskega programa. 

Odbor je v razpravi o proračunu dohodkov in izdatkov posameznih bolnišnic 
ugotovil, da ni enotnih meril o tem, kdo je za posamezno bolnišnico pristojen. 
Zato meni odbor, da naj Svet za zdravstvo prouči to vprašanje. 

V razpravi o proračunu dohodkov in izdatkov cestnega sklada je odbor 
menil, da je treba Upravi za ceste LRS priporočiti, da nadaljuje z deli na cesti 
Prevalje — Dravograd, če bi eventualno razpolagala s prostimi sredstvi. 

Odbor je na koncu razprave sprejel amandmaje Izvršnega sveta in predlog 
proračuna Ljudske republike Slovenije (republiški proračun) v celoti in predlaga 
Republiškemu zboru, da sprejme predlog proračuna za leto 1959. 

Z poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Jožeta Slaviča. 
St. R 350/1-58. 

Ljubljana, dno 19. decembra 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 

J pže  SI a v i č   1.   r. B r a n k o  B a b i č  1.   r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za proračun 

POROČILO 

k   predlogu   zakona     o   proračunu Ljudske   republike   Slovenije   (republiškem 
proračunu) za leto 195!) 

Odbor za proračun Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na svoji 
seji dne 18. decembra 1958 obravnaval predlog zakona o proračunu Ljudske 
republike   Slovenije  (republiškem  proračunu)  za leto  1959. 

V načelni razpravi se je odbor strinjal z osnovnimi načeli, na katerih temelji 
ta proračun in ki tvorijo njegove temeljne značilnosti. To velja zlasti za nje- 
govo večjo objektivizacijo v odnosih med proračunom ljudske republike (repu- 
bliškim proračunom) in proračuni okrajnih ljudskih odborov. Vsi okraji vplaču- 
jejo za republiški proračun delež, ki temelji na enakem odstotku odvajanja od 
dohodkov, ki služijo za ugotavljanje prispevne dolžnosti. Tako je tudi v pro- 
računu prišlo do mnogo večje objektivizacije in skladnosti s sistemom delitve 
dohodka, ki je za gospodarstvo veljal že v letu 1958. Odbor meni, da bo po 
takih načelih sestavljen proračun v veliko večji meri podprl realizacijo ciljev, 
ki so postavljeni v perspektivnem planu gospodarskega razvoja. Dasi se ta 
objektivizacija v celoti nanaša le na odnose med republiškim proračunom in 
okrajnimi proračuni, ne pa še na odnose med okrajnimi in občinskimi proračuni, 
bo taka osnovna koncepcija v sestavi republiškega proračuna nujno vplivala 
na to, da se bodo tudi odnosi med temi proračuni postavili na drugačno, že 
bolj objektivizirano osnovo kot doslej. 

Čeprav se zaradi tega načina financiranja zviša potreba po dotaciji prora- 
čunov nekaterih okrajev, je tako povišanje dotacije bolj nominalno kot realno. 
Tisti okraji, ki dobivajo dotacijo, hkrati tudi vplačujejo v republiški proračun. 
To pa bo pripomoglo, da se tudi preko proračuna odrazijo odnosi v proizvodnji 
v bolj  jasni in neposredni obliki. 

Odbor se prav tako strinja z višino proračuna v celoti kot tudi z načinom 
in višino pokrivanja posameznih izdatkov. Odbor ugotavlja, da tak način pokri- 
vanja proračunskih potreb odraža naše objektivne zmogljivosti, da na eni strani 
ni niti pretiran, na drugi strani niti tako skrčen, da preko njega ne bi bilo 
mogoče  zadovoljiti osnovnih potreb, ki se pokrivajo iz proračuna. 

V razpravi o podrobnostih je odbor obravnaval proračun od postavke do 
postavke po delih in razdelkih in k njim ni sprejel nikakih sprememb ali dopol- 
nitev.   Sprejel  pa je amandmaje,  ki jih je kasneje predložil  Izvršni  svet. 

Odbor predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog zakona o proračunu Ljudske 
republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1959 sprejme v predloženi 
obliki z amandmaji, ki jih je predlagal Izvršni svet. 

Za svojega poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Franca Men- 
cingerja. 

St.  P   100/1-58. 
Ljubljana, dne 18. decembra 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
F r a n c   M e n c i n g e r  1.  r. M i r k o   R e m e c  1.   r. 
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PREDLOG   ZAKONA 

o spremembah zakona <> območjih okrajev in občin v Ljudski republiki 
Sloveniji* 

1. člen 

Odpravijo se tele občine: 
a) v okraju Gorica občini: Cerkno in Komen; 
b) v okraju Koper občini: Divača in Pivka; 
c) v okraju Kranj občini: Cerklje in Gorenja vas; 
č) v okraju Ljubljana občine: Mengeš, Moravče in Radeče; 
d) v okraju Murska Sobota občine: Cankova, Grad, Martjanei in Videm 

ob Sčavnici. 
e) v okraju Novo mesto občine: Kostanjevica-Podbočje, Mirna, Mokronog, 

Semič, Straža-Toplice in Šentjernej. 

2. člen 

Območja odpravljenih občin iz 1. člena se priključijo k območjem tehle 
občin: 

a) v okraju Gorica: 
območje občine Cerkno k območju občine Idrija; 
območje občine Komen deloma k območju občine Šempeter pri Novi Gorici, 

deloma k območju občine Sežana v okraju Koper; 
b) v okraju Koper: 
območje občine Divača deloma k območju občine Sežana, deloma k območju 

občine Hrpelje; 
območje občine Pivka deloma k območju občine Postojna, deloma k območju 

občine Ilirska Bistrica; 
c) v okraju Kranj: 
območje občine Cerklje k območju občine Kranj; 
območje občine Gorenja vas k območju občine Skofja Loka; 
č) v okraju Ljubljana: 
območje občine Mengeš in občine Moravče k območju občine Domžale; 
območje občine Radeče deloma k območju občine Hrastnik, deloma k ob- 

močju občine Litija, deloma k območju občine Zagorje ob Savi in doloma k 
območju občine Sevnica v okraju Novo mesto; 

d) v okraju Murska Sobota: 
območje občine Cankova in občine Grad k območju občine Murska Sobota: 
območje občine Martjanei deloma k območju občine Murska Sobota, deloma 

k območju občine Petrovci-Salovci; 

* V objavljenem predlogu zakona so združeni osnovni predlog in dvoje dodatnih 
predlogov okrajnih ljudskih odborov, ki so bili za spremembo tega zakona predloženi 
Ljudski skupščini LRS. Prvotno vloženi predlog je bil namreč dopolnjen oziroma 
spremenjen zato, ker so posamezni okrajni ljudski odbori k temu in h poznejšemu 
predlogu dali kasneje nove predloge za odpravo nekaterih občin, ali pa so že stav- 
ljene predloge umaknili. Iz tehničnih razlogov je bilo zato smotrno, združiti celotno 
besedilo v enoten predlog, iz objavljenih obrazložitev pa so razvidni razlogi za 
predlagane spremembo. 
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območje občine Videm ob Sčavnici deloma k območju občine Gornja Rad- 
gona,   deloma k območju občine Ljutomer; 

e)   v   okraju Novo mesto: 
območje občine Kostanjevica-Podbočje k območju občine Videm-Krško; 
območje občine Mirna k območju občine Trebnje; 
območje občine Mokronog deloma k območju občine Trebnje, deloma k ob- 

močju občine Novo mesto; 
območje občine Semič k območju občine Črnomelj; 
območje občine Straža-Toplice in občine Šentjernej k območju občino Novo 

mesto. 

3. člen 

Spremene se meje med občino Zagorje ob Savi in občino Litija tako, da se 
k. o. Polšnik z naselji Dolgo Brdo, Mamolj (del), Polšnik, Preveg, Ravne, Rcnke, 
Šumnik, Tepe, Zglavnica in k. o. Velika Goba (del) z naselji Borovak pri Polš- 
niku, Mamolj (del). Velika Preska v občini Zagorje ob Savi priključijo k ob- 
močju občine Litija. 

4. člen 

Glede na določbe prejšnjih členov se v 3. členu zakona o območjih okrajev 
in občin v Ljudski republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 24-119/55, št. 
25-118/57, št. 17-77/58 in št. 34-168/58) spremeni besedilo pod II."Okraj Gorica«, 
pod IV. »Okraj Koper«, pod V. »Okraj Kranj«, pod VI. "Okraj Ljubljana«, pod 
VIII. >-Okraj Murska Sobota« in pod IX. »Okraj Novo mesto« tako, da se glasi: 

II. OKRAJ GORICA 

obsega  tele občine, katastrske občine in naselja: 

1. Občina   Ajdo v š č i n a 

(sedež Ajdovščina) 

Občina Ajdovščina obsega: 

a) mesto Ajdovščina 

katastrske občine: naselja: 

Ajdovščina: Ajdovščina (del) 
Lokavec   (del): Ajdovščina (del) 
Sturje   (del): Ajdovščina  (del) 

b) di-uge katastrske občine in naselja: 

Batuje: Batuje 
Brje  (del): Brje 
Col: Col, Malo polje, Orešje 
Crnice: Crniče, Ravne 
Dobra vije: Dobravlje 
Dol-Otlica: Otlica, Predmeja (del) 
Gaberje   (del): Gaberje 
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Gojače: 
Kamnje: 
Kovk: 
Križna gora: 
Lokavcc (dol): 
Planina: 
Podkraj: 
Selo: 
Skrilje: 
Sv. Križ: 
Šmarje (del): 
Stomaž: 
Sturje (del): 
Ustje: 
Velike Zabije: 
Višnje (del): 
Vodice: 
Vrtovin: 

Gojače 
Kamnje 
Kovk 
Gozd, Križna gora 
Lokavec 
Dolenje, Planina 
Podkraj 
Selo: 
Skrilje 
Vipavski Križ 
Šmarje, Tevče, Ustje (del), 
Predmeja (del), Stomaž 
Grivče, Zapuže 
Ustje (del) 
Velike. Zabije 
Dela, Višnje 
Vodice 
Vrtovin 

Vrtovče, Zavino 

2. Občina   Bovec 

(sedež Bovec) 

Občina Bovec obsega: 
a) mesto Bovec 

katastrske občine: naselja: 

Bovec (del): Bovec 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Bovec (del): Bavšica. Plužna 
Cezsoča: Cezsoča, Log Cezsoški 
Koritnica: Kal — Koritnica 
Log pod Mangartom: Log pod Mangartom (del) 
Soča desna: Soča (del) 
Soča leva: Lepena, Soča (del) 
Srpenica: Srpenica 
Strmec: Log pod Mangartom (del). Strmec na Predelu 
Trenta desna: Trenta (del) 
Trenta leva: Trenta  (del) 
Žaga: Žaga 

Biljana  (del):* 

Občina   Dobrovo 
(sedež Dobrovo) 

Barbana, Biljana, Brdice pri Neblem, Dobrovo, Drnovk, 
Fojana, Kozarno, Snežeče, Slovrenc,  Zali breg 

Dolenje (del):* llruševlje, Neblo 
Dolnje Cerovo (del):*   Dolnje Cerovo 
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Gornje Cerovo (del):* 
Kojsko: 
Kozana: 
Kožbana: 

Krasno: 
Medana   (del):* 
Mimik (del):* 

Podsabolin  (del):* 
Šmartno: 
Steverjan   (del):* 
Vedrijan : 
Vipolže   (del):* 
Višnjevi k: 
Vrhovi je: 

Gornje Cerovo 
Hum (del), Kojsko, Snežatno 
Kozana 
Belo, Brdice pri Kožbani, Brezovk, Kožbana, Nožno, Pri- 

stavo, Slapnik 
Krasno 
Ceglo, Medana, Plešivo 
Breg pri Golem brdu. Golo brdo, Hlevnik, Senik, Vrhov- 

Ije pri Kožbani 
Podsabolin 
Gonjače, Imenje, Šmartno 
Hum (del) 
Vedrijan 
Vipolže 
Gradno, Slavce, Višnjevik 
Brestje, Vrhovlje pri Kojskem 

4. Občina Idrija 

(sedež Idrija) 

Občina Idrija obsega: 
a)   mesto Idrija 

katastrske občine: naselja: 

Idrija mesto (del): Idrija (del) 
Idrijski log  (del): 
Jelični  vrh   (del): 

Idrija (del) 
Idrija (del) 

b)   druge katastrske občine in naselja: 
Bukovo (del), Zakojca (del) 
Cerkno (del). Cerkljanski vrh (del), Podlanišče (del) 
Cekovnik, Idrijska Bela (del) 
Crni vrh, Predgriže 
Crna, Dole (del), Idršek, Potok, Zavratec, Žirovnica (del) 
Dolenji Novaki 
Godovič 
Gorenja   Kanomlja   (del),   Idrske   Krnice   (del).   Srednja 

Kanomlja (del) 
Gorenji Novaki (del):   Gorenji Novaki 
Gorje: Gorje, Poče, Trebenče 
Idrija mesto (del): Gore  (del) 

Idrijska Bela (dol). Idrijski log 
Gorenja   Kanomlja   (del),   Idrske   Krnice   (del).   Srednja 

Kanomlja (del) 
Javornik 
Dole (del), Jelični vrh, Gore (del) 

Bukovo   (del): 
Cerkno: 
Cekovnik: 
Crni  vrh: 
Dole  (del): 
Dolenji  Novaki: 
Godovič: 
Gorenja  Kanomlja: 

Idrijski log   (del): 
Idrske Krnice: 

Javornik: 
Jelični vrh  (del): 

Pomeni, da leži drugi del katastrske občine izven ozemlja LR Slovenije. 

._ 
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Jesenica: 
Kanji dol: 
Labinje: 
Ledine (del): 

Lome: 
Orehek: 
Olalež: 

Planina: 
Police: 
Prapetno brdo (del): 
Reka: 
Spodnja Idrija: 
Spodnja Kanomlja: 

Srednja Kanomlja: 
Sebrelje: 

Vojsko: 
Vrsnik I: 

Zadlog: 
Zakriž: 

Jesenica,  Zakojca  (del) 
Kanji dol, Strmec 
Labinje, Poljane 
Govejek   (del).   Korita,   Ledine   (del),   Lcdinske   Krnice 

Mrzli  vrh  (del), Pečnik  (del) 
Lome 
Orehek 
Cerkljanski vrh (del), Idrske Krnice (del), Jazne,  Lazeč, 

Masore,    Otalež,    Plužnje,    Spodnja    Kanomlja     (del). 
Straža 

Ceplez, Planina pri Cerknem, Podlanišče (del), Podpleče 
Bukovo (del), Police 
Vojsko (del) 
Cerkno (del). Ravne pri Cerknem. Reka 
Pečnik (del). Spodnja Idrija (del), Spodnja Kanomlja (del) 
Idrske Krnice (del). Ledine (del). Mrzli vrh (del), Spodnja 

Idrija (del). Srednja Kanomlja (del). Spodnja Kanom- 
lja (del) 

Spodnja Kanomlja (del). Srednja Kanomlja (del) 
Gorenja Kanomlja (del). Idrske Krnice (del), Jagršče, 

Sebrelje 
Vojsko (del) 
Gorenji Vrsnik, Govejek (del), Pečnik (del). Spodnji 

Vrsnik, Žirovnica (del) 
Mrzli log, Zadlog 
Zakriž 

Ajba: 

Anhovo: 
Avče: 
Bodrež: 
Deskle: 
Doblar: 
Gorenja vas: 
Idrija nad Kanalom: 
Kal (del): 
Kanal: 
Morsko: 
Plave: 
Ročinj: 
Vrh: 
Ukanje: 

5. Občina   Kanal 
(sedež Kanal) 

Ajba,   Doblar  (del).  Gorenja  vas   (del),   Kambreško.   Lis: 
(del) 

Anhovo 
Avče  (del),  Banjšice  (del) 
Bodrež 
Deskle, Grgarske Ravne (del), Plave (del) 
Doblar (del) 
Gorenja vas (del). Kanal (del) 
Gorenja vas (del). Lig (del) 
Avče (del), Kal nad Kanalom, Levpa, Seni.ški breg 
Kanal  (del) 
Morsko 
Plave (del). Zapotok 
Doblar   (del),   Ročinj 
Kanalski  vrh 
Ukanje 
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Borjana: 
Breginj: 
Drežnica: 
Idrsko: 
Kamno: 
Kobarid: 
Kred: 
Ladra: 
Livek: 
Logje: 
Robid i.šče: 
Sedlo: 
Smast: 
Staro selo: 
Sužid: 
Svino: 
Trnovo: 
Vrsno: 

6. Občina   Kobarid 

(sedež Kobarid) 

Borjana 
Breginj 
Drežnica, Drežniške Ravne, Jezerca, Koseč, Magozd 
Idrsko, Mlinsko 
Kamno 
Kobarid 
Kred, Potoki, Robič 
Ladra 
Avsa, Jevšček,  Livek,  Livške Ravne 
Logje 
Robidi.šče 
Homec, Podbela, Sedlo, Stanovišče 
Llbušnje, Smast 
Staro selo 
Sužid 
Svino 
Trnovo ob Soči 
Krn, Selce, Vrsno 

7. Občina   Nova   Gorica 

(sedež Nova Gorica) 

Občina   Nova Gorica obsega: 

a)   mesto Nova Gorica 

katastrske občine; 

Gorica (del) :* 
Kromberk   (del): 
Pristava   (del):* 
Rožna  dolina (del):* 
Solkan   (del):* 
Stara gora   (del): 

naselja: 

Nova Gorica (del). Rožna dolina (del) 
Kromberk  (del). Nova Gorica  (del) 
Nova Gorica  (del). Pristava, Rožna dolina  (del) 
Kromberk   (del). Nova Gorica  (del).  Rožna dolina  (del) 
Nova Gorica (del) 
Rožna dolina (del) 

b)   druge katastrske občine in naselja: 

Banj.šice: Banjšice (del) 
Bate: Bate, Grgar (del), Grgarske Ravne (del) 
Cepovan: Cepovan, Lažna (del) 
Grgar: Grgar (del), Ravnica (del) 
Kromberk (del): Ajševica (del) 
Lažna: Lažna (del) 
Loke: Loke 
Lokovec: Lokovec 
Lokve: Lokve, Nemci (del) 
Osek: • Osek 
Ozeljan: Ozeljan 

22 
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Ravnica: 
Rožna dolina (del):* 
Stara gora (del): 
Sv. Mihael: 
Sempas: 
St. Maver (del):* 
Trnovo: 
Vitovlje: 

Ravnica  (del) 
Ajševica (del) 
Ajševica (del), Stara gora 
Smihel 
Sempas 
Smaver 
Nemci (del), Trnovo, Voglarji 
Vitovlje 

8. Občina   Šempeter  pri   Novi    Gorici 

(sedež Šempeter pri Gorici) 

Bilje: 
Branik: 
Brje (del): 
Bukovica: 
Dolenja Vrtojba (del): 
Dornberk: 

Gaberje  ob  Vipavi 
(del):* 

Gorenja Vrtojba (del) 
Gradišče: 
Kostanjevica: 
Lipa: 
Miren (del):* 
Nova vas (del):* 
Opatje selo (del):* 
Orehovlje: 
Prvačina: 
Renče: 

Rupa (del):* 
Sela na Krasu (del) :* 
Sent Peter (del):* 
Šmarje (del): 
Temnica: 
Vogrsko: 
Vojščica: 
Vrt oče: 

Bilje 
Branik (del), Preserje (del), Steske 
Branik (del), Preserje (del) 
Bukovica, Volčja draga  (del) 

* Vrtojba  (del) 
Brdo,  Budihni,  Dornberk,  Draga,  Oševljek   (del).  Potok 

pri Dornberku, Saksid, Tabor, Zalošče 

Miren (del) 
*Vrlojba (del), Volčja draga (del) 
Gradišče nad Prvačino (del), Oševljek (del) 
Kostanjevica  na  Krasu 
Lipa 
Miren  (del) 
Nova vas 
Lokvica, Opatje solo 
Orehovlje 
Dombrava (del), Prvačina (del) 
Arčoni, Gradišče nad Prvačino (del), Lukežiči, Martinuči, 

Mrljaki, Mohorini, Renče, Renski Podkraj, Zigoni 

Hudi log. Korita na Krasu, Sela na Krasu 
Šempeter pri Gorici, Volčja draga (del) 
Spodnja Braniča 
Novelo, Temnica 
Dombrava (del), Prvačina (del), Vogrsko 
Vojščica 
Vrt oče 
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9. Občina   Tolmin 

(sedež Tolmin) 

Občina Tolmin obsega: 
a) mesto Tolmin 

katastrske občine:        naselja: 

Tolmin: Tolmin 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Bukovo   (del): 
Cadrg: 
Ciginj : 
Dolje: 
Gorenja   Trebuša: 
Grahovo: 
Idrija pri Bači: 
Kal  (del): 
Kneza: 

Kozaršče: 
Ljubinj: 
Lom: 

Modrojce: 
Obloke: 
Pečine: 
Podbrdo: 

Podmelec: 

Poljubinj: 
Ponikve: 
Prapetno brdo (del): 
Rut: 
Rute: 
Sela: 
Slap: 

Stržišče: 
Sv. Lucija: 

Sebrelje (del): 
Šentviška gora: 

Volarje: 
Volče: 
Zatolmin: 
2abčo: 

22- 

Bukovski Vrh, Grahovo ob Bači (del) 
Cadrg, Zadlaz-Cadrg 
Ciginj (del) 
Dolje, Gabrje 
Gorenja Trebuša 
Grahovo ob Bači (del), Koritnica 
Idrija pri Bači 
Dolgi laz. Kanalski Lom 
Grahovo ob Bači (del), Klavže (dol), Kneške Ravne (del), 

Kneza (del). Lisec, Logaršče (del). Loje (del), Temljinc 
Ciginj   (del), Kozaršče 
Ljubinj 
Drobočnik   (del),   Gorenji   Log,   Grudnica   (del),   Postaja 

(del). Tolminski Lom 
Modrcjce, Most na Soči (del) 
Hudajužna, Obloke 
Pečine (del) 
Bača pri Podbrdu, Kuk, Petrovo brdo, Podbrdo, Porezen, 

Trtnik 
Klavže (del). Kneza (del). Loje (del), Kneške Ravne (del), 

Podmelec, Sel.a nad Podmelcem 
Poljubinj, Prapetno 
Logaršče (del), Ponikve 
Dolenja Trebuša (del). Pečine (del), Prapetno brdo 
Grant, Rut 
Volčanski Ruti 
Kozmerice, Most na Soči (del), Sela pri Volčah 
Dolenja   Trebuša   (del),   Grudnica   (del).   Roče,   Slap   ob 

Idrijci 
Kal, Stržišče, Znojile 
Bača pri Modreju, Drobočnik (del), Modrej, Most na Soči 

(del). Postaja (del) 
Doltnja Trebuša (del), Stopnik (del) 
Daber, Gorski Vrh, Polje, Stopnik (del). Šentviška gora, 

Zakraj 
Sclišče, Volarje 
Volče 
Zatolmin 
Tolminske Ravne, Zadlaz-Zabčo, Zabče 

. 
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Budanje: 
Erzelj  (del): 
G oče: 
Lozice: 
Lože: 
Nanos: 
Podraga: 
Sanabor: 
Slap: 
St. Vid: 
Vipava: 
Višnje (del): 
Vrhpolje: 

10. Občina   Vipava 
(sedež Vipava) 

Budanje (del), Dolga poljana, Duplje (del) 
Erzelj 
G oče 
Lozice, Podbieg (del), Podgiič (del) 
Lože, Manče 
Nanos 
Podraga 
Sanabor (del) 
Slap 
Orehovica, Podbreg (del), Podgiič (del), Podnanos, Poreče 
Gradišče pri Vipavi, Vipava, Zemono 
Sanabor (del) 
Budanje (del). Duplje (del), Vrhpolje 

IV. OKRAJ KOPER 

obsega tele občine, katastrske občine in naselja: 

1. Občina II r p e 1 j c 

(sedež Hrpelje) 

Artviže: 
Brezovica: 
Draga (del):* 
Gaber k: 
Golac: 
Gradišče: 
Gročana (del):* 
Herpelje: 
Hotična: 
Hrušica: 
Huje: 
Javorje: 
Kovčice: 
Male Loče: 
Markovščina: 
Materija: 
Obrov: 
Ocizla: 
Podbeže: 
Podgorje: 
Podgrad: 
Podpeč (del): 
Poljane: 
Pregarje (del): 
Prešnica: 

Artviže, Ostrovica 
Brezovica, Gradiščica, Odolina, Slope 
Mihele,  Nasirec 
Gaberk 
Golac 
Gradišče pri Materiji 
Vrhpolje 
Hrpelje, Kozina, Tublje pri Hrpeljah 
Hotična,. Mrše 
Hrušica 
Huje » 
Javorje 
Kovčice, Orehek pri Materiji 
Male Loče 
Markovščina, Skadanščina, Velike Loče 
Bač pri Materiji, Materija, Povžane, Rožice 
Obrov 
Boka, Klanec pri Kozini, Ocizla, Petrinje 
Podbeže 
Podgorje 
Podgrad 

Poljane pri Podgradu 
Pregarje (del) 
Prešnica 
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Račiće: 
Rakitovec: 
Ritomeče: 
Kjavce: 
Rodik: 
Slivje: 
Tatre: 
Zazid   (del) : 

Račiće 
Rakitovec 
Ritomeče 
Rjavče 
Rodik 
Slivje 
Brezovo brdo, Tatre 
Zazid 

2. Občina  Ilirska   Bistrica 
(sedež Ilirska Bistrica) 

Občina  Ilirska Bistrica obsega: 
a) mesto Ilirska Bistrica 

katastrske občine: naselja: 
Ilirska Bistrica (del):    Ilirska Bistrica (del) 
Trnovo   (del): Ilirska Bistrica (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 
Bač: 
Brce: 
Celje: 
Dobro  polje: 
Dolenje: 
Dolnji  Zemon: 
Gornji   Zemon: 
Harije: 

Bač 
Brce 
Celje 
Dobro polje, Rečica  (del) 
Dolenje pri Jelšanah 
Dolnji Zemon 
Gornji Zemon 
Harije, Soze 

Ilirska  Bistrica (del):   Ilirska Bistrica  (del) 
Jablanica: 
Janeževo   brdo: 
Jasen: 
Jelšane: 
Kilovče: 
Knežak: 
Koritnice: 
Koseze: 
Mala  Bukovica: 
Mereče: 
Novokrači ne: 
Ostrožno   brdo: 
Pavlica: 
Podgraje: 
Podstenje: 
Pregarje   (del): 
Prelože: 
Prem: 
Ratečevo   brdo: 
Sabonje: 

Jablanica, Vrbica 
Janeževo brdo 
Jasen 
Jelšane 
Dolnja Bitnja, Kilovče 
Knežak 
Koritnice 
Koseze 
Mala Bukovica 
Mereče, Podstenjšek 
Nova vas pri Jelšanah, Novokračine 
Ostrožno brdo 
Pavlica 
Podgraje 
Podstenje 
Pregarje (del: Gržoni) 
Prelože 
Prem 
Gornja Bitnja, Ratečevo brdo 
Sabonje 



342 Prilosc 

Smrje: 
Snežnik (del): 
Starod: 
Studena gora: 
Sušak: 
Sembije: 
Tominje: 
Topole: 
Trnovo (del): 
Trpčane: 
Velika Bukovica: 
Veliko brdo: 
Vrbovo: 
Zabiče: 
Zajelšje: 
Za rečica: 
Zarečje: 

Smrje 

Slarod 
Studena gora 
Fabci, Sušak 
Podtabor, Sembije 
Tominje 
Topole 
Ilirska Bistrica (del) 
Kuteževo, Trpčane 
Velika Bukovica 
Veliko brdo 
Vrbovo 
Zabiče 
Zajelšje 
Zarečica 
Rečica (del), Zarečje 

3. Občina   Izola 
(sedež Izola) 

Občina Izola obsega: 
a) mesto Izola 

naselja: katastrske občine: 
Izola (del): Izola 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Izola (del): Baredi,   Dobrava,   Jagodje,   Livade,   Malija,   Polje   (del). 
Sared, Vinica 

Korte (del): Dvori  nad  Izolo 
Lazaret (del): Pelje (del) 

4: Občina   Koper 

(sedež Koper) 

Občina Koper obsega: 
a) mesto Koper 

katastrske občine: naselja: 
Koper: Koper 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Ankaran: Ankaran (del), Škofije (del) 
Boljunec (del):* 
Boršt: 
Crni kal: 
Crnotiče: 

Boršt, Glem, Labor 
Crni kal, Kortinc 
Crnotiče 
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Dekani: 
Dolina   (del):* 
Gabrovica: 
Gažon: 
Gradin: 
Hrastovlje: 
Hribi  (del):* 
Koštabona: 
Krkavče: 
Kubed: 
Lazaret   (del): 

Loka: 
Mačkovi je   (del):* 
Marezige: 
Milje (del):* 
Movraž: 
Oltra: 
Osp: 
Plavje  (del):* 
Podpeč   (del): 
Pomjan: 
Prebenek   (del):* 
Pregara: 
Rožar: 
Socerb   (del) :* 
Sočerga: 

Sv. Anton: 
Sv. Jernej   (del):* 
Škofije: 
Šmarje: 
Topolovec   (del):* 
Tinjan: 
Truške: 
Zazid   (del): 

Dekani 

Gabrovica pri Črnem kalu 
Gažon, Srgaši, Salara (del) 
Abilanti, Brezovica, Gradin, Sirci 
Dol pri Hrastovljah, Hrastovlje 
Hrvatini (del), Jelarji, Premančan (del) 
Brič,  Koštabona,  Puče 
Krkavče 
Gračišče, Kubed, Poletiči 
Bertoki,  Bonini,  Bošamarin,  Cezarji,  Kampel  (del),  Po- 

begi,  Semedela,  Salara  (del),  Skocjan,  Triban 
Bezovica, Loka 

Babici, Centur, Marezige, Montinjan, Vanganel 
Hrvatini (del), Premančan (del) 
Butari, Dvori, Movraž, Smokvica, Trebeše 
Ankaran (del) 
Osp 
Plavje 
Brežec pri Podgorju, Podpeč, Praproče 
Dilici, Fijeroga, Kampel (del), Manžan, Pomjan, Zupančiči 

Pregara 
Čepki, Krnica, Rižana, Rožar, Stepani 
Kastelec, Socerb 
Karli, Lukini, Maršiči, Olika, Peraji, Pisari, Sočerga, So- 

količi, Seki, Tuljaki 
Kocijančiči, Potok, Pridvor 
Barizoni, Hrvatini (del) 
Škofije (del) 
Grinjan,  Grintovec,  Šmarje 
Belvedur, Koromači-Boškini, Močunigi, Topolovec 
Tinjan 
Bočaji, Kozloviči, Lopar, Popetre, Trsek, Truške, Zabavlje 
Zanigrad 

5. Občina   Piran 
(sedež Piran) 

Občina   Piran obsega: 
a) mesto Piran 

katastrske občine: naselja: 
Piran  (del): Piran 

b) druge katastrske občine in naselja: 
Korte  (del) : Dragonja (del) 
Piran   (del): Parecag,  Portorož,  Seča,  Sečovlje,  Strunjan,  Sv.  Lucija 
Sv. Peter: Dragonja (del). Nova vas nad Dragonjo, Padna, Raven 
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6. Občina   Postojna 

(sedež Postojna) 

Občina Postojna obsega: 
a) mesto Postojna 

katastrske občine:        naselja: 

Postojna  (del): Postojna 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Bukovje, Gorenje, Predjama 
Liplje, Planina (del) 
Planina (del) 
Hrašče, Mali Otok 
Gorice, Hrenovice 
Hruševje, Slavinje 
Jurišče (del) 
Planina  (del) 
Kal 
Buje  (del).  Dolnja Košana, Gornja  Košana 
Landol 

Bukovje: 
Dolenja Planina: 
Gorenja Planina: 
Hrašče: 
Hrenovice: 
Hruševje: 
Jurišče: 
Kačja vas (del): 
Kal: 
Košana: 
Landol: 
Laže (del): 
Matenja vas: 
Nadanje selo: 
Narin: 
Orehek: 
Palčje: 
Parje: 
Petelinje: 
Postojna (del): 
Radohova vas: 
Rakitnik: 
Rakulik: 
Razdrto: 
Selce: 
Senožeče (del): 
Slavina: 
Snežnik (del): 
Stara Sušica: 
Stara vas: 
Strane: 
Strmica: 
Studenec: 
Studeno: 
Suhorje: 

Matenja vas, Prestranek (del), Zejc (del) 
Dolane, Mala Pristava, Nadanje selo 
Narin, Velika Pristava 
Orehek 
Palčje 
Drskovče, Parje, Tabor nad Knežakom 
Gradec, Petelinje, Pivka  (del). Slovenska vas 
Veliki  Otok  (del) 
Klenik, Pivka (del) 
Grobišče, Rakitnik 
Rakulik, Sajcvče 
Malo Ubeljsko,  Razdrto, Veliko Ubeljsko 
Selce 

Koče, Prestranek (del). Slavina, Žeje (del) 

Neverke,  Nova  Sušica,  Stara  Sušica 
Stara vas 
Strane 
Strmica 
Studenec 
Belsko, Studeno 
Suhorje 

Smihel pod Nanosom: Smihel  pod  Nanosom 
Trnje (del): Trnje 
Velika brda: Brezje pod Nanosom, Mala brda. Velika brda 
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Vol če: 
Zagon: 
Zagorje: 
Zalog: 

Buje  (deV),  Cepno,  Volče 
Veliki Otok  (del), Zagon 
Jurišče (del), Zagorje 
Zalog 

7. Občina   Sežana 

(sedež Sežana) 

Občina  Sežana obsega: 
a) mesto Sežana 

katastrske občine: naselja: 

Sežana   (del):* Sežana 

b) drufle katastrske občine in naselja: 

Avber, Gradnje, Ponikve, Raša 
Barka 
Lipica 
Brestovica pri Komnu, Klanec pri Komnu, Vale 
Brje  pri  Komnu,   Kregolišče,  Škofi,  Tublje  pri  Komnu 
Dane pri Divači, Kačiče-Pared 
Divača 
Dolenja vas, Otošče 
Betanja,  Brežec pri Divači, Dolnje Ležeče, Gradišče pri 

Divači 
Dutovlje, Godnje, Kreplje 
Kodreti 
Famlje,  Gorice pri  Famljah 
Gaberče 
Dolanci 
Coljava, Gabrovica pri Komnu 
Corjansko, Nadrožica 
Gornje Ležeče, Gornje Vreme 
Bogo, Griže, Mahniči, Sela 

Avber: 
Barka: 
Bazovica   (del): 
Brestovica: 
Brje: 
Dane: 
Divača: 
Dolenja   vtis: 
Dolnje  Ležeče: 

Dutovlje: 
Erzelj   (del): 
Famlje: 
Gaberče: 
Gaberje   (dol): 
Gabrovica: 
Gorjansko: 
Gornje   Vreme: 
Griže: 
Gropada   (del):* 
Hruševica: 
Ivanji   grad: 
Kazlje: 
Kobdilj : 
Kobjeglava: 
Koboli: 
Komen: 
Kopriva: 
Kozjane: 
Krajna  vas: 
Križ: 
Laže   (del) : 
Lokev: 

HruSevica 
Ivanji grad, Zagrajec 
Kazlje 
Kobdilj 
Kobjeglava, Tupelče 
Koboli 
Divči, Komen, Preserje pri Komnu 
Brje pri Koprivi, Kopriva 
Kozjane 
Krajna vas 
Filipčje  brdo,  Križ,  Sepulje 
Laže 
Lokev, Prelože pri Lokvi 
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Mali dol: 
Merče: 
Misliče: 
Naklo: 
Pliskovica: 
Podgrad: 
Potoče: 
Povir: 
Salež (del):* 
Senadole: 
Senožeče (del): 
Sežana (del):* 
Skopo: 
Sveto: 
Škofije: 
Škrbina: 
Štanjel: 
Stjak: 

Storje: 
Tomačevica: 
Tomaj: 
Trebče (del):* 
Utovlje: 
Vareje: 
Vatovlje: 
Veliki dol: 
Veliki repen (del): 
Veliko polje: 
Voglje (del):* 
Volčji grad: 
Vremski Britof: 

Mali dol 
Merče, Plešivica, Zirje 
Mialiče 
Matavun, Naklo, Skocjan 
Kosovelje, Pliskovica 
Podgrad pri Vremah 
Potoče 
Brestovica pri Povirju, Gorenje pri Divači, Povir 

Senadole 
Senožeče 
Dane pri Sežani, Orlek, Šmarje pri Sežani 
Skopo 
Sveto 
Škofije, Zavrhek 
Rubije, Sibelji, Škrbina 
Cipnje, Lisjaki, Lukovec, Štanjel 
Cehovini, Dolenje, Gradišče pri Stjaku, Krtinovica, Nova 

vas. Poljane pri Stjaku, Ravnje, Razguri, Selo, Stomaž. 
Stjak, Trebižani, Večkoti 

Majcni, Podbreže, Senadolice, Storje 
Tomačevica 
Tomaj 

Dobravlje, Grahovo brdo, Utovlje 
Vareje 
Vatovlje 
Veliki dol 

Jakovce, Tabor, Veliko polje. Vrabce 
Dol pri Vogljah, Voglje, Vrhovlje 
Volčji grad 
Dolnje Vreme, Vremski Britof 

V. ОККЛЈ KRANJ 

obsega tele občine, katastrske občine in naselja: 

1. Občina   Bled 

(sedež Bled) 

Občina Bled obsega 
a) mesto Bled 

katastrske občine: 

Bled: 
Rečica: 
Zeleče: 

naselja: 

Bled-Grad 
Blcd-Rečica 
Bled-Mlino, Bled-Zagorice, Bled-Zeleče 
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b)   druge katastrske občine in naselja: 
Bohinjska Bela (del):    Bohinjska Bela, Obrne, Slamniki 
Bohinjska Cešnjica 

(del): — 
Bohinjska   Srednja 

vas  (del): — 
Gorjuše   (del): — 
Podhom: Podhom, Zasip (del) 
Poljsica: Poljščica pri Gorjah 
Ribno: Bodešče, Koritno, Ribno 
Selo pri Bledu (del): Kupljenik, Selo pri Bledu 
Spodnje   Gorje:. Spodnje Gorje 
Višelnica   (del): Grabče,  Krnica  (del)  Mevkuž, 

nje Laze, Višelnica 
Zasip: Zasip (del) 
Zgornje   Gorje: Krnica (del). Zgornje Gorje 

Perniki,  Radovna,  Spod- 

2. Občina   Bohinj 

(sedež Bohinjska Bistrica) 

Bohinjska  Bela (del):   - 
Bohinjska   Bistrica:       Bohinjska Bistrica, Ravne v Bohinju 
Bohinjska   Cešnjica       Bohinjska  Cešnjica,  Goreljek, Jereka,  Koprivnik  v  Bo- 

(del): hinju (del). Podjelje 
Bohinjska  Srednja vas 

(del): 
Gorjuše   (del): 
Lancovo   (del): 
Nemški   rovt: 
Nomenj: 
Savica: 
Selo pri Bledu (del): 
Studor: 

Srednja vas v Bohinju 
Gorjuše, Koprivnik v Bohinju (del) 

Nemški rovt 
Bitnje, Lepence, Nomenj 
Brod, Kamnje, Polje, Ribčev laz, Savica, Zlan 

Stara Fužina. Studor v Bohinju. Ukane 

3. Občina   Jesenice 

(sedež Jesenice) 

Občina  Jesenice obsega: 
a) mesto Jesenice 

katastrske občine: naselja: 
Javornik   (del): Jesenice (del) 
Jesenice: Jesenice (del) 
Koroška   Bela: Jesenice (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 
Blejska  Dobrava: Blejska Dobrava, Kočna, Lipce, Podkočna 
Doslovce: Breznica, Doslovce, Rodine, Smokuč 
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Dovje: 
Gozd: 
Hrušica: 
Javornik  (del): 
Kranjska gora: 
Planina: 
Plavški rovt: 
Podkoren: 
Potoki: 
Rateče: 
Višelnica  (del): 
Zabreznica: 
Žirovnica: 

Belca (del), Dovje, Mojstrana 
Belca (del), Gozd-Martuljek, Srednji vrh 
Hrušica 
Javorniški rovt 
Kranjska gora, Log 
Planina pod Golico 
Plaviš k i rovt 
Podkoren 
Potoki 
Rateče 
Zgornja Radovna 
Selo pri Žirovnici, Vrba, Zabreznica 
Breg, Moste, Žirovnica 

4. Občina   Kranj 

(sedež Kranj) 

Občina Kranj obsega: 
a)  mesto Kranj 

katastrske občine: 

Cirčiče: 
Drulovka: 
Huje: 
Klanec: 
Kranj: 
Primskovo: 
Rupa: 
St razišče: 
Struževo: 

b) druge 

Babni vrt: 
Bela: 

naselja: 

K ran (del) 
Kran (del) 
Kran (del) 
Kran (del) 
Kran (del) 
Kran (del) 
Kran 1  (del) 
Kran j  (del) 
Kran j  (del) 

Savi 
Bitnje: 
Breg ob 
Breg ob Kok 
Britof: 
Cerklje: 
Cešnjevek: 
Dobrava: 
Duplje: 
Golnik: 
Gorice: 
Grad: 
Hrastje: 

katastrske občine in naselja: 

Babni vit, Cadovlje, Pangeršica, Povije, Trstenik. Zabije 
Bašelj, Hraše pri Predvoru, Spodnja Bela, Srednja Bela. 

Zgornja Bela 
Spodnje Bitnje, Srednje Bitnje, Zgornje Bitnje 

: Breg ob Savi 
ii: Breg ob Kokri, Hrib, Mače, Nova vas, Potoče, Preddvor 

Britof, Orehovlje 
Cerklje na Gorenjskem (del), Pšenična polica, Vašca 
Cešnjevek 
Cerkljanska Dobrava 
Spodnje Duplje, Zadraga, Zgornje Duplje 
Golnik 
Gorice, Letenice 
Cerklje na Gorenjskem (del), Dvorje, Grad 
Hrastje, Prebačevo 
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Jama: Jama, Meja 
Kokra: Kokra 
Kokrica: Bobovek, Ilovka, Kokrica, Mlaka pri Kranju, Srakovlje, 

Tatinec 
Križna  gora (dcl): Cepulje, Lavtarski vrh, Planica 
Lahovće: Lahovče, Vopovlje 
Luže: Luže, Srednja vas pri Šenčurju 
Mavčiče: Mavčiče 
Naklo: Malo Naklo, Naklo 
Nemilje   (del): Jamnik,  Nemilje,  Njivica,  Podblica 
Okroglo: Okroglo 
Olševek: Olševek 
Pivka: Pivka, Polica 
Podbrezje: Gobovce, Podbrezje 
Podreča: Podreča 
Praše: Praše 
Predoslje: Predoslje 
Pšata: Pšata 
Spodnja   Besnica: Spodnja Besnica 
Spodnje  Jezersko: Spodnje Jezersko 
Spodnji   Brnik: Spodnji Brnik 
Srednja  vas: Srednja vas-Goriče, Zalog 
Strahinj : Cegelnica, Strahinj 
Suha: Suha pri Predosljah 
Sv. Jošt: Javornik, Jošt nad Kranjem, Pševo, Rakovica, Zabukovje 
Šenčur: Šenčur 
Senturška   gora: Ambrož pod Krvavcem, Apno, Lenart na Rebri, Sidraž, 

Stiska vas, Senturška gora, Viševca, Vrbovje 
Šmartno: Poženik, Šmartno 
Stefanja   gora: Stefanja gora 
Tenetiše: Tenet iši' 
Trboje: Trboje, Zerjavka 
Tupaliče: Možjanca, Tupaliče 
Velesovo: Adergas, Praprotna polica, Trata pri Volesovem, Velesovo 
Visoko: Hotemaže, Milje, Visoko 
Voglje: Voglje, Voklo 
Vojvodin   boršt: — 
Zalog: Glinje,  Zalog  pri  Cerkljah 
Zgornja   Besnica: Zgornja Besnica 
Zgornje  Jezersko: Zgornje Jezersko 
Zgornji   Brnik: Zgornji Brnik 
Zabnica: Sutna, Zabnica 
Žeje: Bistrica, Žeje 



350 PrlloHe 

5. Občina   Radovljica 

(sedež Radovljica) 

Občina Radovljica obsega: 
a) mesto Radovljica 

katastrske občine: 

Hraše (del): 
Predtrg: 
Radovljica: 

b) druge katast 

Begunje: 
Brezje: 
Cešnjica pri Kropi: 

Dobrava pri Kropi: 

Kamna gorica: 
Hraše   (del): 
Kropa: 
Lancovo  (del): 

Lese (del): 
Ljubno: 
Mošnje: 
Nemilje (del): 
Nova vas: 
Otok: 
Srednja vas: 
Zaloše: 

naselja: 

Lesce 
Radovljica (del) 
Radovljica (del) 

rske občine in naselja: 
Begunje na Gorenjskem, Poljče, Zgoša 
Brezje,  Črnivec  (del).  Dobro polje.  Noše 
Brezovica, Cešnjica pri Kropi, Dobravica, Ovsiše, Polj- 

šica pri Podnartu 
Lipnica, Prezrenje, Spodnja Dobrava, Srednja Dobrava. 

Zgornja Dobrava 
Kamna gorica 
Hraše, Studenčice 
Kropa 
Brda, Lancovo, Ravnica, Spodnja Lipnica, Vošče, Zgor- 

nja Lipnica 
Peračica 
Ljubno, Posavec, Praproče 
Črnivec (del). Globoko, Gorica, Mošnje, Vrbnje 
Rovte 
Hlebce, Nova vas pri Lescah, Zapuže 
Črnivec (del). Dvorska vas, Spodnji Otok, Zgornji Otok 
Mlaka, Slatna, Srednja vas. Zadnja vas 
Mišačc,  Otoče,  Podnart,  Zaloše 

6. Občina   Š k o f j a   Loka 

(sedež Skofja Loka) 

Občina Skofja Loka obsega: 
a) mesto Skofja Loka 

katastrske občine: naselja: 

Puštal 
Stara Loka 
Trata 
Podpulferca, Skofja Loka, Vincarje 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Dobje: Dobje,   Hotovlje,   Kremenik,   Poljane   nad   Škof jo   Loko, 
Predmost, Vinharje 

Puštal (del): 
Stara Loka (del): 
Suha  (del): 
Skofja  Loka: 
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Dolenčice: 
Dolenja Dobrava: 

Dolenje  brdo: 

Dorfarje: 
Draga: 
Godešič: 
Gorenja   ravan: 

Gorenja   vas: 
Gorenji Novaki (del); 

Hotavlje: 

Javorjev   dol: 
Koprivnik   (del): 
Kovski   vrh: 
Križna gora (del): 
Lanišc: 
Leskovica  (del): 
Lućine: 

Pevno: 
Podjelovo   brdo: 
Podobeno: 
Podvrh: 

Puštal   (del) : 
Reteče: 
Sopotnica: 

Staniše: 
Stara Loka   (del): 
Stara Oselica: 
Stari dvor: 
Suha (del): 
Sv. Barbara: 
Sv. Ožbolt: 

Trebi j a: 
Visoko: 
Zminec: 

Dolenčice, Javorje, Murave 
Bačne,  Dobravšcc,  Dolenja  Dobrava,  Gorenja  Dobrava, 

Todraž, Zirovski vrh nad Zalo 
Dolenjo brdo. Gorenje brdo. Srednja vas-Poljano, Žabja 

vas 
Dorfarje, Forme, Sv. Duh 
Draga, Gosteče, Pungert 
Godešič 
Dolenja ravan, Dolenja Zetina, Gorenja ravan, Gorenja 

Zetina,  Jazbine,  Jelovica,  Malenski  vrh 
Podobeno, Volča, Zakobiljek 

Gorenja vas, Zirovski vrh nad Gorenjo vasjo 
Davča (del). Krnice pri Novakih, Lajše, Laze, Robidnica 

Volaka 
Cabrače,   Hlavče   njive,   Hotavlje,   Srednje   brdo,   Suša, 

Volaha 
Javorjev dol 
Koprivnik  (del) 
Bukov vrh, Kovski vrh 
Križna gora 
Laniše, Nova Oselica, Sovodenj 
Debeni, Kopačnica, Leskovica, Studor 
Brcbovnica, Dolge njive. Goli vrh, Lučine, Prelesje, Za- 
dobje 
Crhgrob, Moškrin, Pevno 
Podjelovo brdo 
Podobeno,   Volča,   Zakobiljek,   Lom   nad   Volčo,   Lovsko 
brdo, Cetena ravan, Jarčje brdo. Krivo brdo. Mlaka nad 

Lušo, Podvrh, Zapreval 
Hosta 
Gorenja vas-Reteče, Reteče 
Breznica pod Lubnikom, Florjan nad Zmincem, Gabrovo, 

Sopotnica 
Log nad Skofjo Loko, Staniše, Valterski vrh 
Binkelj, Papirnica, Trnje, Vešter, Virlog 
Ilobovše pri Stari Oselici, Stara Oselica 
Grenc, Stari dvor, Virmaše 
Lipica, Suha 
Sv. Barbara 
Andrej   nad   Zmincem,   Hrib   pri   Zmincu,   Ožbolt   nad 

Zmincem 
Fužine, Kladje, Podgora, Trebija 
Na Logu, Smoldno, Visoko pri Poljanah 
Bodovlje, Brode, Gabrk, Zminec 
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7. Občina   T г ž i ć 

(sedež Tržič) 

Občina Tržič obsega 
a) mesto Tržič 

katastrske občine: 

Bistrica (del): 
Sv. Katarina (del): 
Tržič: 

naselja: 

Bistrica pri Tržiču 
Slap 
Tržič 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Bistrica (del): 

Kovor: 
Križe: 
Lese (del): 
Senično: 
Sv. Ana: 
Sv. Katarina (del): 

Zvirče: 
Ziganja vas: 

Brezje  pri  Tržiču,   Hudi  graben   (del),   Popovo,   Vadiče, 
Visoče 

Hudo, Hušica, Kovor, Loka 
Gozd, Križe, Pristava, Retnje 
Hudi graben (del). Lese, Paloviče 
Novake. Senično, Spodnje Vetrno. Zgornje Vetrno 
Podljubelj 
Cadovlje pri Tržiču, Dolina, Grahovše, Jelendol, Lom pod 

Storžičem, Potarje 
Brdo, Zvirče 
Breg ob Bistrici, Scbenje, Ziganja vas 

Bukovica: 
Danje: 
Davča: 
Dolenja vas: 
Dražgoše: 
Kališe: 
Leskovica (del): 
Selca: 
Sorica: 
Studeno: 
Sv. Klemen: 
Sv. Križ: 
Sv. Lenart: 
Sv. Nikolaj: 
Zali log: 
Zgornja Luša: 

Železniki: 

8. Občina   Železniki 

(sedež Železniki) 

Bukovica, Knape, Sevlje 
Ravne, Spodnje Danje, Torka, Zabrdo, Zgornje Danje 
Davča (del) 
Dolenja vas, Golica 
Dražgoše 
Kališe, Selške Lajše 
Davča (del) 
Selca 
Podporezen, Spodnja Sorica, Zgornja Sorica 
Cešnjica, Rudno, Studeno, Železniki (del) 
Bukovščica. Pozirno, Strmica, Topolje, Zabrekve 
Podlonk, Prtovč, Skovinc, Železniki (del) 
Lenart nad Lušo, Rovte v Selški dolini. Stirpnik 
Martinj  vrh, Ojstri vrh, Smoleva 
Osojnik, Potok, Zala, Zali log 
Praprotno, Spodnja Luša, Tomaž nad Praprotnem, Zgor- 

nja Luša 
Jesenovec,  Železniki  (del) 
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Dobračeva: 

Dole (del): 
Koprivnik   (del): 
Ledine   (del) : 
Ledinica: 
Opale: 

Vrsnik II. 
2iri: 

2irovski vrh: 

9. Občina  Žiri 

(sedež Žiri) 

Dobračeva   (del),   Nova   vas  pri   Zireh   (del),   Selo   (del), 
Stara vas (del), Zabrežnik, Zirovski vrh (del) 

Podklanec (del) 
Koprivnik  (del), Mrzli vrh 
Breznica pri Zireh, Osojnica 
Jarčja dolina, Ledinica, Selo (del) 
Brekovice (del), Izgorje, Opale, Podklanec (dol), Račcva 

(del) 
Brekovice (del), Podklanec (del). Ravne pri Zireh, Sovra 
Brekovice   (del),   Goropcke,   Nova   vas   pri   Zireh   (del). 

Stara vas (del), Žiri 
Dobračeva (del), Nova vas pri Zireh (del), Račeva (del), 

Zirovski vrh (del) 

VI. OKRAJ LJUBLJANA 

obsega   tele občine, katastrske občine in naselja: 

1. Občina   Borovnica 

(sedež Borovnica) 

Borovnica: 

Breg: 
Brezovica   (del): 
Jezero: 
Kamnik: 

Preserje: 

Zabočevo: 

Borovnica, Dol pri Borovnici, Lašče, Laze pri Borovnici, 
Ohonica, Padež, Pokojišče, Pristava, Zavih pri Borov- 
nici 

Breg pri Borovnici, Pako 
Podpeč (del) 
Jezero,  Planinca 
Goričica   pod   Krimom,   Kamnik   pod   Krimom,   Prevalje 
pod Krimom 
Dolenja Brezovica, Gorenja Brezovica, Podpeč (del), Pre- 

serje 
Brezovica pri Borovnici, Dražica, Niževec, Zabočevo 

2. Občina   Cerknica 

(sedež Cerknica) 

Begunje pri Cerknici: Begunje pri Cerknici 
Benete: Benete 
Bezuljak: Bezuljak, Dobec 
Bločice: Bločice, Bloška polica 
Cajnarje: Cajnarje, Gora, Krušče, Reparje 
Cerknica: Cerknica 
Dolenja  vas: Dolenja vas. Dolenje Jezero, Podskrajnik, Zelše 
Gradiško: Andrejče,  Gradiško,  Mramorovo  pri  Pajkovem,  Storovo 
Grahovo: Grahovo, Martinjak 

2S 
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Hiteno: 
Mudi vrh: 
Jeršiče: 
Kačja vas (del): 
Kožljek: 
Kranjce: 
Kremenca: 
Lipsenj: 
Metulje: 
Nova vas: 
Osredek: 
Otave: 

Otok I (del): 
Otok II: 
Radlek: 
Rakek: 
Rakitna: 
Ravne pri Sv. Vidu: 
Ravne pri Topolu: 
Ravnik: 
Runarsko: 
Selšček: 
Strmca: 
Studenec: 
Studeno: 
Sv. Duh: 
Sv. Vid: 
Strukljeva vas: 

Topol: 
Trnje (del): 
Ulaka: 

Unec: 
Velike Bloke: 
Veliki vrh: 
Voleje: 
Zales: 

Ž erovmca: 

Hiteno,  Polšeče, Zavrh 
Hudi vrh 
Jeršiče, Rudolfovo 

Kožljek 
Korošce, Koščake, Kranjce 
Kremenca, Milava, Ponikve, Slugovo 
Lipsenj 
Metulje 
Fara, Nova vas 
Osredek 
Beč,   Dolenje   Otave,  Gornje   Otave,   Kržišče,   Pikovnik. 

Stražišče, Zibovnik, Zupeno 
Otok 

Radlek 
Ivanje selo, Rakek 
Rakiitna 
Lešnjake, Ravne, Tavžlje, Zahrib 
Ravne na Blokah 
Lepi vrh. Ravnik 
Runarsko 
Brezje, Selšček, Topol pri Begunjah 
Mramorovo pri Lužarjih, Strmca, Zakraj 
Studenec na Blokah 
Glina, Studeno na Blokah 
Godičevo, Krajič, Kramplje, Lahovo, Skrapče, Skufče 
Cohovo, Zala, Zilce 
Bečaje, Hribljane,  Hruškarje,  Pirmane, Ščurkovo,  Stru- 

kljeva vas 
Topol 

Hribarjevo, Mahneti, Otonica, Podslivnica, Rožanče, Sle- 
me, Ulaka 

Slivice, Unec 
Velike Bloke 
Veliki vrh 
Nemška vas na Blokah, Volčje 
Bočkovo, Jeršanovo, Lovranovo, Malni, Ograda, Sivče, 

Zales 
Zerovnica 

Cesta: 
Kompolje: 
Podgora: 

3. Občina  Dobrcpoljc 
(sedež Videm-Dobrepolje) 

Cesta, Ponikve, Predstruge, Vodice 
Kompolje (del) 
Bruhanja vas, Kompolje (del), Podgora, Podgorica, Videm 

(del) 
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Podtabor: 

Potiska vec: 

Videm-Dobrepolje 
Zagorica: 
Zdenska  vas: 

Paka, Podtabor, Pri ccrkvi-Struge (del), Rapljevo, Tržič 
(dol) 

Cetež pri  Strugah,  Kolenča  vas,  Lipa,  Potiskavec,  Pri 
cerkvi-Struge (del), Tisovec, Tržič (del) 

Podpeč, Videm (del) 
Mala vas (del), Zagorica 
Hočevje,  Mala  Ilova gora. Mala vas  (del), Zdenska vas 

Babna gora: 

Butajnova: 
Crni vrh: 

Dobrova   (del): 
Horjul: 
Podsmreka (del): 
Polhov Gradec: 

Selo: 
Setnik: 
St. Jošt   (del): 
Sujica  (del): 

Vrzdenec: 
Zaklanec: 
Zažar: 

4. Občina Dobrova  pri  Ljubljani 
(sedež Dobrova) 

Babna   gora.   Belica,   Belo,   Dolenja   vas   pri   Polhovem 
Gradcu, Dvor pri Polhovem Gradcu, Hrastenice,  Log 
pri Polhovem Gradcu 

Butajnova, Planina nad Horjulom (del) 
Crni  vrh.  Planina  nad  Horjulom   (del),  Rovt,  Smolnik, 

Srednji vrh 
Brezje pri Dobrovi, Dobrova 
Horjul, Koreno nad Horjulom, Ljubgojna 
Draževnik,  Komanija,  Podsmreka  (del).  Razori 
Podreber, Polhov Gradec, Pristava pri Polhovem Gradcu, 

Srednja vas pri Polhovem Gradcu 
Selo nad Polhovim Gradcem, Setnica 
Briše pri Polhovem Gradcu, Praproče, Setnik 
Sentjošt nad Horjulom 
Gaberje,  Hruševo,   Osredek   pri  Dobrovi,  Stranska  vas, 

Sujica 
Samotorica, Vrzdenec 
Lesno brdo (del), Podolnica, Zaklanec 
Zažar 

5. Občina   Domžale 
(sedež Domžale) 

Občina Domžale obsega: 
a)   mesto Domžale 

katastrske občine: 
Depala vas: 
Domžale: 
Stob: 
Studa: 

naselja: 
Depala vas 
Domžale  (del), Sentpavel pri Domžalah 
Domžale (del) 
Domžale (del) 

b)   druge katastrske občine in naselja: 
Blagovica: Blagovica,  Gaberje  pod  Spilkom,  Golčaj,  Jelša,  Korpe, 

Mali Jelnik, Podsmrečje, Prevoje, Prilesje, Spodnji Pe- 
telinjek, Veliki Jelnik, Vošče, Vranke, Zgornje Loke, 
Zgornji Petelinjek, Zlatenek 

23* 
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Brezovica: 

Cešnjice (del): 
Dob: 
Drtija: 
Homec: 
Ihan: 
Jarše: 
Koreno: 
Krašnja: 
Krtina: 
Loka: 
Lukovica: 

Mengeš: 
Moravče: 

Peče : 

Podrečje: 
Prevoje: 

Radomlje: 
Rafolče: 
Rašica (del): 
Rova: 
Selo: 
Spodnjo Koseze: 

Studenec: 
Sv. Miklavž: 
Sv. Trojica: 
Sv. Andrej: 

Sv. Mohor: 

Sv. Valentin: 

Sentožbolt: 

Trojane: 
Tr7.in: 
Velika vas (del): 

Vrhpolje: 

Brezovica pri Dobu. Gorjuša, Laze pri Domžalah, Kača, 
Račni vrh, Zaboršt, 2eje 

Cešnjice,  Lipa,  Poljane  nad  Blagovico,  Selce 
Cešenik, Dob, Zelodnik 
Dešen, Drtija, Spodnja Dobrava 
Homec, Nožice, Preserje pri Radomljah 
Goričica pri Ihanu, Ihan, Prelog 
Rodica, Spodnje Jarše, Srednje Jarše, Zgornje Jarše 
Koreno, Krajno brdo. Vrh nad Krašnjo 
Kompolje. Krašnja. Trnjava 
Krtina 
Loka pri Mengšu 
Brdo pri Lukovici, Ceplje, Lukovica pri Domžalah, Spod- 

nje Prapreče, Zgornje Prapreče 
Mengeš, Topole 
Cešnjice pri Moravčah (del). Gorica, Moravče, Rudnik pri 

Moravčah 
Gora pri Pečah, Križate, Peče, Podgorica pri Pečah, 

Pretrž 
Količevo, Podrečje, Turnše, Vir 
Imovica, Prevoje pri Šentvidu, Šentvid pri Lukovici, 

Vrba 
Hudo, Radomlje, Skrjančevo 
Dupeljne, Rafolče. Straža. Vrhovlje 
Dobeno 
Dolenje. Jasen, Kolovec, Rova, Zagorica pri Rovah, Ziče 
Bišče, Mala Loka, Selo pri Ihanu 
Gradišče pri Lukovici, Preserje pri Lukovici, Prevaljc, 

Spodnje Koseze.  Videm pri  Lukovici 
Brezje pri Dobu, Studenec pri Krtini, Skocjan 
Brdo 
Dole pod  Trojico,  Kokošnje, Trojica,  Zalog  pod  Trojico 
Dole pri Kraščah, Goričica pri Moravčah, Hrastnik (del). 

Imenje, Krašce,  Selo  pri  Moravčah 
Negastrn. Podstran, Pogled, Prikrnica. Soteska pri Mo- 

ravčah, Vinje pri Moravčah 
Gabrje pod Limbarsko goro, Limbarska gora, Selce pri 

Moravčah, Serjuče, Zalog pri Moravčah 
Bršlenovica, Gorenje Javorje pri Blagovici, Log, Podmilj, 

Prvine, Suša, Sentožbolt 
Hribi. Trojane. Učak, V zidch. Zavih pri Trojanah 
Trzin 
Cešnjice pri Moravčah (del). Hrib nad Ribčami, Katarija, 

Spodnji Prekar, Velika vas. Zalog pri Kresnicah, 
Zgornji Prekar 

Spodnja Javoršica, Spodnji Tuštanj, Stegne, Vrhpolje pri 
Moravčah, Zgornja Javoršica, Zgornji Tuštanj 
ravčah. Zgornja Javoršica.  Zgornji Tuštanj 
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Zgornje  Koseze: 

Zlato polje: 

Žirovše: 

Hrastnik (del), Mošenik, Ples, Zgornja Dobrava, Zgornje 
Koseze 

Brezovica pri Zlatem polju, Mala Lasna, Obrše, Podgora 
pri Zlatem polju, Preserje pri Zlatem polju, Trnovče, 
Zlato polje 

Spodnje Loke, Zirovšo 

Blečji   vrh: 

Grosuplje: 

Ilova gora: 
Luče: 
Mali  vrh: 

Polica  (del) : 
Ponova vas: 
Račna: 
Sela: 

Slivnica: 

Stara vas: 

Stranska   vas: 

Šmarje: 
Velike Lipljene: 

Vino (del) : 

Žalna: 

C. Občina   Grosuplje 

(sedež Grosuplje) 

Blejčji vrh. Dolenja vas pri Polici, Gorenja vas pri Polici, 
Kožljevec,   Mali  Konec,  Troščine 

Gatina,   Grosuplje   (del),   Jerova   vas,   Perovo,   Spodnje 
Blato 

Gabrje pri Ilovi gori. Velika Ilova gora 
Luče 
Gajniče, Mali vrh pri Šmarju, Razdrto, Tlake, Veliki vrh 

pri Šmarju 
Peč, Polica 
Bičje, Cerovo, Mala vas, Peče, Panova vas 
Cušperk, Mala Račna, Predole, Velika Račna 
Cikava,  Huda  Polica,  Paradišče,  Podgorica  pri  Šmarju, 
Sela pri Šmarju, Zgornja Slivnica 
Malo Mlačevo, Spodnja Slivnica, Veliko Mlačevo, Zagra- 

dec pri Grosupljem 
Dole pri Polici, Mala Stara vas, Spodnje Duplice, Velika 

Stara vas, Zgornje Duplice 
Brezje pri Grosupljem,  Brvace, Grosuplje (del), Hrastje 

pri Grosupljem 
Sap, Šmarje 
Male   Lipljene,   Medvedica,   Rožnik,   Staro  apno.   Velike 

Lipljene, Železnica 
Gornji  Rogatec, Podgorica pri Podtaboru, Podtabor pri 

Grosupljem,  Udje, Vino,  Vrbičje 
Mala  Loka  pri  Višnji  gori,  Plešivica pri  Žalni,  Velika 
Loka, Žalna 

7. Občina  Hrastnik 

(sedež Hrastnik) 

Občina  Hrastnik obsega: 
a)   mesto Hrastnik 

katastrske občine: naselja: 

Dol pri  Hrastniku        Hrastnik (del) 
(del) : 

Hrastnik  (del): Hrastnik (del) 
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Sv. Jurij ob Turju        Hrastnik (del) 
(del): 

b) mesto Radeče 

katastrske občine: 

Radeče: 
Hotemež: 

Hrastnik (del): 
Dol pri Hrastniku 

(del): 
Marno: 
Njivice: 
Ojstro (del): 
Pod k raj: 
Svibno: 
Sv. Jurij ob Turju 

(del): 
Sv. Marko (del): 
Sv. Peter pri Loki: 
Sv. Štefan: 
Sirje: 
Vrhovo: 

naselja: 

Radeče 
Brunk. Brunška gora, Dobrava, Goreljce, Hotemež   Loška 

gora, Rudna vas 
Plesko, Prapretno pri  Hrastniku 

Brnica, Dol pri Hrastniku, Kal 
Brdce, Kri.štandol, Marno, Unično 
Jelovo, Močilno, Njivice, Stari dvor, Zebnik 
Studence 
Podkraj 
Cimerno, Jagnjenica, Počakovo, Svibno, Zagrad 
Gore, Kovk, Krnice 

Ceče (del),  Boben 
Obrežje pri Zidanem mostu 
Turje 
Suhadol, Savna peč, Sirje, Veliko Sirje, Zidani most 
Log pri Vrhovem, Prapretno, Vrhovo 

8. Občina   Ivančna  Gorica 

(sedež Ivančna gorica) 

Občina Ivančna gorica obsega: 
a) mesto Višnja gora 

katastrske občine: 

Dedni dol (del): 
Draga (del): 
Višnja gora: 

naselja: 

Višnja gora (del) 
Višnja gora (del) 
Višnja gora (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Ambrus: 
Bukovica: 

Cešnjice: 

Dedni dol (del): 
Dob: 

Dobrava: 

Ambrus, Kal, Kamni vrh pri Ambrusu 
Bukovica,  Grm,  Selo  pri   Radohqyi   vasi,  Sentpavel   na 

Dolenjskem. Zaboršt pri Šentvidu 
Dobrava pri Stični, Male Cešnjice, Mali kal. Pristava nad 

Stično, Velike Cešnjice, Veliki kal 
Dedni dol, Peščenik (del). Stari trg 
Breg pri Dobu, Dob pri Šentvidu, Hrastov dol, Lučarjev 

kal, Rdeči kal. Sad, Trnovica 
Kamno brdo. Mala Dobrava, Sela pri Višnji gori, Velika 

Dobrava 



Priloge 359 

Draga (del): 

Gorenja vas: 

Hudo: 
Kriška vas: 
Krka: 
Leskovec: 
Male Dole: 

Metnaj: 

Muljava: 
Podbukovje: 

Podboršt: 
Polica (del:3 
Radohova   vas: 

Sobrače: 

Stična: 

Sušica: 
Šentvid: 

Temenica: 

Valična vas: 

Velike  Pece: 
Veliko Globoko: 

Višnje: 
Vrhe: 

Zagradec: 

Podsmreka pri Višnji gori, Polje pri Višnji gori, Spod- 
nja Draga, Zgornja Draga 

Gorenja vas, Ivančna gorica (del). Malo Crnelo, Mleščevo, 
Mrzlo polje. Veliko Crnelo 

Malo Hudo, Stranska vas ob Višnjici 
Kriška vas. Nova vas. Pristava pri Višnji gori, Zavrtače 
Gradiček, Krka, Krška vas. Ravni dol 
Gorenje Brezovo, Leskovec, Vrh pri Višnji gori 
Bratnice, Breg pri Velikem Gabru, Malo Dole pri Šent- 

jurju,   Pungert,   Sentjurje,   Velike  Dole  pri  Šentjurju 
Debeče,   Mala   Goričica,   Metnaj,   Obolno,   Osredek   nad 

Stično, Planina, Poljane pri Stični 
Bojanji vrh, Male Kompolje, Muljava, Velike Kompolje 
Gabrovčec, Laze nad Krko, Male Lese, Podbukovje, Ve- 

like Lese 
Boga  vas,   Podboršt,  Pokojnica,  Sela  pri  Dobu,   Škofije 
Peščonik (del). Spodnje Brezovo 
Glogovica, Griže (del), Radohova vas. Studenec pri Ivanč- 

ni, gorici, Vrhpolje pri  Šentvidu 
Pusti  Javor,   Rađanja  vas.   Sela  pri   Sobračah,  Sobrače, 

Vrh pri Sobračah 
Gabrje   pri   Stični,   Ivančna   gorica   (del),   Mekinje   nad 
Stično, Stična, Vir pri Stični 
Kitni vrh, Sušica, Trebež 
Griže   (del),   Petrušnja  vas.   Pristavlja  vas,   Šentvid  pri 

Stični 
Cagošče, Dolenja vas pri Temenici, Praproče pri Teme- 

nici, Temenica, Videm pri Temenici 
Breg pri Zagradcu, Cešnjice pri Zagradcu, Male Rebrce, 

Tolčane,  Valična  vas.  Velike  Rebrce 
Artiža vas. Male Pece, Skrjanče, Velike Pece 
Grintovec, Kuželjevec, Mali Korinj, Malo Globoko, Veliki 

Korinj, Veliko Globoko 
Bakerc,  Brezovi  dol,  Primča vas, Višnje 
Leščevje, Male Vrhe, Mevce, Oslica, Potok pri Muljavi, 

Trebnja gorica, Velike Vrhe, Znojile pri Krki 
Dečja vas pri Zagradcu, Fužina, Gabrovka pri Zagradcu, 

Marinča vas, Zagradec 

9. Občina   Kamnik 

(sedež Kamnik) 

Občina  Kamnik obsega: 
a)   mesto Kamnik 

katastrske občine: naselja: 

Kamnik: Kamnik (del) 
Podgorje  (del): Kamnik (del) 
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b) druge katastrske občine in naselja: 

Bistričica, Klemenčevo, Kregarjevo, Okroglo, Zakal 
Mali  Rakitovec, Veliki  Rakitovec 
Kališe, Krivčevo, Podlom, Podstudenec, Smrečje v Crni 

Zavrh pri Črnivcu, Zaga 
Brezje nad Kamnikom, Godič, Kršič, Vodice nad Kam- 

nikom 
Gozd 
Cirkuse v Tuhinju, Crni vrh v Tuhinju, Golice, Liplje. 

Mali hrib. Veliki hrib 
Gradišče v Tuhinju, Hruševka, Kostanj, Podbreg, Pra- 

proče v Tuhinju, Ravne pri Smartnem 
Komenda, Potok pri Komendi 
Klanec, Komenska Dobrava 
Košiše 
Gora pri Komendi, Križ 
Loke v Tuhinju, Pirševo, Potok, Snovik, Vaseno, Velika 

Lasna 
Jeranovo,  Mekinje, Podjelše, Zduša 
Gmajnica, Mlaka, Podboršt pri Komendi 
Moste, Žeje pri Komendi 
Motnik, Zajasovnik (del) 
Breg pri Komendi, Nasovče 
Nevlje, O.šcvek, Vir pri Nevljah, Vrhpolje pri Kamniku 
Spodnje Palovče, Trebelno pri Palovčah, Vranja peč. 

Zgornje  Palovče 
Duplica, Podgorje 
Markovo, Podhruška. Srednja vas pri Kamniku. Studenca 

Bistričica: 
Cešnjice (del): 
Crna: 

Godič: 

Gozd: 
Hribi: 

Hruševka: 

Kaplja vas: 
Klanec: 
Košiše: 
Križ: 
Lokt. 

Mekinje: 
Mlaka: 
Moste: 
Motnik: 
Nasovče: 
Nevlje: 
Palovče: 

Podgorje (del): 
Podhruška: 
Podvolovljek (del): 
Pšajnovica: 
Stranje: 

Suhadole: 
Smarca: 
Šmartno v Tuhinju: 
Spitalič: 

Tučna: 
Tunjice: 
Volčji potok: 
Zgornji Motnik: 
Zgornji Tuhinj: 
Znojile: 

Županje njive: 

Gabrovnica, Lase-no, Pšajnovica 
Spodnje Stranje, Stolnik, Zagorica nad Kamnikom 

Zgornje Stranje 
Suhadole 
Smarca 
Buč, Sidol, Stebljevek, Šmartno v Tuhinju 
Bela (del), Cešnjice pri Tuhinju, Okrog pri Motniku, Spi- 

talič 
Briše, Krib pri Kamniku, Poreber, Tučna 
Laniše, Tunjice, Tunjiška mlaka 
Rudnik pri Radomljah, Volčji potok 
Bela  (del). Zgornji  Motnik 
Laze v Tuhinju,  Stara Sela, Zgornji Tuhinj 
Bela  peč,  Poljana,  Rožično,  Sela  pri  Kamniku, 

peč, Trobelno, Znojile, Zubejevo 
Crna   pri   Kamniku,   Kamniška   Bistrica,   Potok 

Stahovica, Županje njive 

Sovinja 

v   Crni, 
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10. Občina   Kočevje 

(sedež Kočevje) 

Občina Kočevje obsega 
a) mesto Kočevje 

katastrske občine: 
Kočevje  (del): 
Mahovnik  (del): 

b) druge katastr 
Banja  loka: 

Borovec: 
Bosljiva  loka: 

Brezje: 
Briga: 
Bukova gora (del): 
Cepi je: 

Crni  potok: 
Dol: 
Fara: 
Gotenica: 
Hrib: 
Knežja lipa: 
Koblarji: 

Koče: 
Kočevje  (del): 
Kočevska  Reka: 
Koprivnik: 
Kumrova  vas: 
K u žel j : 

Livold: 
Mačkovec: 
Mahovnik  (del): 
Mala gora: 
Mozelj: 
Nemška  loka: 
Novi Lazi: 
Oslini ca: 

Pirče: 
Podstenice (del): 
Polom: 
Predgrad : 

naselja: 
Kočevje (del) 
Kočevje (del) 

ske občine in naselja: 
Banja Loka, Briga, Drežnik, Jesenov vrt, Nova sela, Puc, 

Raka, Stružnica 
Borovec pri Kočevski Reki 
Bosljiva loka, Grintovec pri Osilnici, Ložec, Mirtoviči, 

Ribjek, Srobotnik ob Kolpi 
Laze pri Oneku, Staro Brezje 
Dolnja  Briga,  Gornja  Briga, Preža 
Bukova gora 
Brezovica pri Predgrađu, Ceplje, Kralji, Vimolj pri Pred- 

građu 
Crni potok pri Kočevju, Zajčje polje 
Dol, Hreljin, Laze pri Predgrađu, Vrt 
Fara, Padovo pri Fari, Slavski Laz 

Hrib pri Koprivniku 
Knežja lipa 
Dolnje Ložine, Gornjo Ložine, Koblarji, Mrtvice (del). 

Nove Ložine 
Koče, Mlaka pri Kočevski Reki, Primoži 
Salka vas (del) 
Kočevska Reka, Mokri potok, Sadni hrib 
Koprivnik 
Svetli potok 
Gladloka, Grivac, Kuželič, Kuželj, Laze pri Kostelu, Pe- 

trina 
Dolga vas, Livold 
Mačkovec, Onek 
Mahovnik 
Mala gora 
Kačji potok. Kočarji, Mozelj, Suhi potok 
Nemška loka 
Morava, Novi Lazi, Ograja 
Bezgovica, Krizmani, Malinišče, Osilnica, Padovo pri Osil- 

nici, Podvrh, Sela, Spodnji Cačič, Strojiči, Zgornji 
Cačič 

Hrib pri Fari, Jakšiči, Pirče, Planina, Potok, Stajer, Vas 

Polom, Seč, Vrbovec 
Jelenja vas. Paka pri Predgrađu, Predgrad 
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Rajhenav: 
Rajndol: 
Smuka (del): 
Spodnji log: 
Stara cerkev: 

Stari breg: 
Stari log: 
Suhor: 

Skrilj: 
Stalcerji: 
Vrh: 

Zeljne: 
Zurge (del): 

Podstene, Rajhenav 
Grgelj (del), Podlesje (del), Rajndol 
Komolec, Smuka, Topla reber 
Podlesje   (del).  Spodnja  Bilpa,  Spodnji  log 
Breg pri Kočevju, Gorenje, Konca vas. Mlaka pri Ko- 

čevju, Mrtvico  (del), Slovenska vas. Stara cerkev 
Kleč, Stari breg 
Pugled pri Starem logu. Stari log 
Ajbelj, Dolenja žaga. Dolenji potok. Gorenja žaga Go- 

renji potok, Grgelj (del). Kaptol. Kostel, Podstene pri 
Kostelu, Lipovec pri Kostelu, Rajšele, Selo pri Ko- 
stelu. Srednji potok, Stelnik, Suhor, Vimolj, Zapuže 
pri Kostelu 

Kuhlarji, Muha vas, Skrilj, Zdihovo 
Rogati  hrib,  Stalcerji 
Brsnik, Čolnarji, Delač, Dren, Gotenc, Krkovo nad Faro, 

Maverc, Oskrt, Poden, Sapnik, Tišenpolj, Vrh pri Fari 
Cvišlerji, Klinja vas, Salka vas (del), Zeljne 
Belica, Bezgarji, Papeži, Zurge 

Dvorska vas: 

Krvava peč: 

Lužarji: 

Osolnik: 

Podpoljane: 

Selo: 

Sv. Gregor (del): 

Turjak: 

Ulaka: 

11. Občina  L a š č o 

(sedež Velike Lašče) 

Dvorska vas, Kot pri Veliki Slevici, Mala Slovica, Med- 
vedjek,  Podkraj,  Prilesje,  Skrlovica,  Velika  Slevica 

Bukovec, Centa, Krvava peč, Mački, Osredek, Pečki, Pod- 
hojni hrib, Рцгкасе, Sekirišče, Strletje, Uzmani 

Borovec pri Karlovici, Brlog, Dolenje Kališče, Gorenje 
Kališče, Karlovica, Krkovo pri Karlovici, Lužarji, Plo- 
sovo, Podkogelj, Podstrmec, Podžaga, Poznikovo, Žaga 

Dolščaki, Javorje, Knej, Laze, Mali Osolnik, Podlog, 
Srnjak, Skamevec, Veliki Osolnik 

Bukovec pri Poljanah, Dolenje Podpoljane, Finkovo, Ga- 
špinovo, Gorenje Podpoljane, Maršiči, Prapreče, Pusti 
hrib, Rigelj  pri Ortneku, Zlati rep 

Bane, Bavdek, Boštetje, Dednik, Gradišče, Marinčki, Mo- 
horje, Naredi, Rob, Rupe, Selo pri Robu, Tomažini, 
Vrh. Zgonče 

Andol, Crni potok pri Velikih Laščah, Grebenje, Junčje, 
Kotel, Krnče, Levstiki, Marolče, Novi pot. Perovo, 
Pugled pri Karlovici, Sv. Gregor, Vintarji, Zadniki 

Cetež pri Turjaku, Gradež, Laporje, Male Lašče, Mali 
Ločnik, Prazniki, Rašica, Sloka gora. Ščurki, Turjak, 
Veliki Ločnik 

Adamovo, Brankovo, Grm. Hlebce, Hrustovo, Jakičevo, 
Kaplanovo, Kukmaka, Logarji, Opalkovo, Podsmreka, 
Podulaka, Polzelo, Prhajevo. Pušče, Stope, Ulaka 
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Velike Lašče: Dolnje  Retje,  Gornje  Retje,  Srobolnik  pri  Velikih   La- 
ščah, Strmec, Velike Lašče 

Velike Poljane (del):    Dule,  Ortnek, Skrajnek,  Velike Poljane, Vrh pri  Polja- 
nah, Zukovo 

12. Občina   Litija 

(sedež Litija) 

Občina  Litija obsega: 
a) mesto Litija 

katastrske občine: naselja: 
Hotič (del): Litija (del) 
Litija: Litija (del), Podšentjur, Veliki vrh pri Litiji 

b) drugo katastrske občine in naselja: 
Dole pri Litiji: 

Gradišče: 

Hotič  (del): 

Jablanica: 

Jezni vrh: 

Konj: 
Kresnice: 
Kresniški vrh: 
Liberga: 

Moravče: 

Okrog: 

Poljane: 

Polšnik: 

Rovišče   (del): 

Selo-Mirna   (del): 
Sv. Anton: 

Dobovica,  Dole  pri  Litiji,  Hude  ravne.  Kal  pri  Dolah, 
Prevale,   Radgonica,   Selce,   Slavina,   Spodnje  Jelenje, 
Suhadole,  Zagozd,  Zavrh 

Gradišče   (del),   Mihelca,   Mišji    dol,   Primskovo,   Stara 
gora pri Velikem Gabru 

Bitiče, Gorenji Log, Jesenje, Spodnji Hotič, Vernek, Za- 
podje. Zgornji Hotič 

Breg pri Litiji, Bukovica pri  Litiji, Gradišče pri Litiji, 
Gradiške Laze, Jablaniške Laze, Jablaniški potok, Sel- 
šek, Spodnja Jablanica, Tenetiše, Zgornja Jablanica 

Jezice, Jezni vrh, Mulhe, Obla gorica, Razbore, Vinji Vrh, 
Višnji grm 

Bollija, Cirkuse, Konj, Ponoviče, Sava, Spodnji Log 
Jevnica (del). Kresnice, Kresniške Poljane 
Goliše, Jevnica (del), Kresniški vrh 
Cerovica,   Dvor   pri   Bogenšperku   (del),   Jelše,   Liberga 

Lupinica, Preska nad Kostrevnico, Velika Kostrevnica, 
Vrata 

Gobnik,   Hohovica,   Javorje   pri-  Gabrovki,   Kamni   vrh, 
Laze pri Gobniku, Moravče pri Gabrovki, Nova gora, 
Podpeč pod Skalo 

Brezje pri Kumpolju, Cateška gora, Gabrska gora, Kr- 
žišče pri Čatežu, Okrog, Pečice (del), Tlaka 

Dolnji  vrh,  Gornji  vrh,  Gradišče  (del).  Kamni  vrh pri 
Primskovem,  Poljane  pri  Primskovem,  Sevno,  Zagrič 
(del) 

Dolgo brdo, Mamolj  (del), Polšnik, Preveg, Ravna, Ren- 
ke, Šumnik, Tepe, Zglavnica 

Laze pri Vačah, Lese, Podbukovje pri Vačah, Široka set, 
Vovše 

Brgloz,  Lukovec, Pečice (del) 
Dragovšek,   Jastrebnik,   Mala   Stanga,   Ščit,   Sirmanski 

hrib,  Stangarske Poljane,  Velika Stanga 
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Šmartno: 

St. Lovrenc: 

Tihaboj (del): 
Trebeljevo (del): 
Vače: 

Velika Goba: 

Velika vas (del): 
Vintarjevec: 

Vodice: 

Volavlje (del): 

Mala Kostrevnica, Šmartno pri Litiji, Ustje, Volčja jama 
Zavrsnik 

Gradišče,   Ježevec,   Kostanjevica,   Prelesje,   Ravne   nad 
Senlrupertom, Strmec 

Gornje Ravne, Tihaboj 
Gozd-Reka 
Kandrše   (del),   Klenik,   Potok   pri   Vačah,   Ržišče,   Mala 
Sela, Slivna, Vače 
Borovak pri Pomniku, Brezovo, Ceplje, Gorenje Jelenje, 

Ljubež v Lazih, Mala Goba, Mamolj (del), Preženiske 
njive. Velika Goba, Velika Preska 

Ribče 
Crni potok, Dvor pri Bogenšperku (del). Javorje, Lesko- 

vica  pri  Smartnem,  Podroje,  Riharjevec,  Vintarjevec 
Gabrovka, Klanec pri Gabrovki, Moravska gora   Vodice 

pri Gabrovki 
Koške Poljane, Račića 

13. Občina  Ljubljana  -Bežigrad 
(sedež Ljubljana) 

Občina Ljubljana-Bežigrad obsega: 
a) mesto Ljubljana (del) 

katastrske občine: 
Brinje (del): 
Dravlje (del): 
Jezica (del): 
Kapucinsko 

predmestje (del): 
Spodnja Šiška (del): 
Stožice (del): 

naselja: 
Ljubljana (del) 
Ljubljana (del) 
Jezica  (del), Kleče, Savije 

Ljubljana (del) 
Ljubljana (del) 
Jarše  (del), Jezica  (del). Mala  vas na Posavju,  Stožice, 

Tomačevo 
Sv. Petra predmestje I 

(del): Ljubljana (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 
Jezica (del): — 
Stožice (del): — 

14. Občina   L j u b I j a n a - C c n t c r 
(sedež Ljubljana) 

Občina Ljubljana-Center obsega: 
a) mesto Ljubljana (del) 

katastrske občine: naselja: 
Gradišče (del): Ljubljana (del) 
Kapucinsko 

predmestje (del):       Ljubljana (del) 
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Karlovško   predmestje 
(del): Ljubljana (del) 

Krakovsko  predmestje 
(del): Ljubljana (del) 

Ljubljana   mesto: Ljubljana (del) 
Poljansko  predmestje 

(del): Ljubljana fdel) 
Spodnja  Siska (del): Ljubljana (del) 
Sv. Petra 

predmestje I.  (del): Ljubljana (del) 
Sv. Petra 

predmestje II. Ljubljana (del) 
Udmat  (del): Ljubljana (del) 

15. Občina   Ljubljana-Crnuće 

(sede/. Ljubljana) 

Občina    Ljubljana-Crnuče  obsega: 
a) mesto Ljubljana (del) 

katastrske občine: naselja: 
Črnuče  (del): Črnuče 

b) druge katastrske občine in naselja: 
Beričevo: 
Črnuče  (del) : 
Dol pri   Ljubljani: 
Dragomelj : 
Kleče: 
Nadgorica: 
Podgora: 
Podgorica: 
Šmartno ob Savi (del):— 
Zadobrova   (del): — 

Beričevo, Brinje 
Dobrava pri Črnučah 
Dol  pri  Ljubljani,  Videm,  Zaboršt  pri Dolu 
Dragomelj 
Kleče pri Dolu 
Ježa, Nadgorica 
Podgora pri Dolskem, Zajelše 
Podgorica pri Črnučah, Pšata, Sv. Jakob ob Savi 

16. Občina   Lj u bij a na-Moste 

(sedež Ljubljana) 

Občina   Ljubljana-Moste obsega: 
a)   mesto Ljubljana (del) 

katastrske  občine: 
Bizovik   (del): 
Brinje (del) : 
Moste: 
Poljansko predmestje 

(del): 

naselja: 
Fužine, Spodnja Hrušica, Zgornja lirušica 
Ljubljana  (del) 
Ljubljana  (del) 

Ljubljana (del) 
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Stožice  (del): Jarše (del) 
Sv. Petra predmestje I 

(del): Ljubljana (del) 
Šmartno ob Savi (del): PIrastje, Obrije, Šmartno ob Savi 
Stcpanja vas (del):        Ljubljana (del) 
Udmat (del): Ljubljana (del) 

b) druRe katastrske občine in naselja: 

Bizovik (del): Bizovik 
Šmartno ob Savi (del):— 
Stepanja vas (del):       — 

17. Občina  Ljubljana-P olje 

(sedež Ljubljana) 

Občina Ljubljana-Polje obsega: 
a) mesto Ljubljana (del) 

katastrske občine: naselja: 

Dobrunje (del): — 
Kašelj  (del): Polje (del). Spodnji Kašelj, Vevče, Zalog, Zgornji Kašelj 
Slape: Polje (del), Slape, Studenec 
Zadobrova (dol): Sneberje, Spodnja Zadrobova, Zgornja Zadobrova 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Dobrunje (del): Dobrunje (del), Podmolnik (del), Zadvor, Zavoglje 
Dolsko: Dolsko 
Javor: Besnica (del). Javor 
Kašelj  (del): Podgrad 
Laze: Laze pri Dolskem 
Lipoglav: Brezje pri Lipoglavu, Mali Lipoglav, Panoe, Repče, Selo 

pri Pancah, Veliki Lipoglav 
Petelinje: Kamnica, Petelinje 
Podmolnik: ."    Dobrunje (del), Podmolnik (del), Scntpavel 
Senožeti: Senožeti 
Sostro: Cešnjica, Podlipoglav, Sadinja vas, Sostro, Zagradišče 
Sv. Križ: Križevska vas, Vrh pri Dolskem, Zagorica pri Dolskem 
Trebeljevo (del): Mali vrh pri Prežganju, Malo Trebeljevo, Veliko Trebe- 

Ijevo 
Vinje: Klopce, Osredke, Vinje 
Volavlje (del): Besnica (del). Dolgo brdo, Gabrje pri Jančah, Janče, Pre- 

žganje.   Ravno   brdo,   Tuji   grm,   Vnajnarje,   Volavlje, 
Zgornja Besnica 

Zadobrova  (del): 
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18. Občina   Ljubljana-Rudnik 

(sedež Ljubljana) 

Občina   Ljubljana-Rudnik obsega: 

a) mesto Ljubljana (del) 

katastrske občine: naselja: 

Karlovško predmestje Ljubljana (del) 
(del): 

b) drugo katastrske občine in naselja: 

Dobravica: Dobravica. Kremenica, Sarsko 
Golo: Golo, Skrllje 
Gradišče: Gradišče  nad   Pijavo  gorico.  Smijene,  Vrh  nad  Zelim- 

Ijami 

Ig: Ig, Kot, Staje 
Iška Loka: Iška Loka, Matena 
Karlovško predmestje 

(del): Ljubljana (del) 
Iška vas: Gornji Ig, Iška, Iška vas 
Lanišče: Dole pri Škofljici, Glinek, Gorenje Blato, Gumnišče, La- 

nišče.  Pleše,  Reber  pri  Škofljici,  Škofljica,  Zalog pri 
Škofljici 

Pijava gorica: Pijava gorica 
Rudnik: Babna gorica, Dalnja vas, Orle, Rudnik, Sela pri Rudniku, 

Srednja vas 

Tomišelj : Brest, Lipe, Tomišelj 
Trnovsko   predmestje 

(del): Crna vas, Ljubljana (del) 
Vino  (del) : Drenik 
Vrbljene: Strahomer, Vrbljene 
Zapotok: Rogatec nad Zelimljami, Visoko, Zapotok 
Zelimlje: Klada, Selnik, Zelimlje 

19. Občina   Ljubljana-Šcntvid 

(sedež Ljubljana) 

Občina  Ljubljana-Sentvid obsega: 

a)   mesto Ljubljana  (del) 

katastrske občine: naselja: 

Šentvid nad Ljubljano 
(del): Dolnice (del), Podgora, Poljane, Pržanj, Šentvid, Trata, 

Vižmarje (del), Zapuže 
Tacen  (del): Tacen (del) 
Vižmarje   (del): Brod, Vižmarje (del) 
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b)  druge katastrske občine in naselja: 

Bukovica: Bukovica pri Vodicah, Utik 
Gameljne: Spodnje Gameljne, Srednje Gameljne, Zgornje Gameljne 
Glince (del): Dolnice (del), Glinica, Kamna gorica, Podutik (del). Teško 

čelo 
Polje: Polje pri Vodicah, Vojsko 
Rasica (del): Rasica 
Repnje: Dobruša, Repnje 
Skaručna: Povodje, Skaručna 
Stanežiče: Dvor. Gunclje, Medno, Stanežiče 
Sinkov turn: Koseze, Sinkov turn 
Šmartno: Šmartno pod Šmarno goro 
Šentvid nad Ljubljano 

(del): 
Tacen (del): Tacen  (del) 
Vesca: Selo pri Vodicah, Vesca 
Vižmarje (del): — 
Vodice: Vodice 

20. Občina   Ljubljana-Šiška 

(sedež Ljubljana) 

Občina Ljubljana-Siška obsega: 
a) mesto Ljubljana (del) 

katastrske občine: naselja: 

Brinje (del): Ljubljana (del) 
Dravljo (del): Ljubljana (del) 
Kapucinsko predmestj« 

(del): Ljubljana (del) 
Spodnja Šiška (del):     Ljubljana (del) 
Zgornja Šiška (del):      Ljubljana (del) 

21. Občina   L j u b I j a n a - V i č 

(sedež Ljubljana) 

Občina  Ljubljana-Vič obsega: 
a)  mesto Ljubljana  (del) 

katastrske občine: naselja: 

Gradišče (del): Ljubljana  (del) 
Krakovsko predmestje 

(del): Ljubljana  (del) 
Sujica  (del): Vrhovci 
Trnovsko predmestje 

(del): Ljubljana  (del) 
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Vić (del) : Ljubljana (del) 
Zgornja Šiška (del):      Ljubljana (del) 

b)   druge katastrske občine in naselja: 

Brezovica   (del): 

Dobrova  (del): 
Glince (del): 
Trnovsko  predmestje 

(del): 
Podsmreka   (del): 
Ш (del) : 
Zgornja Šiška (del): 

Brezovica pri Ljubljani, Notranje gorice, Plešivica, Vna- 
nje gorice 

Kožarje (del), Podsmreka (del) 
Podutik (del) 

Ljubljana (del) 
Kožarje (del), Podsmreka  (del) 
Ljubljana (del) 

Blekova   vas: 
Dole   (del) : 
Dolenji Logatec: 
Gorenji Logatec: 
Grčarevec: 
Hotedršica: 
Kačja vas   (del): 
Laze: 
Medvedje  brdo: 
Novi svet: 
Petkovec: 
Ravnik: 
Rovte: 
Vrh: 
Zaplana (del) : 
Žibrše: 

22. Občina   Logatec 

(sedež Dolenji Logatec) 

Blekova vas, Brod-Logatec, Cevica, 2ibrse (del) 
Rovte (del) 
Dolenji  Logatec,  Martinj  hrib 
Gorenja vas pod Režišami, Gorenji Logatec, Kalce (del) 
Grčarevec 
Hotedršica 
Kalce (del) 
.Takovica, Laze 
Medvedje brdo 
Novi svet 
Petkovec 
Ravnik pri Hotedršici 
Praprotno brdo, Rovte (del) 
Hleviše, Hlevni vrh, Lavrovec, Vrh nad Rovtami 
Zaplana (del) 
Rovtarske Zibrše, Zibrše (del) 

Babna polica: 
Babno polje: 
Dane: 
Gorenje Jezero 
Iga vas: 
Knežja  njiva: 
Kozarišče: 
Lož: 

23. Občina   Loška   dolina 

(sedež Stari trg) 

Babna polica 
Babno polje 
Dane 
Gorenje Jezero 
Iga vas, Podgora pri Ložu 
Knežja njiva,  Markovec 
Kozarišče, Smarata 
Lož, Pod lož 
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Nadlesk: 
Otok I (del): 
Podcerkev: 
Poljane: 
Pudob: 
Snežnik (del): 
Stari trg pri Ložu: 
Viševek: 
Vrh: 
Vrhnika: 

Nadlesk 
Laze pri Gorenjem Jezeru 
Podcerkev 
Dolenje Poljane 
Pudob 

Stari trg pri Ložu 
Viševek 
Vrh 
Vrhnika pri Ložu 

Golo brdo: 
Hraše: 
Medvode: 
Mo.še: 
Preska: 
Senica: 
Smlednik: 
Šora: 
Spodnje Pirniče: 
Studenci ce: 
Topol: 
Zapoge: 
Zbilje: 
Zgornje Pirniče: 
Zlebe: 

24. Občina  Medvode 

(sedež Medvode) 

Golo brdo, Seničica 
H rase 
Medvode, Svetje 
Dragočajna, Moše 
Goričane, Preska pri Medvodah, Rakovnik, Vaše 
Ladja, Spodnja Senica, Zgornja Senica 
Smlednik, Valburga 
Dol, Sora 
Spodnje Pirniče, Vikrče, Zavih pod Šmarno goro 
Govejek,  Studenčice,  Tehovec,  Tmovec 
Brezovica pri Medvodah, Topol pri Medvodah 
Dornice, Torovo, Zapoge 
Zbilje 
Zgornje Pirniče, Vorje 
Zlebe 

Dane: 
Dolenja vas: 
Gorenja vas: 

Gorica vas: 
Grčarice: 
Jurjevica: 
Prigorica: 
Rakitnica: 
Ribnica: 
Sušje: 
Velike Poljane (del): 

25. Občina   Ribnica 

(sedež Ribnica) 

Bukovica, Dane, Jelenov žleb, Sajevec 
Dolenja, vas 
Breg pri Ribnici na Dolenjskem, Dolenji Lazi,  Gorenja 

vas,  Zapuže pri Ribnici 
Gorica vas, Hrovača, Lipovec (del), Makoše, Otavice 
Grčarice, Grčarske ravne, Jelendol 
Breze, Jurjevica, Kot pri Ribnici 
Lipovec (del). Nemška vas, Prigorica, Zadolje 
Blate, Kot pri Rakitnici, Rakitnica 
Ribnica 
Slatnik, Sušje, Zlebič (del) 
Zlebič (del) 
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Draga: 
Gora: 
Hrib: 
Retje: 
Sodražica: 

Sv. Gregor   (del): 
Trava: 
Travnik: 
Vinice: 

Zamostec: 
Zimarice: 
Zurgc   (del) : 

26. Občina   Sodražica 
(sedež Sodražica) 

Draga, Glažuta, Lazeč,  Novi kot, Podprcska 
Betonovo,  Janezi,  Kraćali,  Kržeti,  Petrinci 
Hrib-Loški potok,  Srednja vas-Loški potok, Segova vas 
Mali log, Retje 
Brinovščica, Črnec (del). Graben, Hojče, Jelovec, Sodra- 

žica 
Črnec (del) 
Podplanina, Srednja vas pri Dragi, Stari kot. Trava 
Travnik 
Gorenji Lazi, Hudi konec, Preska, Sinovica, Vinice, Za- 

potok 
Lipov.šica, Nova Štifta, Ravni dol, Zamostec 
Globel, Podklanec, Zimarice 
Crni potok pri Dragi, Pungert 

27. Občina   Trbovlje 
(sedež Trbovlje) 

Občina   Trbovlje obsega: 
a) mesto Trbovlje 

katastrske občine: naselja: 

Trbovlje: Trbovlje (del) 
Zagorje ob  Savi (del): Trbovlje (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Dobovec: 
Kotredež  (del): 
Knezdol: 
Ojstro  (del) : 
Potoška  vas  (del): 
Sv. Lenart   (del): 
Sv. Marko  (del): 

Dobovec, Ključevica, Skofja riža, Završje, Zupa 
Cebine, Partizanski vrli 
Gabersko, Knezdol, Planinska vas 
Ojstro 
Prapreče (del) 
Vrhe (del) 
Ceče (del), Ostenk 

28. Občina   Vrhnika 
, (sedež Vrhnika) 

Občina  Vrhnika obsega: 
a) mesto Vrhnika 

katastrske občine: naselja: 
Vrhnika: Vrhnika 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Blatna   Brezovica: Bevke, Blatna Brezovica, Sinja gorica 
Log: Dragomer, Log pri Brezovici, Lukovica pri Brezovici 

24« 
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Podlipa: Podlipa 
Stara Vrhnika: Stara Vrhnika 
St. Jošt (del): Smrečje 
Velika Ligojna: Drenov grič, Lesno brdo (del). Mala Ligojna, Velika Li- 

gojna 
Verd: Bistra, Mirke, Verd 
Zaplana (del): Zaplana (del) 

29. Občina   Zagorje   ob   Savi 

(sedež Zagorje ob Savi) 

Občina Zagorje ob Savi obsega: 
a) mesto Zagorje ob Savi 

katastrske občine: naselja: 

Zagorje ob Savi (del): Zagorje ob Savi 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Brezje: Brezje, Dobrljevo 
Cemšenik: Cemšenik, Jesenovo, Razbor pri Cemšeniku 
Hrastnik pri Trojanah :Blodnik, Hrastnik pri Trojanah, Jelenk, Jelševica, Polšina, 

Sentgotard 
Kandrše: Briše,   Dolgo  brdo  pri   Mlinšah,   Kandršc   (del),   MlinSe, 

Razpotje,  Vrh pri Mlinšah, Zvarulje 
Kolovrat: Borje pri Mlinšah, Kolovrat, Medija, Podlipovica 
Konjšica: Konjšica, Rodež, Rtiče, Stranski vrh, Sklendrovec (del) 
Kotredež (del): Kotredež, Rove, Zavine, Znojile 
Loke: Družina, Kisovec, Loke pri Zagorju, Podkraj pri Zagorju, 

Vrh 
Potoška vas (del): Potoška vas, Prapreče (del). Vine 
Ržiše: Izlake, Orehovica, Prhovec, Ržiše, Zabreznik 
Rovišče (del): Golče, Rovišče 
Sv. Jurij pod Kumom:Borovak pri Podkumu, Gorenja vas, Mali Kum, Osredek, 

Padež, Podkum, Sklendrovec (del) 
Sv. Lenart (del): Vrhe (del) 
Semnik: Semnik 
St. Lambert: Borje, Colnišče, Jablana, Jarše, Kolk, Mošenik, Požarje, 

Senožeti, Sentlambert, Tirna 
Zabava: Breznik, Kostrevnica, Log pri Mlinšah, Ravne pri Mlin- 

šah, Zabava 
Zagorje ob Savi (del): Dolenja vas, Ravenska vas. Selo pri Zagorju 
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VIII. ОККЛЈ MURSKA SOBOTA 

obsega tele občine, katastrske občine in naselja: 

1. Občina   Beltinci 

(sedež Beltinci) 

Beltinci: 
Bratonci: 
Crenšovci: 
Dokležovje: 
Dolnja  Bistrica: 
Gančani: 
Gornja Bistrica: 
Ižakovci: 
Lipa: 
Lipovci: 
Melinci: 
Odranci: 
Srednja  Bistrica: 
Trnje: 
Žižki: 

Beltinci 
Bratonci 
Crenšovci 
Dokležovje 
Dolnja Bistrica 
Gančani 
Gornja Bistrica 
Ižakovci 
Lipa 
Lipovci 
Melinci 
Odranci 
Srednja Bistrica 
Trnje 
Žižki 

2. Občina Gornja   Radgona 

(sedež Gornja Radgona) 

Občina   Gornja Radgona obsega: 
a) mesto Gornja Radgona 

katastrske občine: naselja: 

Crešnjevci   (del): Gornja Radgona (del) 
Gornja Radgona (del): Gornja Radgona (del) 
Hercegovščak: Gornja Radgona (del), Hercegovščak 
Police   (del) : Gornja Radgona (del) 
Spodnji   Gris: Gornja Radgona (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Apače: Apače 
Blaguš: Blaguš, Brezje, Cakova 
Beračeva: Beračeva 
Crešnjevci   (del): Crešnjevci 
Crnci: Crnci, Mahovci 
Dragotinci: Dragotinci, Kocjan 
Drobtinci: Drobtinci, Pogled, Stogovci 
Galušak: Gaberc, Galušak, Kutinci 
Gornja  Radgona (del): Podgrad 
Gornji   Ivanjci: Gornji Ivanjci 
Grabe: Grabe 
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Grabonoš: 
Hrastje-Mota: 
Hrašenski-Rački vrh: 
Ivanjševci: 
Jamna: 
Kapelski vrh: 
Kokolanjščak: 
Konj išče: 
Kraljevci: 
Kunova: 
Lastomerci: 
Lomanoše: 
Lutverci: 
Mele: 
Murski vrh-Zasadi 

(del): 
Murščak: 
Nasova: 
Negova: 
Norički vrh: 
Očeslavci: 
Okoslavci: 
Orehovci: 
Orehovski  vrh: 
Petanjci  (del): 
Plitvica: 
Plitvički vrh: 
Podgorje: 
Police (del): 
Radenci: 

Rad venci: 
Rihtarovci: 
Rožički vrh: 
Segovci: 
Sel išči: 
Slaptinci: 
Sovjak: 
Spodnja Sčavnica: 
Spodnji Ivanjci: 
Stanetinci: 
Stavešinci: 
Sratovci: 
Terbcgovci: 
Vratja vas: 
Vratji vrh: 
Zbigovci: 
Zepovci: 
Ziberci: 

Grabonoš 
Hrastje-Mota 
Hrašenski vrh (del), Rački vrh (del) 
Ivanjševci ob Sčavnici, Ivanjševski vrh, Rodmošci 
Biserjane, Jamna, Videm 
Kapelski vrh. Spodnji Kocjan, Zgornji Kocjan 
Grabšinci, Kokolajnščak, Mali Moravščak 
Spodnje Konjišče, Zgornje Konjišče 
Kocki vrh, Kraljevci 
Kunova 
Lastomerci 
Lomanoše 
Lutverci 
Gornja Radgona (del). Mele 

Murski vrh, Murščak 
Hrašenski vrh (del). Rački vrh (del) 
Janhova, Nasova 
Lokavci, Negova 
Janžev vrh 
Očeslavci 
Okoslavci 
Orehovci, Ptujska cesta 
Orehovski vrh 
Radenci (del) 
Lešane, Plitvica 
Plitvički vrh 
Podgorje 
Aženski vrh, Norički vrh, Police 
Kobilščak,   Melanjski  vrh.  Radenci   (del).  Radenski  vrh, 

Zrnova 
Radvenci 
Paričjak, Rihtarovci, Turjanci, Turjanski vrh 
Rožički vrh 
Segovci 
Kupetinci, Selišči 
Slaptinci, Zihlava 
Sovjak, Zenik 
Spodnja Sčavnica, Zagajski vrh 
Ivanjski vrh. Spodnji Ivanjci 
Stanetinci 
Stavešinci, Stavešinski vrli 
Sratovci 
Stara gora, Terbegovci 
Novi vrh, Vratja vas 
Vratji vrh 
Zbigovci 
Zepovci 
Ziberci 
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3. Občina   Lendava 

(sedež Lendava) 

Občina  Lendava obsega: 
a) mesto Lendava 

katastrske občine: naselja: 

Dolnja Lendava (del): Lendava 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Banuta Banuta: 
Brezovec   (del):* 
Brezovica: 
Centiba: 
Dobrovnik: 
Dolga vas: 
Dolina: 

Brezovec (del)* 
Brezovica 
Centiba 
Dobrovnik 
Dolga vas, Dolgovaške gorice 
Dolina pri Lendavi 

Dolnja Lendava (del): Lendavske gorice, Trimlini 
Dolnji   Lakoš: 
Gaberje: 
Genterovci: 
Gomilica: 
Gornji  Lakoš: 
Hotiza: 
Kamovci: 
Kapca: 
Kobilje: 
Kot: 
Mala Polana: 
Most je: 
Nedelica: 
Petišovci: 
Pince: 
Radmožanci: 
Renkovci: 
Strehovci: 
Turnišče: 
Velika Polana: 
Zitkovci: 

Dolnji Lakoš 
Gaberje 
Genterovci 
Gomilica 
Gornji Lakoš 
Hotiza 
Kamovci 
Kapca 
Kobilje 
Kot 
Mala Polana 
Mostje 
Nedelica 
Benica, Petišovci 
Pince, Pince-Marof 
Radmožanci 
Renkovci 
Strehovci 
Turnišče 
Velika Polana 
Zitkovci 
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4. Občina   Ljutomer 

(sedež Ljutomer) 

Občina Ljutomer obsega: 
a) mesto Ljutomer 

katastrske občine: naselja: 
Ljutomer: Ljutomer 

b) druge katastrske občine in naselja: 
Babinci: 
Berkovci: 
Bolehnečici: 
Boreči: 
Branoslavci: 
Bučečovci: 
Bučkovci: 
Bunčani: 
Cezanjevci: 
Cven: 
Desnjak: 
Drakovci: 
Globoka: 
Gibina: 
Godemarci: 
Gresovščak: 
Grlava: 
Iljaševci: 
Ilovci: 
Kamenščak: 
Ključarovci pri 

Ljutomeru: 

Krapje: 
KriS tanci: 
Križevci: 
Kuršinci: 
Logarovci: 
Lukavci: 
Mekotnjak: 
Moravci: 
Mota: 
Murski vrh-Zasadi 

(del): 
Noršinci: 
Nunska graba: 
Plešivica: 
Precelinci: 
Presika: 
Pristava: 

Babinci 
Berkovci, Berkovski Prologi 
Bolehnečici 
Boreči 
Branoslavci, Vidanovci, Vogričevci 
Bučečovci 
Bučkovci 
Bunčani 
Cezanjevci 
Cven 
Desnjak 
Drakovci 
Globoka, Kopriva, Sprinc 
Gibina 
Bodislavci, Godemarci 
Cuber, Gresovščak, Železne dveri 
Banovci (del), Grlava 
Iljaševci 
Ilovci 
Spodnji Kamenščak, Zgornji Kamenščak 

Grabo   pri   Ljutomeru,   Ključarovci   pri 
kavči  (del) 

Krapje 
Krištanci, Salinci 
Banovci  (del), Križevci pri Ljutomeru 
Kuršinci,  Sitarovci 
Gajševci, Kokoriči, Logarovci 
Lukavci (del) 
Mekotnjak 
Moravci v Slovenskih goricah 
Mota 

Zasadi 
Noršinci pri Ljutomeru 
Nunska graba 
Jeruzalem, Plešivica 
Precetinci 
Presika 
Pristava 

Ljutomeru,   Lu- 
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Radomerje: 
Radoslavci : 
Razkrižje: 
Rinčetova graba: 
Slamnjak: 
Stara cesta: 
Stara Nova  vas: 
Stročja  vas: 
Safarsko: 
Veržej: 
Veščica: 
Vučja vas: 

Radomerje, Radomerščak 
Radoslavci 
Razkrižje 
Rinčetova graba 
Podgradje, Slamnjak 
Stara cesta 
Dobrava, Stara Nova vas 
Stročja vas 
Safarsko 
Veržej 
Veščica 
Vučja vas 

5. Občina   Murska   Sobota 

(sedež Murska Sobota) 

Občina   Murska Sobota obsega 
a) mesto Murska Sobota 

katastrske občine: naselja: 

Murska   Sobota: Murska Sobota 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Andrejci: 
Bakovci: 
Berkovci: 
Bodonci: 
Bogo j i na: 
Bokrači: 
Borejci: 
Brezovci: 
Bukovnica: 
Cankova: 
Ccrnelavci: 
Cikečka   vas: 
Dankovci: 
Dolič: 
Dolina: 
Dolnji  Slaveči: 
Domajinci: 
Fikšinci: 
Filovci: 
Fokovci: 
Gederovci: 
Gerlinci: 
Gorica: 
Gornja   Lendava: 
Gornji   Crnci: 

And rej ci 
Bakovci 
Berkovci pri Prosenjakovcih 
Bodonci 
Bogojina 
Bokrači 
Borejci 
Brezovci 
Bukovnica 
Cankova 
Ccrnelavci 
Cikečka vas 
Dankovci 
Dolič 
Dolina 
Dolnji Slaveči 
Domajinci 
Fikšinci (del) 
Filovci 
Fokovci 
Gederovci 
Gerlinci 
Gorica 
Grad 
Gornji Crnci 
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Gornji Slaveči: 
Gradišče: 
Ivanci: 
Ivanovci: 
Ivanjševci: 
Kančevci: 
Korovci: 
Košarovci: 
Kovačevci: 
Krajna: 
Kramarovci: 
Krasči: 
Krnci: 
Krog: 
Kruplivnik: 
Kupšinci: 
Kuštanovci: 
Kuzma: 
Lemerje: 
Lončarovci: 
Lukačevci: 
Mačkovci: 
Markišavci: 
Martjanci: 
Matja.ševci: 
Mlajtinci: 
Moravci: 
Moščanci: 
Motovilci: 
Motvarjevci: 
Murski Crnci: 
Murski Petrovci: 
Ncmčavci: 
Noršinci: 
Novi Beznovci: 
Nuskova: 
Ocinje: 
Olovci: 
Pečarovci: 
Pertoča: 
Petanjci (del): 
Polana: 
Pordašinci: 
Poznanovci: 
Predanovci: 
Prosečka ves: 
Prosenjakovci: 
Puconci: 
Puževci: 

Gornji Slaveči 
Gradišče 
Ivanci 
Ivanovci 
Ivanjševci 
Kančevci 
Korovci 
Košarovci 
Kovačevci 
Krajna 
Fikšinci (del), Kramarovci 
Krašči 
Krnci 
Krog 
Kruplivnik 
Kupšinci 
Kuštanovci 
Kuzma 
Lemerje 
Lončarovci 
Lukačevci 
Mačkovci 
Markišavci 
Martjanci 
Matjaševci 
Mlajtinci 
Moravci 
Moščanci 
Motovilci 
Motvarjevci 
Murski Crnci 
Murski Petrovci 
Nemčavci 
Noršinci 
Beznovci (del) 
Nuskova 
Ocinje 
Otovci 
Pečarovci 
Pertoča 
Petanjci 
Polana 
Pordašinci 
Poznanovci 
Predanovci 
Prosečka ves 
Prosenjakovci 
Puconci 
Puževci 
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Radovci: 
Rakićan: 
Rankovci: 
Ratkovci: 
Rogašo vci: 
Ropoča: 
Satahovci: 
Sebeborci: 
Selo: 
Serdica: 
Skakovci: 
Sodišinci: 
Sotina: 
Središče: 
Stari  Beznovci: 
Strukovci: 
Sv. Jurij : 
Salamenci: 
Tešanovci: 
Tišina: 
Topolovci: 
Tropovci: 
Trdkova: 
Vadarci: 
Vanća  vas: 
Vaneča: 
Većeslavci: 
Vescica: 
Vidonci: 
Vučja  gomila: 
Zenkovci: 

Radovci 
Rakičan 
Rankovci 
Ratkovci 
Rogašovci 
Ropoča 
Satahovci 
Sebeborci 
Selo 
Serdica 
Skakovci 
Sodišinci 
Sotina 
Središče 
Beznovci  (del) 
Strukovci 
Jurij 
Salamenci 
Suhi vrh, Tešanovci 
Tišina 
Topolovci 
Tropovci 
Trdkova 
Vadarci 
Vanča vas 
Vaneča 
Večeslavci 
Veščica pri Murski Soboti 
Vidonci 
Vučja gomila 
Zenkovci 

Adrijanci: 
Boreča: 
Budinci: 
Cepinci: 
Domanjševci: 
Gornji   Petrovci: 
Hodoš: 
Križevci: 
Krplivnik: 
Kukeč: 
Lucova: 
Mali Dolenci: 
Markovci: 
Martinje: 

C. Občina   Petro vci-Salovci 
(sedež Gornji Petrovci) 

Adrijanci 
Boreča 
Budinci 
Cepinci 
Domanjševci 
Gornji  Petrovci 
Hodoš 
Križevci 
Krplivnik 
Kukeč 
Lucova 
Dolenci (del) 
Markovci 
Martinje 
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Neradnovci: 
Panovci: 
Peskovci: 
Stanjcvci: 
Salovci: 
Sulinci: 
Veliki Dolenci: 
Zenavlje: 

Neradnovci 
Panovci 
Peskovci 
Stanjevci 
Salovci 
Sulinci 
Dolenci   (del) 
Zenavlje 

IX. OKRAJ NOVO MESTO 

obsega tele občine, katastrske občine in naselja: 

1. Občina   Brežice 
(sedež Brežice) 

Občina Brežice obsega: 
a) mesto Brežice 

katastrske občine: naselja: 
Brežice: Brežice 

b) drugo katastrske občine in naselja: 
Arnovo selo: 
Artiče: 
Blatno: 
Bojsno: 
Bregana: 

Brezina: 
Brezje: 
Brezovica: 
Bu košek: 
Bukovje: 
Bušeča vas: 

Cerina: 
Cerklje (del): 

Curnovec: 
Čatež: 
Crnc: 
Dečno selo: 
Dednja vas: 
Dolenja vas (del): 
Drenovec: 

Gaberje: 
Globočice: 

Arnovo selo 
Artiče, Glogov brod 
Blatno 
Bojsno 
Bregansko selo,  Brezje pri Veliki Dolini, Nova  vas  pri 

Bregani, Obrežje, Perišče, Rajec 
Brezina, Trebež 
Brezje pri Bojsnem 
Brezovica na Bizeljskem 
Bukošek (del) 
Bukovje 
Bušeča vas. Dolenja Pirošica, Gorenja Pirošica, Vrbovska 
vas 
Cerina,  Dobeno,  Dvorce,  Prilipe, Zeljno 
Cerklje ob Krki, Crešnjice pri Cerkljah, Gazice, Hrastje 

pri Cerkljah, Zasap, Zupeča vas (del) 
Cumovac (del) 
Čatež ob Savi, Mrzlava vas. Velike Malence 
Cundrovec, Crnc 
Curnovec (del), Dečno selo, Volčje (del) 
Dednja vas 
Spodnja Pohanca 
Bračna vas,  Drenovec pri  Bukovju, Nova  vas  ob   Sotli 

(del) 
Dobova (del), Gaberje pri Dobovi, Mali Obrez 
Cedem,  Globočice,   Kamence,  Kraška  vas,  Mali   Cirnik, 

Sobenja vas, Stankovo 
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Globoko: 
Jereslavec: 
Kapele: 
Koritno: 
Križe  (del) : 
Krška vas   (del): 

Loče: 
Mali  vrh: 
Mihalovec: 
Mostec: 
Oklukova   gora: 
Orešj e: 
Pavlova vas: 
Piršenbreg: 
Pi.šece: 
Podgorje: 
Podvinje: 
Rakovec: 
Rigonce: 
Sela: 
Silovec: 
Slogonsko: 
Sromlje: 
Stara vas: 
Stojanski   vrh: 
Sušiea: 
St. Lenart: 
Trnje: 
Velika  Dolina: 

Veliki Obrež: 
Vitna  vas: 
Vrhje: 
Voleje: 
Zakot: 
Zgornja Pohanca: 
Zgornji   Obrež: 
Zupelevec: 

Globoko 
Jereslavec 
Kapele 
Koritno, Laze, Ponikve 
Križe, Pečice 
Boršt,   Dolenje   Skopice,   Gorenje   Skopice,   Krška   vas, 

Račja vas, Zupeča vas (del) 
Loče 
Mali vrh 
Dobova  (del),  Mihalovec 
Mostec 
Oklukova gora 
Bizeljska vas, Orešje na Bizeljskem 
Pavlova vas 
Piršenberg 
Pišece 
Podgorje pri Pišecah 
Podvinje 
Rakovec 
Rigonce 
Bukošek (del). Sela pri Dobovi, Zakot (del) 
Silovec 
Slogonsko 
Sromlje 
Gregovce, Stara vas-Bizeljsko 
Brvi, Izvir, Poštena vas, Stojanski vrh, Vinji vrh 
Bizeljsko, Nova vas ob Sotli (del) 
Gornji Lenart, Sentlenart 
Trnje 
Cirnik, Gaj, Jesenice, Mala Dolina, Podgračeno, Ribnica, 

Velika Dolina 
Dobova  (del), Veliki Obrež 
Dramlja,   Vitna  vas 
Vrhje 
Volčje (del) 
Zakot (del) 
Zgornja Pohanca 
Zgornji  Obrež 
Zupelevec 

2. Občina   Črnomelj 

(sedež Črnomelj) 

Občina Črnomelj obsega: 
a)   mesto Črnomelj 

katastrske občine: naselja: 
Črnomelj : Črnomelj 
Loka   (del): Kočevje, Loka pri Črnomlju, Vojna vas 
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b) druge katastrske občine in naselja: 

Adlešiči: 

Bedenj: 
Belčji vrh: 

Blatnik: 

Bojanci: 
Brezje pri Vinjem 

vrhu: 
Bukova gora (del): 
Butoraj: 
Crošnjevec: 

Crmošnjice: 
Damelj: 
Dobliče: 

Dolenja Podgora: 
Dragatuš: 

Golek: 

Golobinjek: 
Gradac (del): 
Griblje: 
Hrast pri Vinici: 
Kleč: 
Kot: 
Krasinec (del): 
Loka (del): 
Marindol: 
Mavrlen: 

Nova Lipa: 
Petrova vas: 

Planina: 
Preloka: 
Pribišje: 

Radenci: 

Semič: 

Adlešiči, Dolenjci, Fučkovci, Gorenjci pri Adlešičih, Jan- 
koviči (del), Mala Sela, Pobrežje, Purga, Velika Sela, 
Vrhovci 

Bedenj, Jankoviči (del), Pribinci 
Belčji vrh, Crešnjevec pri Dragatušu, Knežina, Mala La- 

hinja 
Blatnik pri Crmošnjicah, Brezovica pri Crmošnjicah, Ga- 

ber pri Crmošnjicah 
Bojanci 
Brezje pri Vinjem vrhu, Lipovec, Nestoplja vas, Pugled, 

Starihov vrh 

Butoraj, Velika Lahinja, Zorenci 
Cerovec pri Crešnjevcu, Crešnjevec pri Semiču, Hrib pri 

Cerovcu, Krvavčji vrh 
Crmošnjice, Mašelj, Srednja vas 
Damelj 
Blatnik pri Črnomlju, Dobliče, Doblička gora, Jerneja 

vas, Kanižarica 
Dolenja Podgora, Gorenja Podgora, Zagozdac 
Dragatuš, Mali Nerajec, Obrh pri Dragatušu, Pusti Gra- 

dac, Veliki Nerajec, Zapudje 
Brdarci, Breznik, Golek, Podlog, Sela pri Dragatušu, 

Sipek 

Vranoviči 
Dragoši, Griblje 
Hrast pri Vinici, Perudina 

Kot pri Semiču, Sadinja vas, Trebnji vrh 
Cerkvišče 
Čudno selo, Dolenja vas pri Črnomlju, Svibnik 
Marindol, Milici, Paunoviči 
Bistrica, Grič pri Dobličah, Jelševnik, Mavrlen, Miklarji, 

Stražnji vrh 
Drežnik, Nova Lipa 
Gornja Paka, Mihelja vas, Petrova vas, Rožanec, Ručetna 

vas 
Planina, Sredgora 
Balkovci, Preloka, Zilje 
Brezje pri Rožnem dolu. Gaber pri Semiču, Gornje Laze, 

Hrib pri Rožnem dolu. Potoki, Preloge, Pribišje, Rožni 
dol, Sela pri Vrčicah, Vrčice 

Dečina, Dolenji Radenci, Gorenji Radenci, Srednji Ra- 
denci 

Coklovca, Kašča, Mladica, Oskoršnica, Podreber, Sela pri 
Semiču, Semič, Trata, Vavpča vas. Vrtača pri Semiču 
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Sinji  vrh: 

Sodevci: 
Sodji  vrh: 
Stara   Lipa: 

Stari trg ob Kolpi: 

Stale: 
Strekljevec: 

Talčji   vrh: 

Tanča  gora: 
Tribuče: 
Učakovci: 
Vinica: 
Vinji  vrh: 

Zastava: 
Zuniči: 

Breg pri Sinjem vrhu, Dalnje njive, Draga pri Sinjem 
vrhu, Gorica, Sinji vrh, Speharji 

Sodevci 
Gradnik, Prapreče, Sodji vrh 
Dolenji Suhor pri Vinici, Gornji Suhor pri Vinici, Stara 

Lipa 
Deskova vas, Kot ob Kolpi, Kovač'a vas. Močile, Prelesje, 

Stari trg ob Kolpi 
Komama vas 
Brezova reber, Kal, Maline pri Strekljevcu, Omota, Osoj- 

nik, Strekljevec 
Dolnja  Paka,  Lokve,  Naklo,  Otovec,  Rodine,  Rožič vrh, 

Sela pri Otovcu, Talčji vrh, Tušev dol, Zajčji vrh 
Dragovanja vas, Kvasica, Tančna gora 
Tribuče 
Kovačji grad, Sečje selo, Učakovci, Vukovci 
Drenovec,   Golek  pri  Vinici,   Ogulin,   Podklanec,   Vinica 
Brstovec, Krupa, Moverna vas, Praprot, Stranska vas pri 

Semiču, Vinji vrh pri Semiču 
Desinec,  Zastava 
Zuniči 

3. Občina   Metlika 

(sedež Metlika) 

Občina Metlika obsega: 
a) mesto Metlika 

katastrske občine: naselja: 

Metlika (del): Metlika 

b) druge katastrske občino in naselja: 

Bojanja vas: 
Božakovo: 
Bu.šinja vas: 

Dobra vice: 

Dole: 

Drašiči: 
Grabrovec: 
Gradac (del): 
Hrast   pri Jugorju: 

Krasinec (del): 
Lokvica: 
Metlika (del): 

Bojanja vas, Krašnji vrh 
Božakovo, Rakovec, Zelebej 
Bereča vas, Brezovica pri Metliki, Bušnja vas, Dragomlja 

vas. Malo Lešče 
Dolnje Dobravice, Geršiči, Gornje Dobravice, Krivogla- 

vice 
Božič vrh, Dole, Jugorje pri Metliki, Mačkovec pri Su- 
horju. Sela pri Jugorju, Skemljevec 
Drašiči,  Kamenica,  Krmačina.  Vidošiči,  Železniki 
Grabrovec (del) 
Gradac, Klošter, Okljuka 
Dolnji Suhor pri Metliki, Gornji Suhor pri Metliki, Hrast 

pri Jugorju, Ravnace 
Krasinec 
Dolnja Lokvica, Gornja Lokvica, Trnovec 
Grabrovec (del), Križevska vas, Primostek (del) 
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Podzemelj: 

Primostek: 
Radovica: 
Radoviči: 
Rosalnice: 
Sekuliči (dcl):* 
Slamna vas: 

Boginja vas, Boršt, Kapi j išče, Mlake, Podzemelj, Prilozje, 
Skrilje, Zemelj 

Grm pri Podzemlju, Otok, Primostek (del) 
Radoši, Radovica 
Radoviči 
Curile, Rosalnice, Svržaki 
Drage 
Boldraž, Slamna vas 

4. Občina Novo   m c s t o 

(sedež Novo mesto) 

Občina Novo mesto obsega: 
a) Novo mesto 

naselja: katastrske občine: 

Bršljin (del): 
Gotna vas (del): 
Kandija: 
Novo mesto: 
Ragovo (del): 
Smihel pri Novem 

mestu: 

b)  druge katastr 

Bela  cerkev: 
Bršljin  (del): 

Brusnice: 
Cerovec: 

Crešnjice: 

Dalnji vrh: 

Dobindol: 

Dobrava: 
Dole: 

Družinska vas: 
Gabrje: 
Globodol: 

Bršljin 
Novo mesto (del). Žabja vas (del) 
Novo mesto (del) 
Novo mesto (del) 
Žabja vas (del) 

Brod, Irca vas, Novo mesto (del), Smihel pri Novem 
mestu 

ske občine in naselja: 

Bela cerkev, Draga, Hrib, Vinji vrh 
Cegelnica pri Novem mestu. Groblje, Ločna, Mala Bučna 

vas, Muhabcr, Velika Bučna vas 
Brezje, Dolenji Suhadol, Gumberk, Lcskovec, Malo Brus- 

nice, Ratež, Velike Brusnice, Zerjavin 
Dolž, Iglenik, Mali Cerovec, Veliki Cerovec, Vrhe pri 

Dolžu 
Crešnjice, Dolenje Grčevje, Golušnik (del), Gorenje 

Grčevje, Jelše pri Otočcu, Koti, Lešnica, Paha (del). 
Srednje Grčevje (del), Zagrad pri Otočcu 

Dalnji vrh. Dolenje Kamence, Gorenje Kamence, Hudo, 
Potočna vas 
Dobindol (del). Dolenje Sušice, Drganja sela (del). Go- 

renje Sušico, Uršna sela, Verdun pri Uršnih selih (del) 
Dobrava pri Skocjanu, Dobruška vas 
Dolenje Dole. Gorenje Dole, Jelendol, Mačkovec pri Skoc- 

janu,  Segonje,  Zloganje 
Dolenje Kronovo, Družinska vas. Građenje, Sela, Strelac 
Gabrje, Gorenji Suhadol, Jugorje 
Dolenji Globodol, Gorenji Globodol, Jordankal, Srednji 

Globodol 
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Gorenje   polje: 

Gotna   vas (dcl): 
Golobinjek: 

Gorenja   Orehovica: 

Gorenja   Straža: 

Gorenja   vas: 

Gradišće: 

Herinja   vas: 

Hmelj čič: 

Eirušica: 
Jurka vas: 

Lakovnice: 

Mirna  peć: 

Mršeča   vas: 

Orehovec  (dol): 
Ostrog  (del): 

Podstenice (del): 
Podturn: 

Polhovica: 

Poljane: 
Potov vrh: 
Prečna: 
Ragovo  (del): 
Smolenja vas: 

Smuka   (dol): 

Dolenje Polje, Drcnje, Gabrje pri Soteski, Gorenje Polje, 
Soteska 

Gotna vas, Jedinščica, Regerča vas 
Biška vas (del), Dolenji Podboršt, Golobinjek, Gorenji 

Podbor.št, Goiiška vas. Grč vrh, Ivanja vas (del), Vr- 
bovo pri Mirni peči, Vrhpeč 
Cerov Log (del), Gorenja Stara vas, Hrastje, Loka, Ore- 

hovica, Tolsti vrh, Zapuže 
Cešča vas. Gorenja Straža, Hruševec, Loke, Sela pri Go- 

renji Straži, Zalog 
Dolenja vas pri Smarjeti, Gorenja vas pri Smarjeti, Oreš- 

je, Osrečje, Smarjeta, Vinica pri Smarjeti 
Breska vas, Cadraže, Dobravica, Dolenje Gradišče pri 

Šentjerneju, Dolenji Maharovec, Drama, Gorenja Go- 
mila, Gorenje Gradišče pri Šentjerneju, Gorenji Maha- 
rovec, Mihovica, Pristavica, Razdrto, Roje, Smalčja vas 

Herinja vas, Paha (del), Sela pri Stravberku, Stravberk, 
Vrh pri Pahi 

Cemše, Dolenja vas pri Mirni peči, Hmeljčič, Hrastje pri 
Mirni peči. Poljane pri Mirni peči, Scntjurij na Dolenj- 
skem 

Hrušica, Pangrč grm 
Dolenje Mraševo, Drganja sela (del), Jurka vas. Potok 

pri Gorenji Straži, Praprečc pri Gorenji Straži, Ru- 
manja vas, Vavta vas 

Birčna vas (del). Dolenje Lakovnice, Gorenje Lakovnice, 
Jurna vas, Koroška vas (del) 

Biška vas (del), Cešence, Ivanja vas (del). Jablan, Jelše, 
Malenska vas, Mali vrh. Mirna peč 

Cisti breg. Cučja mlaka, Grmovlje. Hrvaški brod. Hu- 
denje. Mršeča vas, Zameško 

Mali Ban, Veliki Ban 
Brezje pri Šentjerneju, Groblje pri Prekopi, Gruča, Ime- 

nje, Ledeča vas. Ostrog, Rakovnik, Šentjakob 
Podstenice 
Bušinec, Cerovec, Loška vas, Meniška vas. Obih, Pod- 

hosta, Podturn pri Dolenjskih Toplicah, Sela pri Do- 
lenjskih Toplicah, Selišče, Suhor pri Dolenjskih Top- 
licah, Veliki Rigelj 

Dolenje Mokro polje. Gorenje Mokro polje, Polhovica, 
Prapiepe pri Šentjerneju, Pristava pri Šentjerneju 

Kočevske Poljane, Mali Rigelj, Občice 
Mali Slatnik. Potov vrh. Veliki Blatnik 
Dolenja   Straža,  Kuzarjev  kal,   Podgora,   Prečna,   Suhor 
Ragovo 
Dolenja vas, Krka, Mala Cikava, Sela pri Ratežu, Smo- 

lenja vas, Velika Cikava. Zihovo selo 
Kunčc 
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Stara, vas: 

Stare žage: 

Stopičc: 
Stranska vas: 

St. Peter: 
Šentjernej: 

Tomažja vas: 
Toplice: 
Težka voda: 

Trebelno (del): 
Veliki Podljuben: 

Vinja vas: 
Vrhpolje: 

Zajčji vrh: 

Zagorica: 

Zagrad: 

Zbure: 

Zaloviče: 

Zdinja vas: 

Dolnja Stara vas, Hraslulje, Stara Bučka, Stopno, Skoc- 
jan, Zavinek 

Dobindol (del), Laze (del). Nova gora. Stare žage, Travni 
dol, Verdun pri Uršnih selih (del) 

Crmošnjice pri Stopičah, Stopiče, Sentjošt, Verdun 
Birčna vas (del). Jama, Rajnovšče, Rakovnik pri  Birčni 

vasi. Stranska vas 
Dobovo, Gorenje Kronovo, Luterško selo, Otočec 
Dolenja Brezovica, Dolenja Stara vas. Drča (del), Gorenja 

Brezovica,   Sela   pri   Šentjerneju,   Šentjernej,   Šmarje. 
Volčkova vas, Vrhovce, Vrh pri Šentjerneju, Zvabovo 

Ruhna vas, Stranje pri Skocjanu, Tomažja vas 
Dolenje  Gradišče,  Dolenjske  Toplico,  Gorenje Gradišče 
Dolnja   Težka   voda,   Gornja   Težka   voda.   Koroška   vas 
(del), Plemberk 
Srednje Grčevje (del) 
Boričevo, Gorenje Mrašovo, Mali Podljuben, Petane, Sre- 

brniče, Skrjanče pri Novem mestu. Veliki Podljuben, 
Vrh pri Ljubnu 

Konec, Laze (del), Mihovec, Podgrad, Pristava, Vinja vas 
Apnenik, Cerov log (del). Dolenje Vrhpolje, Drča  (del). 

Gorenje Vrhpolje, Javorovica, Mihovo, Vratno 
Brezovica pri Stopičah, Hrib pri Orehku, Mali Orehek. 

Sela pri Zajčjem vrhu. Veliki Orehek, Zajčji  vrh  pri 
Stopičah 

Dolenje Kamenje, Dolenje Karteljevo, Globočdol, Gore- 
nje Kamenje, Grenje Karteljevo, Mali Kal, Orkljevec. 
Selo pri Zagorici, Veliki Kal 

Gabrnik, Goriška gora. Goriška vas pri Skocjanu,  Klc- 
novik, Male Poljane, Velike Poljane, Zagrad 

Celevec, Dol pri Smarjeti, Grič pri Klevevžu, Mala  Str- 
mica, Radovlja, Sela pri Zburah, Zalog pri Skocjanu, 
Zbure 

Brezovica, Obrh pri Smarjeti, Šmarješke Toplice,  Zalo- 
viče 

Golušnik   (del),   Mačkovec   pod   Trško   goro,   Sevno   na 
Trški gori. Trška gora, 2dinja vas 

Anže: 
Armeško: 
Brezje: 
Dobrova: 
Dolnji Leskovec: 
Dovško: 
Gorica: 

5. Občina   Senovo 

(sedež Senovo) 

Anže 
Armeško 
Brezje pri Dovškem 
Dobrova 
Dolnji Leskovec 
Dovško 
Gorica pri Rastežu 
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Kališovec: 
Kostanjek (del): 
Leskovec: 
Lokve: 
Koprivnica: 
Mali  Kamen: 
Mrčna   sela: 
Presladol: 
Rajhenburfi: 
Raztez: 
Reštanj : 
Rožno: 
Senovo: 
Stolovnik: 
Stranje: 
Sodem: 
Veliki   Dol: 
Veliki   Kamen: 

Kališovec 
Kostanjek 
Gorenji Leskovec 
Lokve 
Koprivnica 
Mali Kamen 
Mrčna sela 
Presladol 
Brestanica 
Raztez 
Reštanj 
Rožno 
Senovo 
Stolovnik 
Stranje 
Sedem 
Veliki Dol 
Veliki Kamen 

6. Občina   Sevnica 

(sedež Sevnica) 

Občina Sevnica obsega: 
a)   mesto Sevnica 

katastrske občine: naselja: 

Sevnica: Sevnica 

b)   druge 

Blanca: 
Boštan j: 
Brezovo: 
Bučka: 

Cerovec: 
Cirnik: 

Goveji   dol: 
Hubajnica: 

Kal: 

Kladje: 
Kompolje: 
Krajna brda 

25 ♦ 

katastrske občine in naselja: 

Blanca 
Apncnik pri Boštanju, Boštanj, Dolenji Boštanj 
Dolnje Brezovo, Gornje Brezovo, Pečje 
Bučka, Dolenje Radulje, Dule, Gorenje Radulje, Jarčji 

vrh, Jerman vrh, Močvirje, Osredek pri Hubajnici, 
Strit, Zaboršt 

Budna vas, Cerovec, Srednik 
Mali Cirnik pri Šentjanžu, Roženberk, Svinjsko, Veliki 

Cirnik 
Goveji dol. Kamenica, Krmelj 
Dedna gora, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Gornje Impolje, 

Gornje Orle, Mala Hubajnica, Primož, Velika Hubaj- 
nica 

Kal pri Krmelju, Kladje pri Krmelju, Osredek pri Kr- 
melju, Stajngrob 

Kladje nad Blanco 
Jablanica, Kompolje, Mrtovec, Novi grad, Smarčna 
Krajna brda 
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Krsinji vrh: 

Laknlce (del): 
Ledina: 
Log: 
Loka pri Zidanem 

mostu: 
Metni vrh: 
Okro^lice: 
Pijavice: 

Podgorje: 
Podvrh: 
Poklek: 
Podboršt: 
Radež: 
Selce: 
Studenec: 

Sv. Jurij: 
Šmarje: 
St. Janž: 
Telče: 

Trnovec: 
Tržišče (del): 

Vrh: 
Zabukovje: 
Zigrski vrh: 
Zurkov dol: 

Gornja Stara vas, Jeperjek, Krsinji vrh, Otavnik, Slančji 
vrh 

Malkovec (del), Pavla vas, Skovec, Trščina 
Ledina, Orehovo (del), Orešje nad Sevnico 
Konjsko, Laze pri Boštanju, Log, Lukovec, Preska, Radna 

Loka pri Zidanem mostu. Račića 
Drožanje, Metni vrh (del) 
Okroglicc, Razbor 
Gabrijele, Pijavice, Polje pri Tržišču, Spodnje Mladetiče, 

Zgornje Mladetiče 
Podgorje ob Sevnični, Podgorica 
Lončarjev dol (del), Podvrh, Presna Loka, Vranje 
Poklek nad Blanco 
Leskovec v Podborštu, Podboršt 
Celovnik,  Radež, Žirovnica 
Selce nad Blanco 
Arto, Brezovo, Hudo Brezje, Ponikve pri Studencu,  Ro- 

višče pri Studencu, Studenec, Zavratec 
Breg, Šentjur na Polju 
Orehovo (del), Šmarje 
Birna vas, Koludrje, Šentjanž 
Cešnjice,   Druščc.   Rogačice,   Telče,   Telčice,   Znojile   pri 

Studencu 
Stržišče, Trnovec, Zigrski vrh (del) 
Kaplja  vas.  Malkovec  (del),  Skrovnik,  Spodnjo Vodale, 

Tržišče, Vrhek, Zgornje Vodale 
Gabrje, Jelovec, Križ, Vrh pri Boštanju 
Metni vrh  (del).  Mrzla planina,  Zabukovje nad Sevnico 
Canje, Lončarjev dol (del), Zigrski vrh (del) 
Zurkov dol 

Bistrica: 

Brezovica: 

Čatež: 

Cešnjevek: 

Dobrnič: 

7. Občina  Trebnje 
(sedež Trebnje) 

Bistrica pri Mokronogu, Brinje (del), Dolenje Jesenice, 
Gorenje Jesenice. Hrastovica, Most, Prelesje, Puščava. 
Rakovnik pri Sentrupertu 

Brezovica pri Mirni, Gomila, Gorenja vas pri Mirni, Sev- 
nica, Skrjanče,  Zagorica 

Čatež. Dolenja vas pri Čatežu, Goljek, Gorenja vas pri 
Čatežu, Razbore. Sojenice. Zagorica pri Čatežu, Za- 
grič (del) 

Cešnjevek, Dolenja Nemška vas. Dolenji Podboršt pri 
Trebnjem, Gorenja Dobrava, Meglenik 

Artmanja vas. Dobrava. Dobrnič, Gorenja vas. Lokve pri 
Dobrniču, Podlisec, Preska pri Dobrniču, Reva, Stranje 
pri Dobrniču, Vavpča vas pri Dobrniču, Zagorica pri 
Dobrniču 
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Dolga  njiva: 

Jelševec: 
Knežja   vas: 

Korita: 

Laknico (del): 

Lukovek: 

Mali   Videm: 

Medvedje selo: 

Mirna: 

Mokronog: 
Novo  Zabukovje: 
Ornuška vas: 

Ostrožnik: 

Ponikve: 
Prapreče: 

Selo-Mirna  (del): 

Staro   Zabukovje: 

Stenanja vas: 

Straža: 

Sv. Štefan: 

Sentrupert: 

Sevnica: 

Skovec: 

Tihaboj  (del): 

Dolga njiva pri Senllovrencu, Mačji dol,, Potok, Veliki 
Videm 

Cikava, Cužnja vas, Jelševec, Mirna vas, Velika Slrmica 
Dolenje Kamenje pri Dobrniču, Dolenje Selce, Gorenje 

Kamenje pri Dobrniču, Gorenje Selce, Knežja vas, 
Kru.šnji  vrh.  Lisec,  Luža,  Opčine,  Roženpelj,  Železno 

Dolenji vrh. Gorenji vrh pri Dobrniču, Korita, Rdeči kal. 
Svetinja, Sahovec, Smaver, Vrbovec 

Dolenje Laknice, Gorenje Laknice, Srednje Laknice, Vrh 
nad Mokronogom 

Dolenja Dobrava, Gradišče pri Trebnjem, Jezero, Lipnik, 
Lukovek, Rihpovec 

Krtina, Kukenberk, Mačkovcc, Mala Loka, Mali Videm, 
Muhabran, Sentlovrenc, Zabjek 

Cviblje, Dol pri Trebnjem, Dolenje Medvedje selo. Go- 
renje Medvedje selo, Pekel, Prapreče pri Trebnjem, 
Primštal, Rodine pri Trebnjem 

Mirna (del). Praprotnica, Stan, Stara gora (del), Trbinc, 
Volčje njive, Zabrdje 

Martinja  vas  pri  Mokronogu,  Mokronog 
Selo pri Mirni (del), Zabukovje 
Bitnja vas, Brezje pri Trebelnem, Cerovec pri Trebelnem, 

Cošnjice pri Trebelnem, Črnuška vas, Podturn, Radna 
vas 

Beli grič, Glinek, Gorenja vas pri Mokronogu, Križni vrh. 
Log, Cstrožnik, Pugled pri Mokronogu, Ribjek, Slepšek 

Dečja vas. Dolnje Ponikve, Gorenje Ponikve, Grm 
Dolnje Prapreče, Gornje Prapreče, Martinja vas, Vrhovo 

pri Sentlovrencu 
Migolica, Migolska gora, Sajenice, Selo pri Mirni (del). 

Selska gora 
Brezovica pri Trebelnem, Cilpah, Debenec, Dolenje Za- 

bukovje, Gorenje Zabukovje, Stara gora (del). Vrh pri 
Trebelnem 

Gombišče, Male Dole pri Stehanji vasi, Stehanja vas, 
Velike Dole 

Brinje (del). Mirna (del), Ckrog, Ravnik, Slovenska vas, 
Straža, Trstenik, Zaloka 

Belšinja vas. Breza, Gorenja Nemška vas. Grič pri Treb- 
njem, Kamni potok, Pluska, Pristava pri Trebnjem, 
Rožni vrh. Studenec, Štefan pri Trebnjem, Zidani most 

Brinje (del). Draga pri Sentrupertu, Hom, Hrastno, Kam- 
nje, Sentrupert, Skrljevo, Vrh 

Blato, liudeje. Križ, Križka reber. Mala Sevnica, Račje 
selo. Velika Sevnica 

Gorenji Podboršt pri Veliki Loki, Iglenik pri Veliki Loki, 
Mrzla luža. Roje pri Čatežu, Skovec, Trebanjski vrh 

Cirnik, Ravne 
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Trobclno (del): Bogncča vas, Drečji vrh, Gorenji Mokronog, Maline, Roje 
pri  Trebelnem,  Stalenbcrk,  Trebelno 

Trebnje: Benečija, Kanina gora, Odrga, Stari trg, Trebnje 
Tržišče (del): Bruna vas 
Veliki Gaber: Cesta,  Mali  Gaber,  Stranje  pri  Velikem Gabru,  Veliki 

Gaber, Zubina 
Vrhlrebnje: Grmada, Repče, Vrhtrebnje 
Velika Loka: Korenitka, Trnje, Velika Loka 
Zagorica: Bič, Dobravica pri Velikem Gabru, Pristavica pri Veli- 

kem Gabru, Zagorica pri Velikem Gabru 

8. Občina   Videm-Krško 

(sedež Videm - Krško) 

Občina Videm-Krško obsega: 

a) mesto Kostanjevica 

katastrske občine: naselja: 

Kostanjevica (del):       Kostanjevica na Krki 

b) mesto Videm-Krško 

katastrske občine: naselja: 
Krško (del): Videm-Krško (del) 
Stara vas — Videm 

(del): Videm-Krško (del) 
Videm ob Savi: Videm-Krško (del) 

c) druge katastrske občine in naselja: 

Anovec: 
Cerklje (del): 
Črneča vas: 

Dolenja vas (del): 
Drnovo: 

Kostanjevica (del): 

Kostanjek (del): 
Krška vas (del): 
Krško (del): 

Leskovec: 
Orehovec (del): 

Ostrog (del): 
Oš tre: 

Anovec, Bučerca, Kremen 
Mrtvice (del) 
Črneča vas, Frluga, Gradinje, Mladje, Prušnja vas, Vrbje, 

Vrtača 
Dolenja vas pri Artičah 
Brege, Drnovo, Mrtvice (del), Leskovec pri Krškem (del),' 

Spodnji Stari grad (del). Vihre (del) 
Dobe, Dobrava pri Kostanjevici, Globočice pri Kostanje- 

vici, Jablanice, Karlče, Koprivnik, Malence, Sajevce, 
Slinovce, Zaboršt 

Ravne pri Zdolah 
Vihre (del) 
Cesta, Cretež pri Krškem, Dunaj, Golek (del). Gora, Gun- 

te. Osredek pri Trški gori, Senožete, Spodnje Dole, 
Spodnje Pijavško, Straža pri Krškem, Strmo rebro, 
Trška gora 

Leskovec pri Krškem (del), Veniše, Vrbina, Zadovinek 
Grič,  Ivanjše,  Kočarija, Male Vodenice, Orehovec,  Pod- 
strm, Ržišče,  Velike Vodenice 
Dolnja Prekopa, Gornja Prekopa 
Avguštine, Crešnjevec pri Oštrcu, Dolšče, Oštrc 
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Pesje: 
Planina: 

Pleter je: 
Površje: 

Raka: 

Ravne: 

Senuže: 

Smednik: 

Sremič: 
Stara vas-Videm (del) 
Stari grad: 

Sv.   Kri?, pri 
Kostanjevici: 

Veliki   Trn: 

Veliki   Podlog: 

Veliko  Mraševo: 

Pesje 
Brezje v Podbočju, Brezovica v Podbočju, Gradec, Pla- 

nina v Podbočju, Premagovce 
Pleterje, Zdole 
Brezje pri Raki, Dolenja vas pri Raki, Gmajna (del). Po- 

vršje, Zabukovje pri Raki 
Ardro pri Raki. Celine, Cirje, Dobrava pod Rako (del), 

Dolga Raka, Goli vrh. Gradišče pri Raki, Jelenik, Ko- 
ritnica, Mikote, Podlipa, Podulce, Pristava pod Rako, 
Raka, Sela pri Raki, Smednik (del), Videm, Vrh pri 
Površju 

Apnenik pri Velikem Trnu, Brezje pri Senušah (del), Bre- 
zovska gora (del), Drenovec pri Leskovcu (del), Golek 
(del), Ivan dol. Kobile, Libelj, Loke, Nemška gora. 
Nemška vas. Nova gora. Pijana gora. Ravni, Selce pri 
Leskovcu,  Volovnik, Vrhulje 

Brezje pri Senušah (del), Brezovska gora (del), Dedni vrh. 
Dolenje, Drenovec pri Leskovcu (del), Gorenja vas 
pri, Lefekovcu, Mali Podlog, Senuše, Straža pri Raki, 
Velika vas 

Dobrava pod Rako (del). Gmajna (del), Kržišče, Mali Ko- 
ren,  Ravno,  Smednik  (del).  Veliki  Koren,  Zaloke 

Sremič 
: Spodnja Libna (del) 
Libna, Spodnja Libna (dol). Spodnji Stari grad (del), 

Stari grad pri Vidmu 

Brlog, Dol, Dobrava ob Krki, Hrastek, Podbočje, Pri- 
stava ob Krki, Selo, Slivje, Stari grad v Podbočju, 
Sutna, Zabjek v Podbočju 

Ardro   pod   Velikim   Trnom,   Crošnjice   nad   Pijavškim, 
Dalce, Dolenja Lepa vas. Gorenja Lepa vas, Gorenje 

Dole, Gorenje Pijavško, Jelševec, Kalce, Kočno, Lomno, 
Mali Trn, Planina pri Raki, Smečice, Srednje Arto, 
Srednje  Pijavško,  Veliki  Trn,  Zenje 

Gorica, Gržeča vas. Jelše, Pristava pri Leskovcu (del). 
Veliki Podlog 

Brod v Podbočju, Kalce-Naklo, Malo Mraševo, Pristava 
pri Leskovcu (del). Veliko Mraševo 

Ajdovec: 

Brezova  reber 

Dvor: 

!). Občina   Žužemberk 
(sedež Žužemberk) 

Boršt pri Dvoru,  Dolnji  Ajdovec  (del). Gornji Ajdovec, 
Mali Lipovec, Podlipa, Srednji Lipovec, Veliki Lipovec 

Brezova reber pri Dvoru, Dolnji Ajdovec (del), Sela pri 
Ajdovcu 

Dolnji kot. Dvor, Gornji kot, Mačkovec pri Dvoru 
Sadinja  vas  pri  Dvoru,  Trebča vas,  Vinkov  vrh 
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Gornji Križ: 

Hinjc: 
Reber: 
Sela pri Hinjah: 
Sela pri Sumberku: 

Stavča vas: 
Smihel pri 

Zežemberku 

Veliko Lipje: 
Žužemberk: 

Zvirče: 

Dolnji Križ, Gornji Križ, Poljane pri Žužemberku,  Vrh 
pri Križu, Vrbovo pri Žužemberku 

llinje. Hrib pri Hinjah, Lazina, Pleš 
Reber, Zalisec 
Lopata, Sela pri Hinjah, Visejec, Vrh pri Hinjah 
Arčelca, Babna gora, Dolenji Podšumberk, Gorenji Pod- 

šumberk, Log pri Žužemberku, Orlaka, Replje, Sela pri 
Sumberku, Volčja jama, Vrtače, Zavrh 

Jama pri Dvoru, Lašče,  Podgozd, Stavča vas 

Budganja vas, Dešeča vas, Drašča vas, Klečet, Pleševica, 
Smihel pri Žužemberku 

Građene,  Klopce,  Malo  Lipje,  Veliko Lipje 
Cvibelj, Prapreče, Stranska vas pri Žužemberku, Zafara, 

Žužemberk 
Prevole, Ratje, Zvirče.« 

5. člen 

Odprava občin, ki prenehajo in sprememba meja med občinami se izvrši 
ob uporabi določb 2. do 8. člena in 15. do 20. člena zakona o izvedbi odprave 
nekaterih občin v okraju Celje in Maribor (Uradni list LRS, št. 34-169'58) s 
temi spremembami rokov: 

a) ljudski odbori odpravljenih občin prenehajo z delom najpozneje do 
31. januarja 1959; 

b) najpozneje s 1. februarjem 1959 postanejo občinski ljudski odborniki, 
izvoljeni na območjih, ki sestavljajo novo občino, odborniki začasnega ljud- 
skega odbora nove občine; 

c) sestanki in volitve po drugem odstavku 4. člena omenjenega zakona 
morajo biti opravljeni najpozneje do 31. januarja 1959; 

č) začasni ljudski odbori novih občin se na novo konstituirajo najpozneje 
do 15. februarja 1959; 

d) v primerih iz prvega odstavka 7. člena omenjenega zakona postane od- 
bornik ljudskega odbora odpravljene občine najpozneje s 1. februarjem 1959 
odbornik ljudskega odbora nove občine; 

e) uradne knjige ljudskih odborov odpravljenih občin se sklenejo najpo- 
zneje z 31. januarjem 1959; 

f) uradne knjige, spise, arhive in inventar odpravljenih občin prevzamejo 
ljudski odbori novih občin najpozneje z 31. januarjem 1959. 

Prizadeti občinski ljudski odbori določijo v soglasju s pristojnimi okrajnimi 
ljudskimi odbori dan, ko preneha z delom ljudski odbor odpravljene občine, 
in druge datume v smislu rokov po določbah prejšnjega odstavka. 

G. člen 

Ta zakon velja takoj. 
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OBRAZLOŽITEV 

k predlogu z dne 22. novembra 1958 

I. 

1. Delovanje komunalnega sistema čedalje jasneje postavlja zahtevo, da se 
odpravijo še obstoječe neskladnosti med položajem občine v tem sistemu in 
njenim teritorialnim oblikovanjem. Občina-komuna praviloma ne more uspešno 
dclovtiti v tistih mejah, kot je delovala prejšnja administrativna občina. Občina 
kot komuna mora izpolnjevati določene objektivne naravne in gospodarske po- 
goje za svoj obstanek in razvoj, t. j. predstavljati mora zaključeno teritorialno 
in gospodarsko celoto, kar za prejšnjo administrativno občino ni bilo potrebno. 
Kadarkoli pa je ta ugotovitev nasplošno očitna, vendar ni mogoče pričakovati, 
da bi se vprašanje pravilnega teritorialnega oblikovanja občin moglo rešiti z 
eno samo potezo. Razlogi, ki onemogočajo hitro dokončno rešitev pravilnega 
teritorialnega oblikovanja občin so znani; so v glavnem subjektivnega značaja 
(tradicija, navezanost prebivalstva na občino, nezadostno razumevanje spreme- 
njene vloge občine v komunalnem sistemu itd.). Zato je treba računati z daljšim 
procesom, ki se razvija glede na dozorevanje objektivnih in subjektivnih okoli- 
ščin v posameznem primeru. 

2. Izvršni svet posreduje s tem Ljudski skupščini LRS v razpravo nadaljnje 
predloge za odpravo nekaterih občin, ki so jih poslali okrajni ljudski odbori. 
Tudi s temi predlogi najbrž še ne bo dokončno rešeno vprašanje teritorialnega 
oblikovanja občin v LRS, niti v eeloti niti v okrajih, ki predlagajo spremembe. 
Vendar Izvršni svet meni, da ne kaže odlašati z obravnavanjem teh predlogov, 
ker smatra, da se tudi s takimi posameznimi rešitvami ustvarjajo pogoji za 
pospešeno akcijo v še preostalih primerih, kjer občine še niso oblikovane v 
skladu v. načeli, ki jih postavlja komunalni sistem. Razen tega pa bi imelo 
zavlačevanje tudi škodljive posledice na terenu samem, ker je delovanje neka- 
terih ljudskih odborov zaradi priprav za priključitev k drugim občinam deloma 
že oslabljeno. 

3. Iniciativa za odpravo občin prihaja v večini primerov neposredno s te- 
rena. V skoraj vseh primerih so o odpravi razpravljali zbori volivcev in zlasti 
tudi ljudski odbori občin, ki se predlagajo za odpravo, in tistih, h katerim naj 
bi se priključilo njihovo območje. Le v enem primeru, t. j. v primeru občine 
Videm ob Sčavnici so z odpravo občine niso strinjali niti volivci niti občinski 
ljudski   odbor. V tem primeru predlaga odpravo okrajni ljudski odbor. 

11. 

a)   Za odpravo se predlaga 14 občin, in sicer: 
— v okraju Gorica občina Komen, 
— v okraju Koper občini Divača in Pivka, 
— v okraju Kranj občini Cerklje in Gorenja vas, 
— v okraju Murska   Sobota   občine:   Cankova,   Grad,   Martjanci   in   Videm 

ob Sčavnici, 
— v okraju Novo mesto pa občine: Kostanjevica-Podbočje, Mirna. Mokro- 

nog, Semič, Šentjernej. 
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b) Okraj Gorica 

1. Občina Komen je revna, izrazito kraška občina brez posebnih pogojev 
za razvoj katerekoli gospodarske panoge. Meri 12 703 ha in ima 4990 prebival- 
cev. Narodni dohodek znaša 43 000 din na prebivalca in je med najnižjimi v 
LRS. Občina je bila vseskozi dotirana. Ni upati, da bi se lahko postavila na 
lastne noge. 

Pretežni del občine naj bi se priključil občini Sežana. Za to govorijo teren- 
ski, prometni in gospodarski razlogi; le območje bivše občine Kostanjevica 
izrazito gravitira na Šempeter oz. Vipavsko dolino; to so k. o. Kostanjevica, 
Lipa,  Selo,  Temnica  in  Vojščica,   ki  merijo  skupaj   4118 ha  s  1426  prebivalci. 

Zbori volivcev in občinski ljudski odbor so se s predlogom za odpravo in 
priključitev k drugim občinam strinjali. 

c) Okraj Koper 

2. Občina Divača je sicer po teritoriju obsežna (17 475 ha) in ima 5290 pre- 
bivalcev, v gospodarskem pogledu pa je siromašna kraška občina, brez pogojev 
za samostojen gospodarski razvoj. Najvažnejšo gospodarsko panogo predstavlja 
kraško kmetijstvo, zlasti živinoreja, sicer pa je sam kraj Divača tudi važno 
železniško vozlišče. Po narodnem dohodku na prebivalca je s 104 000 din precej 
pod povprečjem občin v koprskem okraju. Občina je ves čas od uveljavitve ko- 
munalnega sistema dalje prejemala dotacijo okraja. Zaradi takega položaja si 
seveda   tudi   ni   mogla  priskrbeti   sposobnega  upravnega   kadra. 

Pretežni del občinskega teritorija gravitira k Sežani, le naselje Rodik (295 
prebivalcev) je bliže Hrpelju. 

S tem se bo bistveno povečala občina Sežana, ki bo še s priključitvijo več- 
jega dela občine Komen imela okoli 46 000 ha s približno 18 670 prebivalci. Pred- 
stavljala bo razmeroma homogeno gospodarsko celoto, zlasti glede na značaj 
kmetijstva (Kras), z možnostjo nadaljnjega razvoja. Prometne zveze z novopri- 
ključenimi predeli občine Divača so dobre. 

S predlogom so se strinjali zbori volivcev in prizadeti občinski ljudski od- 
bori, zlasti tudi občinski ljudski odbor Divača. 

3. Občina Pivka obsega 27 454 ha in šteje skoraj 9000 prebivalcev. Za to 
občino so značilne velike površine gozdov z bogato lesno maso in razmeroma 
razvito lesno industrijo. Važno je še kmetijstvo in promet. Občina ni dobivala 
dotacij. Narodni dohodek na prebivalca je s 93 000 din precej pod povprečjem 
občin v okraju. Občina si ni mogla priskrbeti sposobnega upravnega kadra. 
Okrajni ljudski odbor meni, da občina nima možnosti za samostojni nadaljnji 
razvoj, zaradi česar naj bi se njen teritorij priključil v glavnem občini Postojna, 
razen naselij Bač in Ostrožno brdo (849 prebivalcev), ki naj bi se priključila 
Ilirski Bistrici, kamor gravitirata. 

Okrajni ljudski odbor utemeljuje predlog za združitev te občine z občino 
Postojna s tem, da gre za enoten gospodarski prostor z isto gospodarsko proble- 
matiko (gozdarstvo, živinoreja, turizem). Pivka ni pravi center za območje te 
občine. Prometne zveze so dobre. 

Občina Postojna bi obsegala po tej združitvi 48 464 ha in štela 18 960 pre- 
bivalcev.' 

Zbori volivcev in občinski ljudski odbor Pivka so z odpravo strinjajo, prav 
tako pa se strinjata tudi občinska ljudska odbora Postojna in Ilirska Bistrica 
s predlagano priključitvijo območja občine Pivka. 



Priloge 3^5 

č)  Oknij Kranj 
4. Občina Cerklje je gospodarsko šibka, v daleč pretežni meri kmetijska 

občina: 76 "/o narodnega dohodka predstavlja dohodek od kmetijstva. Občina 
šteje le 4864 prebivalcev in meri 7666 ha. Občinska uprava je slaba in je ni 
bilo mogoče izboljšati. Edino industrijsko podjetje v Cerkljah je opekama v 
Ccšnjevku, ki je povsem lokalnega značaja s povprečno 40 zaposlenimi in z 
brutto produktom 25 000 000 din. V družbenem sektorju gospodarstva je zapo- 
slenih   167 od skupno 215 oseb, ki so zaposlene v občini. 

Gospodarsko se občina močno povezuje z občino Kranj, ki zanjo pomeni na- 
ravno tržišče za kmetijsko pridelke. Tudi sicer je občina močno navezana na 
mesto Kranj, saj se okrog 250 delavcev vozi na delo v kranjska podjetja. 

Zbori volivcev in občinski ljudski odbor so se strinjali z odpravo občine 
z majhno večino glasov. 

5. Občina Gorenja vas šteje 5984 prebivalcev in meri 15 375 ha. Občina je 
prav tako gospodarsko šibka in pretežno kmetijska občina. Narodni dohodek iz 
kmetijstva predstavlja 69%. Edino industrijsko podjetje je podjetje »Marmor« 
v Hotavljah, s povprečno 65 zaposlenimi in z brutto produktom 26 000 000 din. 
Od skupno 451 zaposlenih ljudi v občini dela v družbenem sektorju gospodar- 
stva   318. 

Občina nima pravega gospodarskega in upravnega središča in po svoji naravi 
gravitira k Skofji Loki. 

Zbori volivcev in občinski ljudski odbor so se z odpravo občine in s pri- 
ključitvijo celotnega območja k občini Skofja Loka strinjali. 

d)   Okraj Murska Sobota 
Za občine, ki se predlagajo za odpravo, je značilno, da so to majhne kmečke 

občine brez objektivnih in subjektivnih pogojev za razvoj v komunalnem si- 
stemu. Vse imajo zelo slabo upravo. Nobena od njih nima pravega centra, ki 
bi imel kak večji pomen za območje občine, pravi center za njihovo območje 
je mesto Murska Sobota. 

6. Občina Cankova šteje 7931 prebivalcev in meri 7102 ha. Ne predstavlja 
nikake zaokrožene geografske celote. Gravitacija celotnega občinskega teri- 
torija   k Murski Soboti je očitna. 

Volivci in občinski ljudski odbor so se z odpravo občine in s priključitvijo 
k Murski Soboti strinjali. 

7. Občina Grad šteje 8300 prebivalcev in meri 7299 ha. Tudi ta občina 
ne predstavlja zaokrožene geografske celote in nima pravega centra. Ves čas 
je dobivala dotacijo. 

Volivci in občinski ljudski odbor so se z odpravo občine in s priključitvijo 
k Murski Soboti strinjali. 

8. Občina Martjanci ima svoj sedež v vasi Martjanci 3 km od Murske 
Sobote. Šteje 9307 prebivalcev in meri 15 017 ha. Večina občinskega območja 
gravitira na Mursko Soboto. Zato naj bi se tudi v tem smislu izvršila priklju- 
čitev območja te občine; le naselji Panovci in Kukeč naj bi se priključili k 
občini   Petrovci-Salovci (355 prebivalcev, 683 ha). 

Volivci in občinski ljudski odbor so se z odpravo občine in z navedeno 
priključitvijo njenega območja strinjali. 

9. Občina Videm ob Ščavmci, ki šteje 6203 prebivalcev in meri 7699 ha, 
prav   tako  ne predstavlja  nikake geografske ali  gospodarske  povezane  celote. 
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Njeno območje je v pogledu kmetijstva že sedaj razdeljeno na Poslovno zvezo 
Ljutomer in Poslovno zvezo Gornjo Radgono. Isto velja tudi glede sodišč. Kraj 
Videm sam ne predstavlja za prebivalstvo občine nikakega interesa kot center. 
Občina Videm ob Sčavnici je najmanjša občina v okraju. 

Zato naj bi se območje občine razdelilo in priključilo deloma k občini 
Gornja Radgona, deloma k občini Ljutomer. K Ljutomeru naj bi se priklju- 
čile k. o. z naselji Berkovci, Bolehničici, Bučkovci, Drakovci in Moravci, ki 
štejejo skupaj 1620 prebivalcev in merijo 1799 ha. 

Prebivalci so se na zborih volivcev izrekli proti odpravi občine. Tudi ob- 
činski ljudski odbor je glasoval proti odpravi. Predlog za odpravo podaja 
okrajni ljudski odbor, ker občina enostavno nima pogojev za obstoj in razvoj 
v komunalnem sistemu in tudi ni pričakovati, da bi v njenih mejah lahko 
nastali. 

e) Okraj Novo mesto 

10. Občina Kostanjcvita-Podbočjc šteje 4790 prebivalcev in meri 9198 ha. 
Okrajni ljudski odbor Novo mesto navaja v utemeljitev za odpravo te občine, 
da predstavlja gospodarsko slabo razvito kmetijsko območje. Dalje navaja, 
da je bila značilna za to občino vseskozi razdvojenost med dvema deloma, in 
sicer med Kostanjevico in Podbočjem, česar občinski ljudski odbor ni znal 
premostiti. Po drugi strani tudi sestava občinskega ljudskega odbora, v katerem 
so ves čas prevladovali konservativni kmečki elementi, ni dajala garancije za 
uveljavljanje socialističnih načel gospodarskega razvoja. 

Za priključitev k občini Videm-Krško je po mnenju okrajnega ljudskega 
odbora odločilnega pomena, da predstavlja danes Krško oziroma Videm gospo- 
darsko središče za široko območje, ki zajema tudi Kostanjevico oziroma Pod- 
bočje. Prometne zveze med navedenimi kraji  so dobre. 

Zbori volivcev in občinski ljudski odbor se s predlogom za odpravo občine 
strinjajo. 

11.—12. Občina Mirna in Občina Mokronog. Občina Mirna in večji del ob- 
čine Mokronog predstavljata skupaj z občino Trebnje enotno izrazito kmetij- 
sko gospodarsko območje temeniške in mirnske doline. Problematiko tega ob- 
močja je bilo že sedaj treba obravnavati po enotnih vidikih, pri čemer je obstoj 
treh občin le zaviral skladen razvoj celega območja. Samo na območju občine 
Mirna se pojavljajo prvi zametki industrijskega razvoja, vendar pa ni pričako- 
vati, da bi se Mirna v doglednom času lahko razvila v pomembnejši center. 
Prometna povezanost celega območja je dobra. 

Del občine Mokronog, in sicer k. o. Zbure in k. o. Zagrad pa bolj graviti- 
rata k Novem mestu, in naj bi se zato priključila tej občini. Prebivalstvo tega 
območja je z dobrimi prometnimi zvezami vezano na Novo mesto in je zaradi 
tega že večkrat izrazilo željo za tako priključitev k občini Novo mesto. 

Občina Mirna šteje 4236 prebivalcev in mori 7041 ha. Občina Mokronog 
šteje 4615 prebivalcev in meri 8784 ha. 

Občinski ljudski odbor Mirna in zbori volivcev na njegovem območju so 
se z združitvijo s Trebnjem strinjali. 

Občinski ljudski odbor Mokronog in zbori volivcev na njegovem območju 
so se strinjali z ukinitvijo občine in s priključitvijo k občini Trebnje. Izraženi 
so bili le nekateri pomisleki glede vasi Trebelno. Ornuška vas in Jelševec, 
katerih prebivalci bi imeli v Trebnje razmeroma dolgo pot  preko Mokronoga. 
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13. Občina Semič šteje le 3697 prebivaleev in meri 14 730 ha. Območje le 
občine predstavlja s Črnomljem enotno izrazito kmetijsko gospodarsko območje 
Bele Krajine z industrijskim centrom v Črnomlju. Problematiko navedenega 
območja je bilo že dosedaj treba tretirati po enotnih vidikih. Kmetijske gospo- 
darske organizacije (Gospodarska poslovna zveza Bela Krajina) so že sedaj po- 
vezovale celotno navedeno območje. Občina Semič ima zelo slabo upravo; 
občina Črnomelj pa bo brez povišanja upravnega kadra lahko opravljala 
upravne naloge tudi za novo priključeno ozemlje. Prometne zveze s Črnomljem 
so zelo   dobre. Črnomelj  ima tudi tradicijo kot upravni center. 

Zbori volivcev in občinski ljudski odbor so se Z odpravo občine in njeno 
priključitvijo k Črnomlju strinjali. 

14. Občina Šentjernej šteje 8270 prebivalcev in meri 13 198 ha. Okrajni 
ljudski odbor Novo mesto navaja v utemeljitev za odpravo te občine, da se 
je del občine (bivša občina Skocjan) že ob zadnji združitvi nagibal k občini 
Novo mesto, ker je tja prometno in gospodarsko bolj vezan. Po drugi strani 
navaja,   da je gospodarski značaj občine Šentjernej povezoval to občino z indu- 
liijskim centrom v Novem mestu. V tem izrazito kmečkem predelu tudi se- 

stava občinskega ljudskega odbora ni dajala zadostne garancije za uveljavljanje 
socialističnih načel pri razvoju gospodarstva, zlasti kmetijstva, ki je tu pretežna 
gospodarska panoga. Z Novim mestom obstojajo dobre prometne zveze; obsto- 
jata dve dobri cesti, poleg tega pa še avtomobilska cesta Zagreb—Ljubljana. 

Zbori volivcev in občinski ljudski odbor se z odpravo občine in priklju- 
čitvijo   k  občini Novo mesto strinjajo. 

III. 

Predlog zakona obsega tudi določbe o načinu odprave občin. To je novost 
glede na prakso, ki je bila doslej v navadi, in po kateri je reševal vprašanja 
v zvezi s posamezno odpravo politično-teritorialnih enot poseben zakon. Izvršni 
svet meni, da je to pot treba izvesti odpravo občin po istih načelih, ki so bila 
uveljavljena za odpravo občin v celjskem in mariborskem okraju z zakonom 
(Uradni list LRS, št. 34-169 58), ki ga je sprejela Ljudska skupščina LRS v 
letošnjem septembru. Ker bi se morala na ta način večina zakonskih določb 
ponavljati, predlaga Izvršni svet, da se to vprašanje uredi kar v samem zakonu 
O spremembah zakona o območjih okrajev in občin v LR Sloveniji s skliceva- 
njem na ustrezne določbe cit. zakona in s tem, da se posebej določijo roki, v 
katerih naj se izpelje odprava in vključitev v nove občine. To materijo urejuje 
4. člen  predloga. 

Odprava občin naj bi se izvršila s 1. januarjem 1959, kar je zlasti s stališča 
poslovanja uprave zelo ugodno, ker se s tem datumom zaključi uporaba druž- 
benih planov ter izvrševanje proračunov in skladov. S tem datumom postanejo 
odborniki, izvoljeni na območjih, ki sestavljajo novo občino, odborniki začas- 
nega ljudskega odbora nove občine. Kjer bodo zato po načelih 4. člena zgoraj 
navedenega zakona potrebne volitve, morajo biti opravljene do istega datuma. 
Z istim datumom se zaključi upravno poslovanje ljudskih odborov in prene- 
sejo uradne knjige, spisi, arhivi in inventar. Začasni ljudski odbori se konsti- 
tuirajo do 15. januarja 1959. V šestih mesecih po uveljavitvi zakona se opravijo 
nove   volitve v ljudske odbore novih občin. 
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IV. 

Tako kot v primeru odprave občin v okrajih Celje in Maribor je zakonski 
predlog zaradi nujno potrebne jasnosti in preglednosti politieno-teritorialne 
razdelitve v LRS sestavljen tako, da prikazuje celotno sestavo občin v priza- 
detih okrajih. Na ta način bo odslej celotno besedilo politično-teritorialne raz- 
delitve na občine in okraje v LRS, razen za okraj Ljubljana, obseženo v tem 
zakonu in v zakonu, ki se tiče celjskega in mariborskega okraja (Uradni list 
LRS, št. 34/58). 

OBRAZLOŽITEV 

k predlogu z dne 6. decembra 1958 

Izvršni svet posreduje Ljudski skupščini LRS v razpravo dodatno še pred- 
log okrajnega ljudskega odbora Gorica za odpravo občine C e r k n o in pred- 
log okrajnega ljudskega odbora Ljubljana za odpravo občin; Borovnica. 
Mengeš, Moravče in Radeče. Okrajni ljudski odbor Ljubljana pred- 
laga  tudi  nekatere korekture meja med  občinami  Zagorje ob Savi  in   Litija. 

1. Občina Cerkno šteje 4454 prebivalcev in meri 10 ()92 ha. Gospodarsko 
je izredno šibka. Ves čas je prejemala dotacije od okraja. Občina je imela zelo 
slabo upravo. Vsi uslužbenci so imeli le nižjo izobrazbo. Večje število služb 
se je opravljalo skupaj z Idrijo. Ni upanja, da bi se upravni kader lahko izbolj- 
šal. Ze ob priliki formiranja komun je težilo prebivalstvo k Idriji, kamor 
očitno gravitira celotno območje občine. V Idriji je tudi sodišče in kataster 
za to območje. 

Občinski ljudski odbor in zbori volivcev so se izrekli za odpravo občine 
in za priključitev k Idriji. 

2. Občina Borovnica ima 4612 prebivalcev in meri 10 111 ha. Za odpravo 
in združite v te občine z občino Ljubljana-Rudnik, ki naj bi se s tem preime- 
novala v občino Ljubljana-Krim, govore po mnenju okrajnega ljudskega odbora 
Ljubljana številni razlogi. Okrajni ljudski odbor navaja, da imata glede nadalj- 
njega razvoja kmetijstva obe občini enako probleme, ker ležita na desnem 
bregu Ljubljanice, ki je izrazito barjansko ozemlje. Nadalje navaja nujnost 
enotne politike glede gospodarjenja z gozdovi, ki pokrivajo pretežni del obeh 
občin. V obeh občinah prevladuje že sedaj lesna predelovalna industrija, ki 
se oslanja na surovinsko bazo gozdov tega območja. Območje obeh občin pred- 
stavlja nadalje neposredno rekreacijsko zaledje Ljubljane, kar narekuje tudi 
enotno politiko glede razvoja turizma. 

Občinski ljudski odbor Borovnica je o odpravi občine in njeni priklju- 
čitvi k občini Ljubljana-Rudnik sklepal in se s tem strinjal; pravtako tudi 
vodstva političnih organizacij. Zbori volivcev o stvari niso razpravljali. 

3., 4. Občina Mengeš in Občina Moravče se predlagata za odpravo z uteme- 
ljitvijo, da sta to majhni občini v pretežni meri kmetijskega značaja, ki se ne 
moreta samostojno razvijati. Obe naj bi se v celoti priključili občini Domžale. 

Občina Mengeš šteje 4247 prebivalcev in meri 2995 ha. 
Občina Moravče šteje 3848 prebivalcev in meri 6450 ha. 
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Oba občinska ljudska odbora sta se z odpravo občin in njuno priključitvijo 
k Domžalam strinjala. O stvari so razpravljala tudi vodstva političnih orga- 
nizacij,   ne pa zbori volivcev. 

5. Občina Kadeče šteje 9434 prebivalcev in meri 18 198 ha. O odpravi le 
občine se je resno govorilo že ob priliki odprave okraja Trbovlje. Za odpravo 
govori predvsem izredna geografska razcepljenost njenega teritorija. Naselja, 
ki sestavljajo to občino, nimajo med seboj prave povezave, ampak gravitirajo 
bolj k sosednim občinam. Zato naj bi se teritorij občine Radeče razdelil med 
4 občine, kakor gravitira, in sicer med občine Hrastnik, Litija, Zagorje ob Savi 
in  Sevnica; tako naj bi se priključile 

a) k občini Hrastnik 
k. o. Radeče, Njivice, Svibno, Podkraj (del). Sv. Peter pri Loki, Sirje (del). 

Hotemež in Vrhovo; 
b) k občini Litija 
k.   o.  Dole pri Litiji, Sentlovrenc in Velika Goba (del); 
c) k  občini Zagorje ob Savi 
k.   o. Sv. Jurij pod Kumom in Konščica (del); 
d) k občini Sevnica 
k.   o. Okroglice, Loka pri Zidanem mostu, Radež in Sv. Jurij na Polju. 
Občinski ljudski odbor se je z odpravo in predlagano razdelitvijo občin- 

skega teritorija strinjal; prav tako tudi vodstva političnih organizacij. Zbori 
volivcev  o stvari niso razpravljali. 

6. Ob tej priliki naj bi se izvršile tudi nekatere korekture meja med občino 
Zagorje ob Savi .in Litijo, za katere se prizadeti volivci že dalj časa potegujejo. 
Od občine Zagorje ob Savi naj bi se odcepili k. o. Polšnik in del k. o. Velika 
Goba, ki obsegata naselja: Dolgo brdo, Mamolj, Polšnik, Preveg, Ravne, Renkc, 
Šumnik,  Tepe, Zglavnica, Borovak pri Polšniku in Velika Preska. 

OBRAZLOŽITEV 

k predlogu z dne 12. decembra 1958 

Dodatno k spremembam in dopolnitvam predloga zakona o območju okra- 
jev in občin v Ljudski republiki Sloveniji, ki so bile predložene dne 6. decembra 
tega leta, . posreduje Izvršni svet Ljudski skupščini LRS v obravnavanje še 
nekatere   nadaljnje  spremembe  in   dopolnitve  predloga  zakona,   ki   vsebujejo: 

1. Umik predloga za odpravo občine Borovnice v okraju Ljubljana, 
2. predlog za odpravo občine Straža-Toplice v okraju Novo mesto, 
3. spremembo določil 5. člena predloga glede rokov, v katerih naj bi r;e 

izvršila   likvidacija  odpravljenih  občin. 
Ad 1. Predlog za odpravo občine Borovnica in za njeno priklju- 

čitev k občini Rudnik, ki naj bi se s tem preimenovala v občino Ljubljana- 
Kiim, je umaknil okrajni ljudski odbor Ljubljana z utemeljitvijo, da zadeva 
še ni  zrela. Izvršni svet posreduje ta umik. 

Ad 2. Okrajni ljudski odbor Novo mesto predlaga, da se odpravi razen 
ie predlaganih še   občina   Straža-Toplice. 

Občina Straža-Toplice šteje 5987 prebivalcev in meri 15 413 ha. To je sicer 
industrijsko  in   kmetijsko  razvita  občina.  Vendar pa  je  v  neposredni  bližini 
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Novega mesta. Velik del prebivalstva te občine je zaposlen v Novem mestu in 
narobe. Povezanost celotnega območja občine Straža-Toplice in občine Novo 
mesto je očitna. Prometne zveze so dobre, saj je od Novega mesta do Straže 
vlakovna zveza, poleg tega pa še fjve zelo prometni cesti. Območje občine 
Straža-Toplice ima dvoje središč: eno v Dolenjskih Toplicah, ki je bolj kmetij- 
sko, drugo pa v Straži, ki pa je v glavnem industrijsko. Prebivalstvo obeh 
predelov želi priključitev k občini Novo mesto. 

Občinski ljudski odbor se z odpravo občine strinja. 
Ad 3. Po predlogu zakona naj bi se izvršila odprava občin, ki prenehajo, 

s 1. januarjem 1959; vsi roki, ki so pomembni za odpravo, so v predlogu dolo- 
čeni glede na datum. Ti roki so bili postavljeni ob prepostavki, da bo Ljudska 
skupščina sklicana začetkom meseca decembra. Glede na poznejši datum skli- 
canja Ljudske skupščine oziroma poznejši sprejem zakona, prvotni predvideni 
roki niso realni in jih je treba pomakniti za mesec dni vnaprej, kakor pred- 
videva spremenjeno besedilo 5. člena predloga zakona. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo oblasti 
in upravo 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah  in dopolnitvah  zakona o območjih okrajev 
in občin v Ljudski republiki Sloveniji 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo je predlog zakona o spremembah 
zakona o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji, skupno z 
naknadnimi dopolnitvami, obravnaval na svoji seji 15. in 28. decembra 1958 
in ga v načelu, podrobnostih ter v celoti sprejel. 

Odbor ugotavlja, da je Izvršni svet posredoval predloge okrajnih ljudskih 
odborov za odpravo nekaterih občin ter se strinja z ugotovitvijo, da utrjevanje 
komunalnega sistema terja postopno odpravo obstoječih neskladnosti med vlogo 
in nalogami občine v komunalnem sistemu ter z njenim teritorialnim obliko- 
vanjem tako, da bo posamezna občina predstavljala zaključeno teritorialno 
•n gospodarsko celoto. 

Odbor je obravnaval vlogo občinskega ljudskega odbora Videm ob Sčav- 
nici, ki predlaga, naj bi se ta občina ne ukinila. 

Glede vloge občinskega ljudskega odbora Videm ob Sčavnici ugotavlja 
odbor, da se z odpravo občin ni strinjala večina volivcev niti občinski ljudski 
odbor, da pa je odpravo te občine predlagal okrajni ljudski odbor. Pri podrobni 
proučitvi vloge je prišel odbor do prepričanja, da ni razlogov, ki bi govorili 
za nadaljnji obstoj te občine, pač pa so tehtni razlogi za ukinitev te občine, 
ki jih navaja OLO Murska Sobota. Odbor je bil namreč soglasno mnenja, da 
ta občina nima pogojev za nadaljnji razvoj, pač pa je mogoče uspešno razvijati 
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in utrjevati komunalno skupnost območja te občine v okviru občine Gornja 
Radgona oziroma Ljutomer, kamor naj bi se priključilo območje dosedanje 
občine  Videm ob Sčavnici. 

Na svoji seji 15. decembra 1958 je odbor obravnaval tudi predlog, naj bi se 
naselji Dolnja Prekopa in Gornja Prekopa, ki sta po zakonskem predlogu vklju- 
čeni v območje občine Videm-Kr.ško, izločili iz tega območja in priključili k 
območju občine Novo mesto. Predlog je temeljil na dejstvu, da bi se po dose- 
danjem predlogu katastrska občina Ostrog morala deliti na občino Novo mesto 
in občino Videm-Krško, kar bi pomenilo, da bi bilo treba deliti katastrski 
aparat in tudi sodni okoliš bi se delil med okrajno sodišče Novo mesto in 
okrajno sodišče Videm-Krško. Priključitev teh dveh naselij k občini Novo 
mesto pa je imelo namen olajšati prebivalcem njihovo poslovanje z občinskim 
in okrajnim ljudskim odborom oziroma okrajnim in okrožnim sodiščem. Po 
tem predlogu bi namreč prebivalci z manjšimi stroški oziroma zamudo časa 
opravili vse v Novem mestu, kjer je sedež občine, okraja, ter okrožnega in 
okrajnega sodišča. 

Iz teh razlogov je na tej seji odbor sprejel k 2. in 4. členu spremembe ozi- 
roma dopolnitve, ki so razvidne iz poročila, ki je bilo tovarišem ljudskim po- 
slancem že razdeljeno. Po tem predlogu naj bi naselji Dolnja in Gornja Prekopa 
bili vključeni v območje občine Novo mesto, ne pa v območje občine Videm- 
Kr.ško. 

Odbor se je 28. decembra 1958 ponovno sestal zato, da prouči vlogo oziroma 
peticijo, ki je-bila poslana Ljudski skupščini LRS. V tej vlogi prebivalci odločno 
vztrajajo na tem, da se vključijo v območje občine Videm-Krško, ter da se 
ne strinjajo s spremembami in dopolnitvami, ki jih predlaga odbor za orga- 
nizacijo  oblasti in uprave. 

Odbor je ugotovil, da prebivalci omenjenih naselij vztrajajo pri svoji od- 
ločitvi in da proti odločitvi prebivalcev naselij Dolnja Prekopa in Gornja Pre- 
kopa nima pomislekov niti okrajni ljudski odbor Novo mesto, niti občinska 
odbora Videm-Krško in Novo mesto. Razen tega pa prebivalci teh naselij izjav- 
ljajo, da so pripravljeni plačati vse stroške, ki bi nastali zaradi izdelave novega 
katastrskega operata. Čeprav je odbor za organizacijo oblasti in uprave pre- 
pričan, da je njegov predlog za dopolnitev oziroma spremembo zakonskega 
predloga temeljil na širših interesih prebivalcev teh naselij, umika ta amandma 
k 2.  in  4. členu zakonskega predloga. 

Odbor se.strinja s spremembami in dopolnitvami k 5. in 6. členu predloga 
zakona, ki jih je naknadno predlagal Izvršni svet. 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave predlaga Republiškemu zboru, da 
sprejeme zakon o spremembah zakona o območjih okrajev in občin v Ljudski 
republiki Sloveniji. 

Odbor  je za  poročevalca  določil  ljudskega  poslanca  Vlada  Jurančiča. 
Štev. R 35L2-58. 

Ljubljana, dne 28. decembra  1958. 

Poročevalec: 

Vlado   Jurančič  1.   r. 
2 c 

Predsednik: 

Milan   Л p i h   1.    r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah  in  dopolnitvab  zakona o območjih okrajev 
in občin v Ljudski republiki Sloveniji 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na svoji 
seji dne 19. decembra 1958 obravnaval predlog zakona o spremembah zakona o 
območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji. Odbor je obravnaval 
zakonski predlog skupno s spremembami in dopolnitvami predloga, ki jih je 
posredoval Izvršni svet dne 6. decembra 1958 in 12. decembra 1958. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da gre za nadaljevanje procesa pri- 
lagoditve območij okrajev in občin komunalnemu sistemu in da tudi sedaj 
predlagane spremembe služijo istemu cilju. Ker je ta načela, kot ustrezna, spre- 
jela Ljudska skupščina LRS že pri prejšnjih spremembah zakona o območjih 
okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji, je odbor smatral kot zadostno, 
da samo ugotovi, da gre tudi v tem primeru za isti proces, ki temelji na istih 
načelih. 

V podrobni obravnavi se je odbor v celoti strinjal s predlaganimi spre- 
membami zakona in z amandmajem, ki ga je na seji predložil Izvršni svet k 
5. in (i. členu zakonskega predloga. 

5. člen se dopolni tako, da se pred vsemi roki, ki so postavljeni v posa- 
meznih točkah prvega odstavka, postavi beseda »najpozneje^, doda pa se še 
drugi odstavek, ki se glasi: 

»Prizadeti občinski ljudski odbori določijo v soglasju s pristojnimi okraj- 
nimi ljudskimi odbori dan, ko preneha Z delom ljudski odbor odpravljene ob- 
čine in druge datume v okviru rokov iz prejšnjega odstavka.« 

Z dopolnitvijo besedila tega člena naj se omogoči, da se nove občine obli- 
kujejo in začno z delom že pred končnimi roki, ki so določeni v tem členu, če 
so za to podani vsi pogoji in da ni treba čakati do poteka roka. Končni rok 
je v tem členu postavljen le kot zadnji rok, do katerega morajo občinski ljudski 
odbori novih občin opraviti vse potrebno in začeti s poslovanjem. 

6. člen pa se spremeni tako, da se glasi: »Ta zakon velja takoj«. Ta spre- 
memba je bila potrebna v zvezi s spremembo 5. člena, da se novim občinam 
praktično   omogoči,   da  izkoristijo  pooblastila   in  opravijo  naloge  po   5.   členu. 

Odbor je sprejel tudi spremembo in dopolnitev, ki jo je sprejel k 2. in 4. 
členu odbor za organizacijo oblasti in upravo in jo je presojal samo v okviru 
svoje pristojnosti  ter se ni spuščal  v meritorno  obravnavanje te spremembe. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da zakonski predlog sprejme s spre- 
membami in dopolnitvami, ki jih predlagajo pristojni odbori. 

Za svojega poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Franca Trevna. 
St. R 351/2-58. 
Ljubljana, dne 19. decembra 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 
Franc  T r e v e n   1.   r. dr.   H e 1 i   Modi c   1.   r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Mandatno-imunitetni odbor 

POROČILO 

mandatno-imunitelnega   odbora   Republiškega   zbora   Ljudske   skupščine   LRS 

Mandatno-imunitetni odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je 
na svoji seji dne 20 decembra 1958 obravnaval vlogo Okrožnega sodišča v 
Ljubljani z dne 5. decembra 1958. S to vlogo Okrožno sodišče v Ljubljani pred- 
laga, da mandatno-imunitetni odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS 
po 57. členu ustavnega zakona odloči o sprožitvi oziroma nadaljevanju vode- 
nja kazenskega postopka proti ljudskemu poslancu Ivanu Potrču, na podlagi 
zasebne tožbe zaradi kaznivega dejanja klevete po drugem odstavku 169. člena 
kazenskega zakonika. 

Odbor je pregledal vse priloge k vlogi in ni dovolil sprožitve kazenskega 
postopka zoper ljudskega poslanca Ivana Potrča po 57. členu ustavnega zakona 
in 168. členu poslovnika Republiškega zbora, ker se je na podlagi dokumentov 
in drugega materiala prepričal, da ni zasebna tožba osnovana. 

Mandatno-imunitetni odbor predlaga Republiškemu zboru, da potrdi nje- 
gov sklep. 

Odbor je za poročevalca  določil ljudskega poslanca Franca Kimovca. 
St.  R. 352/1-58. 

Ljubljana, dne 20. decembra 1958. 

Poročevalec: Predsednik,: 

Franc    K i m o v e c   1. r. M i h a e 1 a   D e r m a s t i a   1.   r. 

POPRAVEK 

mandatno-imunitetnega odbora Republiškega zbora 

Ob nadaljnjem razčiščevanju predmetne zadeve, se je ugotovilo, da so ome- 
njeni dokumenti v arhivih — to je policijski zapisnik o zaslišanju Hecimovića 
in dve njegovi pismi — čista potvorba, ki je bila policiji potrebna, da »opraviči« 
njen   postopek  in  prikrije  svoj   zločin  umora  obeh  revolucionarjev. 

Ta ugotovitev spreminja gornje navedbe, ki so naš odbor pripeljale v zmoto 
in škodovale liku pokojnega Hecimovića, žrtve policijskega terorja, kar s tem 
rade  volje popravljamo. 

Glede zahteve za dovolitev sodnega postopka proti ljudskemu poslancu 
Ivanu Potrču pa se stvar ne spreminja, ker je imenovani pisal na osnovi doku- 
mentov, ki jih je imel na razpolago in ki so do takrat veljali kot verodostojni. 

St.   R. 318/4-58. 

Ljubljana, dne 21. julija  1959. 
Predsednik: 

Mihaela    D e r m a s t i a    1.    r. 
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PREDLOG    SKLEPA 

o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov univerzitetnega sveta 

Na podlagi prvega in drugega odstavka 106. člena zakona o Univerzi v 
Ljubljani (Uradni list LRS, št. 23-100/57) in sklepa o novi določitvi števila 
članov, ki jih izvoli Ljudska skupščina LR Slovenije v univerzitetni svet in v 
fakultetne svete Univerze v Ljubljani (Uradni list LRS, št. 25-124/57) je Repub- 
liški zbor Ljudske skupščine LR Slovenije dne 28. decembra 1958 sprejel na- 
slednji 

SKLEP 

1. Dolžnosti člana v univerzitetnem svetu Univerze v Ljubljani se razrešita 
dosedanja člana 

Dušan   Bole   in   Olga   V r a b i č ; 

2. Za člana univerzitetnega sveta Univerze v Ljubljani se imenujeta 
Stane   Mar kič,   uslužbenec v Ljubljani in 
Jože  Pernuš,   predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani. 
Njuna mandatna doba traja do poteka sedanje mandatne dobe univerzitet- 

nega sveta. 

OBRAZLOŽITEV 

Tovarišica Olga Vrabičcva je v aprilu 1958 prevzela novo dolžnost v Cen- 
tralnem odboru Zveze sindikatov Jugoslavije v Beogradu ter se nato ni mogla 
več udeleževati dela v Univerzitetnem svetu Univerze v Ljubljani. Prav tako 
je prevzel novo službeno dolžnost tovariš Dušan Bole, ki se zaradi preobreme- 
njenosti ne more aktivneje udejstvovati v Univerzitetnem svetu. Zato pred- 
lagamo razrešitev obeh imenovanih. 

Da bi se na ta način izpraznjeni mesti zasedli ter s tem izpopolnilo s sklepom 
Ljudske skupščine LR Slovenije v juliju 1957 določeno število članov Univer- 
zitetnega sveta (20), predlagamo, da se namesto tovarišice Vrabičeve in tovariša 
Boleta imenujeta za člana Univerzitetnega sveta tovariš Stane M a r k i č. 
uslužbenec v Ljubljani in tovariš Jože Pernuš, predsednik Okrožnega 
sodišča v Ljubljani. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 

k   predlogu   sklepu   o   razrešitvi   in   izvolitvi   nekaterih   članov   univerzitetnega 

sveta Univerze v Ljubljani 

Odbor za prosveto in kulturo je na podlagi 106. člena zakona o Univerzi 
v Ljubljani dne 28. decembra 1958 obravnaval predlog Izvršnega sveta za raz- 
M'šitev oziroma izvolitev dveh članov univerzitetnega sveta Univerze v Ljub- 
ljani. 

Odbor se je v celoti strinjal s predlogom in obrazložitvijo Izvršnega sveta 
in predlaga Republiškemu zboru Ljudske skupščine LRS, da razreši Dušana 
Boleta in Olgo Vrabič ter izvoli Staneta Markiča in Jožeta Pernuša za člane 
univerzitetnega  sveta  Univerze  v  Ljubljani. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Toneta Kropuška. 
Štev. R. 353/1-58. 

Ljubljana, dne 28. decembra 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 

Tone   Kropušekl, r. France PerovSek   1.  r. 

PREDLOG    ODLOKA 

O določitvi števila sodnikov pri okrožnih sodiščih v Ljudski republiki Sloveniji 

Na podlagi 54. člena zakona o sodiščih (Ur. list FLRJ, št. 30-376/54) je 
Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije na skupni seji Republiškega 
zbora   in Zbora proizvajalcev dne 28. decembra  1959 sprejela 

ODLOK 

O določitvi števila sodnikov pri okrožnih sodiščih v Ljudski republiki Sloveniji 

I. 

Za okrožna sodišča na območju Ljudske republike Slovenije se določa tole 
število   sodnikov: 

za Okrožno sodišče v Ljubljani  30 sodnikov 
za Okrožno sodišče v Mariboru  23 sodnikov 
za Okrožno sodišče v Celju  12 sodnikov 
za Okrožno sodišče v Novem mestu  9 sodnikov 
za Okrožno sodišče v Kopru  7 sodnikov 
za Okrožno sodišče v Novi Gorici  6 sodnikov 
za Okrožno sodišče v Murski Soboti  6 sodnikov 
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II. 

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listju LRS. 
S tem dnem preneha veljati II. točka odloka o novi določitvi števila sod- 

nikov pri Vrhovnem sodišču LRS in pri okrožnih sodiščih na območju Ljudske 
republike Slovenije (Ur. list LRS, št. 21-98/56) s poznejšimi spremembami in 
dopolnitvami  (Ur. list LRS, št. 40-173/57 in št. 34-172/58). 

OBRAZLOŽITEV 

Po sedanji sistemizaciji (odlok o novi določitvi števila sodnikov pri Vrhov- 
nem sodišču LRS in pri okrožnih sodiščih na območju LRS z dne 22. junija 1956 
— Ur. list LRS, št. 21/56, spremenjen glede okrožnih sodišč v Ljubljani in V 
Mariboru z odlokom z dne 22. oktobra 1957 — Ur. list LRS, št. 40/57), je za 
vsa redna okrožna sodišča v LRS določenih skupaj 87 sodnikov. 

Po predlogu novega odloka o določitvi števila sodnikov okrožnih sodišč se 
zviša število sodnikov okrožnih sodišč za 6, in sicer: 

1. Za novoustanovljeno okrožno sodišče v Murski Soboti se določi 6 sod- 
nikov; 

2. poveča se število sodnikov pri okrožnem sodišču v Ljubljani za 2 ter pri 
okrožnem sodišču v Novem mestu za 1; 

3. zmanjša se število sodnikov pri okrožnem sodišču v Mariboru za 2 in pri 
okrožnem sodišču v Celju za 1. 

Upoštevaje pomanjkanje sodnikov temelji predlog nove sistemizacije na 
realnih potrebah sodišč, ki so nastale v glavnem zaradi sprememb v krajevnih 
območjih nekaterih okrožnih sodišč, deloma pa zaradi povečanja poslov ali za- 
ostankov, ki kažejo trajnejši značaj. 

S številom sodnikov, ki jih predvideva predlog za novo sistemizacijo, bodo 
okrožna sodišča lahko reševala naraščajoči pripad in izboljšala kvaliteto dela, 
da ne bodo sodniki preobremenjeni z nadurnim delom in prisiljeni zanemarjati 
študij   in  zasledovanje  družbene problematike. 

Pri vseh okrožnih sodiščih se kaže stalna tendenca naraščanja poslov delo- 
ma zaradi spremenjene pristojnosti v zvezi z uveljavitvijo zakonika o pravdnem 
postopku, deloma pa zaradi prevzemanja preiskav od organov za notranje za- 
deve. Ta porast poslov je zavzel tak obseg, da je potrebna sprememba v siste- 
mizaciji sodniških mest, zlasti tam, kjer sodišča še niso prevzela vseh preiskav. 

Novoustanovljeno okrožno sodišče v Murski Soboti obsega območja 
štirih okrajnih sodišč, na katerem živi okrog 133 000 ljudi. Računati je, da bo 
na novo okrožno sodišče odpadla približno 1/5 zadev, ki jih je doslej reševalo 
okrožno sodišče Maribor. Ce upoštevamo, da praviloma z ustanovitvijo novega 
sodišča naraste pripad zadev s tega področja, bo okrožnemu sodišču v Murski 
Soboti predvidoma pripadlo mesečno okrog 80 do 100 pravdnih oziroma kazen- 
skih zadev, kar utemeljuje sistemizacijo 6 sodnikov, da bo sodišče lahko redno 
poslovalo. 

Območje okrožnega sodišča v Ljubljani se je po odpravi trboveljskega 
okraja in s tem zvezano spremembo krajevnega območja povečalo za okoli 58 000 
prebivalcev. Zaradi tega in posebno zaradi močnega naraščanja števila preiskav 
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(letos   v   prvem polletju je bilo okoli 70 preiskav več kot lani v istem času) je 
potrebno, da se poveča število sodnikov pri tem sodišču od 28 na 30 sodnikov. 

Na območje okrožnega sodišča v Nove m m e s t u je bilo v zvezi z od- 
prava okraja Trbovlje na podlagi odloka o spremembi krajevnega območja 
nekaterih okrožnih in okrajnih sodišč (Ur. list LRS, št. 17/58) preneseno območje 
okrajnega sodišča v Sevnici, ki je spadalo poprej v območje okrožnega sodišča 
v Celju. Zaradi tega in zaradi naraščanja preiskav je potrebno, da se število 
sodnikov tudi pri tem sodišču poveča za enega, da ne bo več preiskovalni od- 
delek tega sodišča prisiljen prepuščati obsežnejših preiskav organom za notranje 
zadeve, kar je v nasprotju s tendenco, naj preide preiskovalna služba čimprej 
na okrožna sodišča. 

Okrožno sodišče v Mariboru je sicer izgubilo zaradi ustanovitve okrož- 
nega sodišča v Murski Soboti precejšen del svojega območja in bo zaradi tega 
odpadla približno 1/5 zadev dosedanjega pripada, vendar ni možno znižati siste- 
mizacijo pri tem sodišču več kot za dva sodnika glede na to, da je to sodišče 
bilo najbolj obremenjeno okrožno sodišče v republiki in da je odpadlo na enega 
sodnika relativno največ zadev. Zaradi tega ima znatne zaostanke in znaša 
število nerešenih zadev po sedanjem stanju toliko, kot znaša pripad treh mese- 
cev. Zaradi prevelike obremenitve z delom to sodišče prevzema le približno 
polovico vseh preiskav, ostale pa prepušča organom za notranje zadeve. Ker 
bo tudi to okrožno sodišče postopoma prevzelo vse preiskave, ni mogoče zmanj- 
šati sistemizacije pri tem sodišču toliko, kot bi jo bilo sicer po ustanovitvi 
okrožnega sodišča v Murski Soboti. 

Isti razlogi narekujejo tudi zmanjšanje sistemizacije pri okrožnem sodišču 
v Celju le za enega sodnika, čeprav bo to sodišče po dosedanjih podatkih izgu- 
bilo na pripadu za približno 1/4 zadev. Pri tem sodišču so zaostanki največji, 
saj znašajo povprečni pripad 4 mesecev, zaradi česar ni utemeljenega razloga, 
da bi se število sodnikov pri tem sodišču znižalo Se za več kot za enega sodnika. 

Pri okrožnih sodiščih v Kopru in Gorici se dosedaj določeno število sod- 
nikov  ne spreminja. 

S tem odlokom preneha veljati II. točka odloka o novi določitvi števila 
sodnikov pri Vrhovnem sodišču LRS in pri okrožnih sodiščih na območju Ljudske 
republike Slovenije z dne 22. junija 1956 (Ur. list LRS, št. 21/98/56), spreme- 
njena v. odlokom o spremembi tega odloka z dne 22. oktobra 1957 (Ur. list LRS. 
št. 40-173/57), ki se nanaša na prejšnjo določitev števila sodnikov okrožnih 
sodišč, tako da ostane v veljavi samo še točka I. tega odloka, ki se nanaša na 
sistemizacijo pri Vrhovnem sodišču in ki ni bila spremenjena z odlokom z dne 
24. septembra 1958 - Ur. list LRS, št. 34-172/58. 



40!! Priloge 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo oblasti 
in upravo 

POROČILO 

k  predlogu  odloka  o določitvi  števila  sodnikov  pri  okrožnih sodiščih 

v Ljudski republiki Sloveniji 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo je na svoji seji dne 15. decembra 
1958 obravnaval predlog odloka o določitvi števila sodnikov pri okrožnih sodi- 
ščih v Ljudski republiki Sloveniji in ga v načelu ter v podrobnostih  sprejel. 

Odbor ugotavlja, da predlog o novih določitvah števila sodnikov pri okrož- 
nih sodiščih temelji na realnih potrebah, ki so nastale v glavnem zaradi 
sprememb v krajevnih območjih nekaterih okrožnih sodišč, deloma pa zaradi 
povečanja obsega sodnih zadev ter zato predlaga, da Ljudska skupščina LRS 
sprejme predloženi odlok. 

Odbor je za poročevalca  določil ljudskega poslanca Nerina  Gobbo. 

St. LS 189/1-58 

Ljubljana, dne 15. decembra 1958. 

Poročevalec: Predsednik: 

Nerino Gobbo  1.  r. Milan Apihl.   r. 

PREDLOG    SKLEPA 

o izvolitvi sodnikov okrožnih sodišč 

Na podlagi 49. člena Zakona o sodiščih (Ur. list FLRJ, št. 30-376/54) so 
bili na skupni seji Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev Ljudske skup- 
ščine Ljudske republike Slovenije dne 28. decembra 1958 

izvoljeni 

za sodnike okrožnega sodišča: 

I, pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti: 
K o 1 o m a n    B a 1 a ž i č ,    sodnik   Okrožnega   sodišča   v   Celju, 
Miloš   S e n i c a ,   sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru, 
Milan   Regvat,   predsednik Okrajnega sodišča v Novem mestu. 
Koloma n   Horvat,   predsednik Okrajnega sodišča v Ljutomeru, 
dr.   Štefan   V 1 a j ,   sodnik Okrajnega sodišča v Murski Soboti, 
Ivan   Šiftar,   tajnik pri Vrhovnem sodišču LRS v Ljubljani; 
II. Pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: 
dr.   Anton   Zun,   predsednik Okrajnega sodišča v Radovljici, 
dr.   Leon   Pompe,   tajnik pri Vrhovnem sodišču LRS v Ljubljani; 
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Stanko  Holy,   predsednik Okrajnega sodišča v Ljubljani; 
ITI.   pri Okrožnem sodišču v Novem mestu: 
Anica   Rajič,   sodnica Okrajnega sodišča v Novem mestu; 
IV.   pri Okrožnem sodišču v Celju: 
Ludvik   Gorcnjak,   tajnik OLO Celje. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Z odlokom Ljudske skupščine LRS o ustanovitvi in krajevnem območju 
Okrožnega sodišča v Murski Soboti (Ur. list LRS, št. 34'58) je bilo ustanovljeno 
novo Okrožno sodišče v Murski Soboti. Za redno poslovanje tega sodišča je 
predvidena sistematizacija 6 sodniških most, ki jih je treba v celoti zasesti. 

Pri Okrožnem sodišču v Ljubljani je sistemiziranih 28 sodniških mest, zase- 
denih pa je le 20. Ker se je z ukinitvijo trboveljskega okraja povečalo krajevno 
območje tega sodišča in tudi sicer zelo porastel pripad sodnih zadev, je potrebno 
zasesti   še obe prosti sodniški mesti. 

Tudi krajevno območje Okrožnega sodišča v Novem mestu se je z ukinitvijo 
trboveljskega okraja povečalo, zato je potrebno zasesti še eno prosto sodniško 
mesto. Sistematizacija pri tem sodišču znaša 8 sodnikov, dejanska zasedba pa 
7 sodnikov. Doslej si je pomagalo okrožno sodišče z dodelitvami. 

Pri Okrožnem sodišču v Celju je sistemiziranih 12 sodniških mest, ki so 
trenutno vsa zasedena. Ker je sodnik Koloman Balažič predlagan v izvolitev za 
sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti, je potrebno tako izpraznjeno mesto 
zasesti  z drugim sodnikom. 

2. Osebni podatki predlagnih kandidatov: 
Koloman Balažič je bil rojen 30. aprila 1920 v Dolnji Bistrici, OLO 

Murska Sobota. Na pravni fakulteti je diplomiral leta 1955, pred tem pa je 
diplomiral na novinarski diplomatski visoki šoli v Beogradu. V sodni službi 
je od leta 1953. Sodnik okrajnega sodišča je bil od 1. januarja 1955 do oktobra 
1956,   nato pa sodnik okrožnega sodišča. 

Med  okupacijo je aktivno delal za NOB v Prekmurju od sredine leta 1944. 
Ima nad 9 let službe. Kot strokovni sodelavec in pozneje kot sodnik je s 

svojim uspešnim delom dokazal, da razpolaga s solidnim znanjem prava, ima 
pa tudi dobre organizacijske sposobnosti. Ima tedaj vse potrebne moralne, poli- 
tične in strokovne kvalifikacije ter izpolnjuje pogoje za sodnika okrožnega 
sodišča v smislu 46. člena Zakona o sodiščih. Sodniški izpit bo opravil v sledečem 
letu. 

Miloš S e n i c a je bil rojen 8. decembra 1898 v Podgorju pri Sevnici. Na 
pravni fakulteti je diplomiral leta 1923. Sodniški izpit je opravil leta 1925. Do 
okupacije je bil sodnik pri raznih sodiščih, med vojno pa izseljen v Banat. 

Po osvoboditvi je bil izvoljen za sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru, 
kjer  se   še nahaja. 

V dolgoletni sodniški službi si je pridobil solidno poznavanje prava, tako 
da z uspehom opravlja sodniško dolžnost. 

Ima vse potrebne moralne, politične in strokovne kvalifikacije ter izpolnjuje 
pogoje za sodnika okrožnega sodišča v smislu 40. člena zakona o sodiščih. 

Milan Regva t je bil rojen 30. junija 1909 v Pilštanju. Na pravni fakul- 
teti  je   diplomiral leta 1938. 
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Pred vojno je bil pripravnik pri raznih odvetnikih in sodišču. Po osvoboditvi 
je služboval pri raznih sodiščih v LRS kot sodnik in predsednik sodišč, od 
1. aprila 1952 dalje pa je predsednik Okrajnega sodišča v Novem mestu. 

Ima nad 15 let sodniške prakse ter je soliden pravnik. 
Ker ima nad 5 let sodniške službe, v smislu 24. člena uredbe o sodniškem 

izpitu (Ur. list FLRJ, št. 57/55) ni dolžan opravljati sodniškega izpita. 
Ima vse potrebne moralne, politične in strokovne kvalifikacije ter izpol- 

njuje vse pogoje za sodnika okrožnega sodišča v smislu 46. člena zakona o 
sodiščih. 

Kol o man Horvat je bil rojen 1. decembra 1912 v Fokovcih. Na 
pravni fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta  1939. 

Pred vojno je bil pripravnik, po osvoboditvi pa ves čas sodnik ter od de- 
cembra  1955 dalje predsednik Okrajnega sodišča v Ljutomeru. 

Dobro pozna materialno in formalno pravo, predvsem se je poglobil v 
civilno pravo. 

Ima vse potrebne moralne, politične in strokovne kvalifikacije ter izpolnjuje 
vse pogoje za okrožnega sodnika v smislu 46. člena zakona o sodiščih. Ker ima 
nad 5 let sodniške službe, po 24. členu uredbe o sodniškem izpitu ni dolžan 
opravljati sodniškega izpita. 

Štefan VI a j je bil rojen 4. februarja 1911 v Predanovcih. Na pravni 
fakulteti v Beogradu je diplomiral leta 1935. Sodniški izpit je opravil leta 1943. 

Do osvoboditve je bil odvetniški in sodniški pripravnik, po osvobodtvi pa 
od avgusta 1945 dalje sodnik Okrajnega sodišča v Murski Soboti. 

Ves čas službovanja pri sodišču je vestno in marljivo opravljal svojo dol- 
žnost. 

Ima vse potrebne moralne, politične in strokovne kvalifikacije ter izpolnjuje 
pogoje za sodnika okrožnega sodišča v smislu 46. člena zakona o sodiščih. 

Ivan Šiftar je bil rojen v Petanjcih 26. maja 1919. Diplomiral je leta 
1952. 

Po osvoboditvi je bil zaposlen nekaj časa pri OLO Murska Sobota. Jeseni 
leta 1946 je bil imenovan za javnega tožilca OLO Ljutomer. Pri tožilstvu je 
ostal do leta 1953, ko je bil izvoljen za zveznega poslanca. Od leta 1949 do leta 
1955 je bil tudi poslanec Ljudske skupščine LRS. 

Tajnik pri Vrhovnem sodišču LRS je od 1. maja 1958. Ker je delal v pravni 
stroki že od leta 1946 dalje, si je pridobil razmeroma dobro prakso predvsem 
v kazenskem pravu. Med okupacijo je aktivno sodeloval v NOB. 

Ima vse potrebne moralne, politične in strokovne kvalifikacije ter izpolnjuje 
pogoje za okrožnega sodnika v smislu 46. člena zakona o sodiščih. Strokovni 
izpit za nižjega pravnega referenta je opravil leta 1949, po uredbi o sodniškem 
izpitu pa  mora v enem  letu  opraviti še dopolnilni  izpit k sodniškemu  izpitu. 

Anton dr. 2 u n je bil rojen 19. februarja 1917 v Lovranu. Na pravni 
fakulteti je diplomiral leta 1940, promovirat pa junija 1941. Sodniški izpit je 
opravil leta 1953. 

Pred vojno je bi pripravnik, med vojno.pa v raznih zasilnih službah. 
Po osvoboditvi je bil do leta 1951 profesor na srednji ekonomski šoli. Od 

leta 1951 dalje je v sodni službi, od avgusta 1955 dalje pa predsednik okrajnega 
sodišča v Radovljici. 

V dosedanji sodni službi je pokazal lepe uspehe. Ima tudi dobre organiza- 
cijsko sposobnosti. 
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Ima vse potrebne moralne, politične in strokovne kvalifikacije ter izpolnjuje 
vse  pogoje za sodnika okrožnega sodišča v smislu 46. člena zakona o sodiščih. 

Leon dr. P o m p e je bil rojen v Krškem 24. februarja 1904. Na pravni 
fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1926, promoviral pa leta 1927. Sodniški 
izpit  je  opravil januarja 1932. 

Pred vojno je bil nekaj časa sodnik, nato pa na,d dve leti namestnik držav- 
nega tožilca v Ljubljani. V začetku leta 1939 je bil imenovan za sodnika Okrož- 
nega   sodišča v Ljubljani, kjer je ostal do konca vojne. 

Po osvoboditvi je bil skoraj ves čas v sodni službi. Od leta 1950 dalje je 
bil sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani, od junija 1955 pa je tajnik pri Vrhov- 
nem   sodišču LRS. 

Je zelo dober poznavalec formalnega in materialnega prava, zato je tudi 
član nekaterih izpitnih komisij. Sodeluje pri sestavi osnutkov raznih predpisov. 
Priobčil je mnogo strokovnih razprav. 

Ima vse potrebne moralne, politične in strokovne kvalifikacije ter izpolnjuje 
vse  pogoje za sodnika okrožnega sodišča v smislu 46. člena zakona o sodiščih. 

Stanko Holy je bil rojen 12. decembra 1904 v Krškem. Bil je kvali- 
ficiran delavec, a je privatno študiral gimnazijo in jo do leta 1940 dovršil ter 
opravil tudi I. državni izpit na pravni fakulteti. Na pravni fakulteti je diplomiral 
3.  novembra  1952. 

Že pred vojno se je boril za delavske pravice, med vojno pa aktivno in orga- 
nizirano sodeloval v NOB. Po osvoboditvi je bil: načelnik oddelka za javno 
varnost pri Ministrstvu za notranje zadeve LRS, vodja upravno-politične šole, 
načelnik oddelka za strokovno šolstvo pri Ministrstvu za trgovino in industrijo 
LRS, pomočnik direktorja Ekonomskega tehnikuma. Sekretar sveta za znanost 
in kulturo LRS, sodnik okrajnega sodišča, sodnik okrožnega sodišča in pred- 
sednik   Okrajnega sodišča v Ljubljani, kar je še danes. 

Imenovani ima vse potrebne moralne, politične in strokovne kvalifikacije 
ter   izpolnjuje vse pogoje za okrožnega sodnika v smislu 46.  člena o sodiščih. 

Anica Rajič je bila rojena 26. junija 1925 v Ljubljani. Na pravni fa- 
kulteti   v Ljubljani je diplomirala junija 1954. 

Po osvoboditvi je bila zaposlena pri OLO Ptuj, kasneje pa profesionalni 
sekretar Mestnega komiteja LMS v Ptuju. Od julija 1954 dalje je v sodni službi. 
Sodnik  okrajnega sodišča v Novem mestu je od februarja 1955. 

V razmeroma kratki sodniški praksi se je razvila v dobrega sodnika. Daljšo 
dobo je bila dodeljena Okrožnemu sodišču v Novem mestu, kjer je v glavnem 
delala  na preiskavah. 

Ima vse potrebne moralne, politične in strokovne kvalifikacije ter izpolnjuje 
vse pogoje za sodnika okrožnega sodišča, v smislu 46. člena zakona o sodiščih. 
Sodniškega  izpita  še  nima,  opravila  ga  bo  v  začetku  prihodnjega  leta. 

Ludvik G oren jak je bil rojen 17. avgusta 190« v Skalcah pri Slov. 
Konjicah.  Zaradi  težkih  ekonomskih  razmer je  diplomiral  šele leta   1951. 

Pred vojno je bil odvetniški pripravnik, od leta J937 dalje pa tajnik hranil- 
nice v  Slovenskih Konjicah. 

Med okupacijo je bil v ujetništvu. Po osvoboditvi je bil zaposlen pri OLO 
Slov. Konjice, od 1. januarja 1947 dalje pa pri javnem tožilstvu. V septembru 
leta 1951 je bil postavljen za pomočnika okrožnega javnega tožilca v Celju, od 
leta  1955 dalje je tajnik OLO Celje. 
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V dolgoletni praksi, posebno v javnem tožilstvu, si je pridobil bogate iz- 
kušnje v raznih panogah prava in bo lahko z uspehom opravljal sodniško 
funkcijo. 

Strokovni izpit je opravil v času službovanja pri javnem tožilstvu. 
Ima vse potrebne moralne, politične in strokovne kvalifikacije ter izpolnjuje 

pogoje za sodnika okrožnega sodišča v smislu 46. člena zakona o sodiščih. 
3. Za vse predlagane kandidate so dale pozitivno mnenje pristojne Komisije 

za volitve okrajnih ljudskih odborov ter predsednik Vrhovnega sodišča LRS. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za volitve 

POROČILO 

k   predlogom   sklepov   o   izvolitvi   sodnika   Vrhovnega   sodišča   LKS,   sodnikov 
okrožnih sodiSč in o razrešitvi sodnikov okrožnih sodišč 

Odbor za volitve je na seji dne 19. decembra 1958 obravnaval predloge 
sklepov o izvolitvi sodnikov, ki jih je predložil Izvršni svet in o razrešitvah, 
ki jih je predlagal Državni sekretariat za pravosodno upravo. Ti predlogi so bili 
razmnoženi in z obrazložitvijo poslani ljudskim poslancem. 

Izvršni svet predlaga, da Ljudska skupščina LRS izvoli za sodnika Vrhov- 
nega sodišča LRS dr. Viktorja Damjana, doslej šefa kabineta podpredsednika 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS. Odbor je ugotovil, da ima predlagani 
kandidat vse potrebne strokovne in moralnopolitične lastnosti, potrebne za to 
funkcijo in da so pri  Vrhovnem sodišču LRS prosta sistematizirana sredstva. 

Nadalje je odbor razpravljal o predlogu Izvršnega sveta za izvolitev Kolo- 
mana Balažiča, Miloša Senice, Milana Regvata, Kolomana Horvata, dr. Štefana 
Vlaja in Ivana Šiftarja za sodnike Okrožnega sodišča v Murski Soboti, dr. An- 
tona Zuna, dr. Leona Pompcla in Stanka Holyja za sodnike Okrožnega so- 
dišča v Ljubljani, Anice Rajčič za sodnico Okrožnega sodišča v Novem mestu 
in Ludvika Gorenjaka za sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki ga je 
ustanovila Ljudska skupščina z odlokom na prejšnjem zasedanju in nekatera 
še nezasedena sistemizirana sodniška mesta pri okrožnih sodiščih v Ljubljani. 
Novem mestu in Celju. 

Odbor je razpravljal o vsakem predlaganem kandidatu posebej in ugotovil, 
da imajo vse potrebne moralne, politične in strokovne kvalifikacije in da izpol- 
njujejo po zakonu predpisane pogoje za sodnike okrožnih sodišč; o predlogih 
so razpravljale tudi komisije za volitve pristojnih okrajnih ljudskih odborov 
in dale pozitivno mnenje, prav tako tudi predsednik Vrhovnega sodišča  LRS. 

Na isti seji je odbor razpravlja! tudi o predlogu Državnega sekretariata 
za pravosodno upravo, da je Koloman Balažič, sedaj sodnik Okrožnega sodišča 
v Celju in Miloš Senica, sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru, ki sta predla- 
gana za izvolitev kot sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti, razrešita 
sodniške funkcije na dosedanjih delovnih mestih. 
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Odbor je vse navedene predloge Izvršnega sveta in Državnega sekreta- 
riata za  pravosodno upravo sprejel brez sprememb. 

Odbor za volitve predlaga, da Ljudska skupščina LRS sprejme predlog 
sklepa o izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča LRS, predlog sklepa o izvolitvi 
sodnikov okrožnih sodišč v Murski Soboti, Ljubljani, Novem mestu in Celju 
in predlog sklepa o razrešitvi sodnikov okrožnih sodišč v Celju in Mariboru. 

Za  poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca inž. Vilmo Pirkovič. 
St.   LS 190/1-58 

Ljubljana, dne 19. decembra 1958 

Poročevalec: Predsednik: 

inž.    V i 1 m a   P i r k o v i č   1. r. T i n e   R e m š k a r   1. r. 

POROČILO 
IZVRŠNEGA   SVETA   LS   LRS   ZA   LETO   1958 

I. IZPOPOLNJEVANJE DRŽAVNE IN DRUŽBENE UREDITVE 

Sistem naše socialistične demokracije, ki se nadalje izgrajuje na na- 
čelih ustavne reforme iz leta 1953, je tudi v letu 1958 doživel nekatere 
organizacijske izpopolnitve, družbeno samoupravljanje pa se je še nadalje 
utrjevalo. 

Značilne so v LR Sloveniji zlasti nekatere izpopolnitve v republiški 
organizaciji oblasti, nadaljnja krepitev komunalne ureditve ter poglab- 
ljanje in razširjanje družbenega samoupravljanja na področju gospodarstva, 
na področju javnih služb in na drugih področjih družbenega življenja. 

1. Izpopolnitev v republiški organizaciji oblasti 

Zaradi poteka štiriletne mandatne dobe Ljudske skupščine LRS 
tretjega sklica so bile v marcu 1. 1958 opravljene volitve v novo Ljudsko 
skupščino LRS. Z izvolitvijo novega Izvršnega sveta je prenehal mandat 
prejšnjemu Izvršnemu svetu Ljudske skupščine LRS. 

Po uveljavitvi zvezne uredbe o prenosu zadev v pristojnost zveznih 
in republiških upravnih organov so bile tudi s posebno republiško uredbo 
prenesene številne upravne zadeve iz pristojnosti Izvršnega sveta Ljudske 
skupščine LRS na posamezne republiške upravne organe oziroma na 
republiške svete. To je na eni strani omogočilo, da se je Izvršni svet 
razbremenil upravnih nalog in da se je njegovo delo koncentriralo na 
reševanje splošnih izvršilno-političnih problemov republiškega značaja. 
S tem se je še bolj uveljavila njegova funkcija, ki mu jo daje ustavni 
zakon o temeljih družbene in politične ureditve in o organih oblasti LRS, 
to je funkcija političnega izvršilnega odbora Ljudske skupščine LRS, 
ki skrbi za izvajanje njene politike. Na drugi strani pa se je, spet v 
skladu z načeli ustavnega zakona, okrepila samostojnost in odgovornost 
organov republiške uprave in republiških svetov, ki so opravljali svoje 
naloge  samostojno   v  mejah   zakonskih   pooblastil   in   v  skladu  s  smer- 
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nicami Izvršnega sveta. Na ta način so se lahko tudi vse bolj uveljavljali 
pravilni odnosi med politieno-izvršilno ter upravno funkcijo oblasti v njeni 
republiški organizaciji. 

"V zvezi s tem so bile izvršene nekatere dopolnitve v organizaciji 
in delu Izvršnega sveta, uveljavljene s spremembami dotedanje uredbe, 
ki jih je potrdila Ljudska skupščina LRS. 

Po novi uredbi lahko Izvršni svet imenuje za šefe organov republiške 
uprave in predsednike svetov tudi svoje člane. Sefom temeljnih repub- 
liških upravnih organov in predsednikom svetov je zagotovljena pravica 
sodelovanja na sejah Izvršnega sveta in soodločanje, čeprav niso člani 
Izvršnega sveta. Republiški upravni organ oziroma svet, ki je predložil 
Izvršnemu svetu osnutek predpisa ali drugega akta, je njegov samostojni 
predlagatelj. Z delnimi spremembami v organizaciji in funkcijah odborov 
Izvršnega sveta je bila izpopolnjena metoda notranjega dela v Izvršnem 
svetu. Izmed prejšnjih petih odborov sta bila odpravljena Odbor za plan 
in bilance ter Koordinacijski odbor. Delo prvega je prevzel Odbor za 
gospodarstvo, ki je v ta namen formiral posebno Komisijo za plan, funkcija 
Koordinacijskega odbora, kolikor je določal predlog dnevnega reda za 
seje Izvršnega sveta, je bila odpravljena, ostala vprašanja z delovnega 
področja tega odbora, ki niso spadala v pristojnost drugih odborov Iz- 
vršnega sveta, pa so prešla v pristojnost na novo ustanovljenega Odbora 
za splošna in upravna vprašanja. Tako ima Izvršni svet po novi ureditvi 
štiri odbore: Odbor za notranjo politiko. Odbor za gospodarstvo. Odbor 
za splošna in upravna vprašanja ter Odbor za narodno obrambo. Se 
bolj kot dotlej se je uveljavljala vloga odborov Izvršnega sveta samo 
kot metode njegovega dela, ne pa kot njegovih organov. Redke so pri- 
stojnosti za samostojno odločanje v upravnih zadevah, za reševanje katerih 
je Izvršni svet pooblastil svoje posamezne odbore. Njihova funkcija so 
dejansko omejuje v glavnem na proučevanje osnutkov predpisov in pred- 
logov drugih aktov, ki naj jih sprejme Izvršni svet, ter na dajanje mnenj 
in pripomb na osnutke teh aktov Izvršnemu svetu. Izmed dosedanjih 
stalnih komisij je bila odpravljena Komisija za vprašanja produktivnosti 
dela in delovna razmerja, ker so njene naloge prešle na Sekretariat 
Izvršnega sveta za delo. Izvršni svet je v preteklem letu sprejel tudi 
svoj poslovnik za delo na sejah. 

V vseh opisanih smereh uveljavljena nova praksa je znatno pripo- 
mogla k izčrpnejšemu, sistematičnemu in kvalitetnejšemu obravnavanju in 
reševanju republiških problemov, ki so se v 1. 1958 postavljali pred Izvršni 
svet ter pred republiške upravne organe in svete. 

Okrepitev republiške uprave na področju blagovnega prometa je bila 
izvršena s preosnovanjem prejšnjega Sekretariata Izvršnega sveta za 
blagovni promet v Državni sekretariat za blagovni promet LRS. Navedeno 
spremembo je terjal povečan obseg republiških upravnih nalog na področju 
blagovnega prometa ter njihova pomembnost. S tem se je število državnih 
sekretariatov v republiški upravi LRS povečalo od tri na štiri. 

Kot samostojni republiški upravni organi so bili na podlagi zveznega 
zakona o javnih uslužbencih formirane tri republiške komisije (Komisija 
za uslužbenske zadeve. Komisija po 164, členu in Komisija po 172. členu 
navedenega zakona), katerih naloge določa isti zakon. 
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Pomembna dopolnitev je bila izvršena v organizacijski sestavi re- 
publiških svetov. Z zveznim splošnim zakonom o šolstvu je bilo uveljav- 
ljeno načelo, po katerem pridejo v sestav republiških svetov za šolstvo 
tudi člani, ki jih volijo sveti za šolstvo okrajnih ljudskih odborov. Z 
ustrezno spremembo zakona o upravnih organih v LR Sloveniji je bilo 
to   načelo analogno uveljavljeno tudi pri vseh drugih republiških svetih. 

Glede na to je bilo potrebno deloma spremeniti in na novo določiti 
sestav vseh republiških svetov, kar je bilo izvršeno s posebnimi odloki 
Izvršnega sveta. 

K ureditvi notranje organizacije in izboljšanju dela republiške uprave 
so pripomogli predpisi o organizaciji in delu nekaterih republiških 
upravnih organov, glede katerih takšni predpisi še niso bili izdani že 
v letu 1957. Izvršni svet je izdal uredbe o organizaciji in delu Uprave 
za vodno gospodarstvo LRS, Uprave za gozdarstvo LRS, Sanitarnega 
inšpektorata LRS in delno spremembo takšne uredbe glede Uprave za 
ceste LRS. V pripravi so že analogne uredbe za Svet za znanost LRS, 
Državni sekretariat za notranje zadeve LRS, Centralni higienski zavod 
LRS, Zavod za gospodarsko planiranje in Zavod za statistiko LRS. Z 
uveljavitvijo organizacijskih predpisov še za te organe, bo v celoti urejena 
temeljna struktura celotne republiške uprave in podana trdna podlaga 
za določitev realne sistemizacije delovnih mest ter za nadaljnje izboljšanje 
notranje organizacije in metod dela v republiški upravi. 

2. Krepitev komunalnega sistema 

Preteklo leto je pomenilo tudi pomemben korak k nadaljnji utrditvi 
in razvoju komunalnega sistema. Težišče neposrednega upravljanja vsega 
družbenega življenja se vse bolj prenaša na občino kot najneposrednejšo 
družbeno skupnost. Občina postaja pravno in dejansko, z vsakim letom 
bolj, temeljna teritorialna družbeno-politična in ekonomska skupnost 
proizvajalcev in potrošnikov. Sočasno pa okraj čedalje bolj izgublja vlogo 
nekdanje administrativno-politične teritorialne enote in postaja teritori- 
alno zaokrožena skupnost komun. S tem se v veliki meri odpravlja admini- 
strativno opravljanje javnih zadev od zgoraj in prihaja do neposrednega 
upravljanja v komuni, pri katerem sodelujejo prebivalci komune na naj- 
širši osnovi. Konec leta 1957 so bile prenesene na občino še nekatere 
pomembnejše pristojnosti, ki so bile ob uveljavitvi komunalnega sistema 
začasno še pridržane okraju. Pri tem je šlo zlasti za pristojnost v zvezi 
z opravljanjem inšpekcijskih služb, pristojnosti v zvezi s pravicami usta- 
novitelja do določenih zavodov (šol itd.) odpravljena je bila obveznost 
soglasij višjih organov k nekaterim aktom občinskega ljudskega odbora itd. 

Tudi finančni položaj občin se je v preteklem letu okrepil. Novi 
viri dohodkov, zlasti prispevek k proračunom iz osebnega dohodka de- 
lavcev in uslužbencev, so že v tem letu povečali finančna sredstva občine. 
Vendar pa finančni položaj občine s tem še ni v celoti rešen, temveč 
ostaja slej ko prej eden glavnih problemov komunalnega sistema. 

Občinski ljudski odbori so v preteklem letu še močneje uveljavili 
svoje funkcije splošnih predstavniških organov komun, ki usmerjajo njihov 
razvoj. To velja tako za občinske zbore kot tudi za zbore proizvajalcev, 
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ki so bili v občinah prvič izvoljeni konec prejšnjega leta. Ti so se zlasti 
uveljavili v večjih in gospodarsko močnejših občinah. Tudi krajevni odbori, 
kot pomožni organi občinskih ljudskih odborov in organi družbenega 
samoupravljanja v naseljih so se izkazali kot nepogrešljivi sestavni del 
mehanizma samoupravljanja delovnega ljudstva v komuni. Preko njih 
prihaja do izraza ljudska iniciativa za reševanje zlasti lokalnih komu- 
nalnih problemov ob široki prostovoljni materialni podpori prizadetega 
prebivalstva. 

Se nadalje ostaja kot šibka točka naših ljudskih odborov — zlasti 
občinskih — njihova uprava. Težnja za zvišanjem števila upravnih usluž- 
bencev še vedno obstoji, kar je le deloma pripisati povečanju upravnih 
nalog ljudskih odborov, večji dol pa pomanjkljivi strokovni usposobljenosti 
obstoječega kadra. Razen tečajev in drugih oblik strokovne pomoči re- 
publiških organov bo nudila v tej smeri določeno pomoč tudi Upravna 
šola LR Slovenije, ki izobražuje upravne strokovne kadre predvsem za 
ljudske odbore in ki bo dala v prihodnjem letu prve absolvente. Uprava 
ljudskih odborov in njena organizacija sta v tem letu postali tudi predmet 
resnega strokovnega proučevanja pristojnih zveznih in republiških upravnih 
organov in zavodov, kar naj pripomore k njenemu izboljšanju, zlasti glede 
same organizacije in delovnih metod. 

Z utrditvijo položaja občin v komunalnem sistemu in z izboljšanjem 
delovanja njihovih organov je zvezana potreba po ustreznih korekturah 
teritorialnih okvirov komun, kolikor to že ni bilo izvršeno v preteklih 
letih. V tem pogledu je v teku proces, ki ga ni mogoče zaključiti z enim 
samim aktom, ampak je računati na določeno daljše razdobje. V preteklem 
letu so bile izvršene razmeroma številne spremembe v pogledu teritorialnih 
okvirov občin. Ob pričetku preteklega leta smo imeli v LR Sloveniji 
122 občin in 9 okrajev. Najprej se je pokazala potreba po odpravi okraja 
Trbovlje, ki je predstavljal teritorialno in gospodarsko tako nehomogeno 
enoto, da iz njegovega središča ni bilo mogoče vodili enotne politike 
niti povezovati posameznih predelov na gospodarskem, kulturnem in na 
drugih področjih. Nato je bilo z dvema nadaljnjima zakonoma o spremembi 
zakona o območjih okrajev in občin v LRS odpravljenih skupno 30 občin 
v vseh okrajih v LR Sloveniji. V teh primerih je šlo predvsem za majhne, 
nerazvite, povečini kmečke občine, ki so bile ostanek prejšnje administra- 
tivno teritorialne razdelitve naše republike, in glede katerih se je doslej 
že jasno pokazalo, da se ne morejo samostojno razvijati v komunalnem 
sistemu. Njihova območja so bila priključena k občinam, s katerimi pred- 
stavljajo gospodarsko in ekonomsko enoto. Konec leta 1958 smo imeli 
v LR Sloveniji 8 okrajev in 92 občin. 

3.  Družbeno samoupravljanje V gospodarskih organizacijah in na 
posameznih področjih javne uprave 

Delavsko samoupravljanje v gospodarskih organizacijah, ki se izvaja 
po delavskih svetih in upravnih odborih, postaja vedno pomembnejša 
družbeno politična osnova naše socialistične demokracije. V letu 1958 je 
bilo izvoljenih v delavske svete podjetij, ki imajo 30 ali več zaposlenih 
21.113   članov.   V   upravne   odbore   teh   podjetij   je   bilo   izvoljenih   7.145 
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članov, v upravnih odborih drugih podjetij (ki imajo zaposlenih 7—29 
delavcev) pa 4.422 članov. Delavski sveti in upravni odbori v podjetjih 
so na splošno reševali istovrstna vprašanja kot prejšnja leta, vendar je 
bilo v letu 1958 občutiti močnejši vpliv delavskega sveta pri odločanju 
o   važnejših vprašanjih. 

Uveljavljanje naprednega socialističnega razvoja na področju kulture 
in prosvete v letu 1958 je v veliki meri uspeh aktivnejšega in bolj po- 
globljenega dela organov družbenega upravljanja na tem področju. V 
družbenem upravljanju kulturnih in prosvetnih zavodov (brez šolstva) je 
sodelovalo v preteklem letu 766 državljanov. Vzporedno z naraščajočo 
aktivnostjo organov družbenega upravljanja na tem področju se tudi širi 
kulturno prosvetno delo med vedno širše množice delovnih ljudi. 

Z republiškim zakonom o znanstvenih zavodih je bilo uveljavljeno 
družbeno upravljanje tudi v znanstvenih zavodih, ki pa do konca leta 
1958 še ni bilo povsod praktično izpeljano. Nekatere fakultetne znanstvene 
zavode pa upravljajo organi družbenega upravljanja ustreznih fakultet. 
Družbeno upravljanje na Univerzi v Ljubljani in njenih fakultetah je 
pokazalo bistven napredek. Organi družbenega upravljanja so intenzivno 
delali na realizaciji zakona o Univerzi v Ljubljani ter na uveljavitev 
statutov Univerze in posameznih fakultet. Organi družbenega upravljanja 
so pri tem pokazali veliko zanimanje, zlasti za fakultetne študijske načrte 
in programe ter so dali mnogo koristnih smernic za razbremenitev štu- 
dijskega gradiva in za skrajšanje trajanja študija. 

Skupni organ družbenega upravljanja umetniških akademij v Ljub- 
ljani je v preteklem letu usmeril svojo delavnost med drugim na osnutek 
republiškega zakona o umetniških akademijah. 

V letu 1958 je bilo na področju našega šolstva izvoljenih 1.514 šolskih 
odborov s 13.836 člani. Šolski odbori so kot organi družbenega upravljanja 
šol postali izraz močne povezave naših šol z življenjem svojega terena 
in širokega zanimanja ljudi za delo šol. Šolski odbori na novo ustanovljenih 
osemletk so pričeli uspešno reševati problematiko, ki nastaja v zvezi 
z novo šolsko reformo. Šolski odbori vseh šol se med drugim zanimajo 
predvsem za socialno probleme učencev, za vprašanje prostega časa 
učencev itd., še vedno pa premalo za samo pedagoško problematiko. V 
tem pogledu so izjeme strokovne šole s praktičnim poukom, kjer so v 
šolskih odborih v veliki meri zastopani delavci iz ustrezne panoge proiz- 
vodnje; zato ti šolski odbori uspešno obravnavajo tudi vprašanje pouka, 
njegove koristi za prakso in podobno. 

V družbenem upravljanju zdravstvenih zavodov sodeluje nekaj nad 
3.500 državljanov. Ker so v preteklem letu, ko je bilo odpravljena zasebna 
zdravstvena praksa, prevzeli zdravstveni zavodi vso zdravstveno službo. 
se je povečala odgovornost zavodov in njihovih organov družbenega 
upravljanja. Razen finančno-ekonomske problematike zdravstvenih za- 
vodov so organi družbenega upravljanja uspešno obravnavali zlasti vpra- 
šanja o razmerju zdravstvenega osebja do bolnikov. Posamezni upravni 
odbori so reševali tudi problematiko preventivne zdravstvene zaščite, 
zaščite otrok itd. 

Sodelovanje državljanov v potrošniških svetih trgovin je pokazalo 
v   preteklem lotu bolj  skromen napredek.  Imeli smo le 527 potrošniških 
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svetov, od katerih odpade okoli 300 samo na Ljubljano. S temi potroš- 
niškimi sveti je zajeta komaj ena dvajsetina prodajaln v Sloveniji. Tudi 
aktivnost teh potrošniških svetov še ni na zadovoljivi višini. Takšno 
stanje je posledica okolnosti, da so organizacijske oblike potrošniških 
svetov premalo prilagojene krajevnim razmeram in doloma tudi še premalo 
jasno določene pravice in dolžnosti potrošniških svetov. 

Medtem ko so hišni sveti še nadalje poglobili svoje delo v družbenem 
upravljanju stanovanjskih hiš, so se v preteklem letu pričele ustanavljati 
tudi nove stanovanjske skupnosti, ki naj usmerjajo svoje delo in skrb za 
družino in delovnega človeka, ter za izboljšanje njegove življenjske ravni. 
Stanovanjske skupnosti s takšno vsebino svojega dela so se v preteklem 
letu začele ustanavljati v Ljubljani in v nekaterih drugih večjih središčih 
v naši republiki. 

4. Uveljavljanju zakona o javnih uslužbencih 

Posebnega poudarka v izpopolnjevanju našega družbenega sistema 
in še posebej naše javne uprave zasluži tudi uveljavitev zakona o javnih 
uslužbencih, ki je stopil v veljavo leta 1958. Novi zakon predvsem pri- 
lagaja status javnih uslužbencev v državnih organih in drugih javnih 
službah družbenim spremembam, ki so prišle do zunanjega izraza že 
v ustavnih zakonih in v zakonu o državni upravi. Nova načela, uveljavljena 
v zakonu o javnih uslužbencih (večja samostojnost javnih uslužbencev, 
zahteva po večji skrbnosti sprejemanja v službo na podlagi razpisa, 
dolžnost stalnega izobraževanja, ocenjevanje uslužbencev, izboljšanje nji- 
hovega ekonomskega položaja), predstavljajo elemente, ki bodo nedvomno 
ugodno vplivali na boljše delovanje vseh naših javnih služb. Organi, 
pristojni za izvedbo zakona, so se v preteklem letu omejili predvsem 
na prevedbo vseh uslužbencev, s čimer se je na novo utrdila delovna 
doba, ter določili nazivi in plači.ni razredi vseh javnih uslužbencev. Razen 
tega je bilo treba vsem uslužbencem določiti nove položajne plače kot 
nadomestilo za prejšnje dopolnilne plače in funkcijske dodatke. 

Zaradi velikega dela, ki ga je povzročila prevedba uslužbencev, v tem 
letu še niso mogla biti reševana nekatera važna vprašanja s področja 
uslužbenskega sistema oziroma s področja organizacije javnih služb. Med 
najvažnejša taka vprašanja sodi vsekakor utrditev sistemizacije za vse 
organe, ki opravljajo javno službo. Da bi se delo na sistemizaciji, ki je 
za uspešno in ekonomično funkcioniranje naše javne uprave nadvse 
pomembno, čim bolje opravilo, se pri pristojnih organih že dalj časa 
vršijo priprave, ki naj bi pripomogle k učinkoviti rešitvi tega vprašanja. 
Opraviti bo treba predvsem temeljito analizo posameznih delovnih mest; 
samo na ta način bodo lahko postavljeni realni temelji za pravilno do- 
ločitev sistemizacije in s tem tudi za izboljšanje organizacije in metod 
dela v naši javni upravi. 
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II. NOTRANJE ZADEVE IN SODSTVO 

1. Notranje zadeve 

Celotni razvoj socialističnih družbenih odnosov, delavskega samo- 
upravljanja, družbenega upravljanja in komunalnega sistema je pripo- 
mogel k nadaljnji utrditvi zakonitosti na vseh področjih družbenega 
življenja in je ugodno vplival na notranje politično stabilizacijo in na 
zmanjšanje protisocialističnega sovražnega delovanja, saj smo leta 1958 
ponovno ugotovili padec zločinstvenosti, na splošno (za 4,4%) pa tudi 
padec političnih kaznivih dejanj, ki jih je v odnosu do vseh kaznivih 
dejanj le še 0,38n/o. Zaradi udinjenja tujim obveščevalnim službam je bilo 
ovadenih 13 oseb, zaradi sovražne propagande pa 19 oseb. 

Razen administrativnega preprečevanja protisocialističnega delovanja 
pa so državni varnostni organi uspešno preprečevali dejavnost tujih obve- 
ščevalnih služb in emigrantskih krogov s tem, da so na svetih za notranje 
zadeve in z drugimi družbenimi organi obravnavali oblike te dejavnosti 
in jo paralizirali s političnimi in drugimi sredstvi. Tudi za preteklo leto 
je značilno, da ta, v zadnjem času sicer povečana sovražna dejavnost, 
ni   mogla nikjer dobiti podpore pri državljanih. 

Kriminal. Zločinstvenost v Sloveniji polagoma pada od leta 1955 dalje. 
Leta 1958 je bilo obravnavanih 21 283 kaznivih dejanj, v celoti 4,4% 
manj kot leta 1957. 

Značilno za preteklo obdobje je, da je v sestavu zločinstvenosti vedno 
manj kaznivih dejanj v gospodarstvu, da se je občutno znižalo število 
kazenskih postopkov zoper mladoletnike in da je bilo preteklo leto precej 
manj pobegov čez državno mejo. 

Število kaznivih dejanj v gospodarstvu se je zmanjšalo, zlasti pri 
čistem gospodarskem kriminalu. Tako je bilo poneverb kar 25% manj 
kot leta 1957. Ustrezni politični in gospodarski činitelji so s smotrnejšo 
kadrovsko politiko in drugimi ukrepi omejili še zlorabe uradnega položaja, 
nevestno gospodarsko poslovanje, nevestno delo v službi in podobna kaz- 
niva dejanja. Vse to je predvsem posledica preventivnega dela okrajnih 
in občinskih svetov za notranje zadeve, ki so tudi preteklo leto pogosto 
obravnavali te probleme in priporočali proizvajalcem vrsto ukrepov, ki 
so namenjeni zmanjševanju kriminala. Gospodarski kriminal je še vedno 
očitnejši v manjših industrijskih in raznih občinskih obrtnih podjetjih, 
v katerih je le nekaj nameščencev in delavcev, ki jih včasih združujejo 
še sorodstvene vezi. Delavsko upravljanje v teh podjetjih bo treba še 
krepiti. 

Kazenskih postopkov zoper mladoletnike je bilo 35% manj kot leta 
1957. Proti mladoletnikom so se predvsem uporabljali preventivni in 
vzgojni ukrepi. Mnogi sveti za notranje zadeve so ustanovili posebne 
komisije z nalogo, da uporabljajo najprimernejše preventivne ukrepe pri 
tistih mladoletnikih, ki so moralno in socialno ogroženi. 

Na mejah LR Slovenije je pobegnilo oziroma poskušalo pobegniti 
44% manj Jugoslovanov kot leta 1957. Na nezakonit način je uspelo pre- 
stopiti drž. mejo 4 493 Jugoslovanov (leta 1957 — 8 551), ostali pa so bili 
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prijeti na meji. Med letom se je vrnilo v FLRJ 1675'oseb, tako da je le 
2 818 osebam uspelo ostati  v inozemstvu  (leta  1957  — 6 880). 

Število kaznivih dejanj klasičnega kriminala ostaja skoraj nespreme- 
njeno. Med temi kaznivimi dejanji so značilni zlasti uboji, povzročni po 
duševno abnormalnih osebah, ki so v preteklem letu zahtevali kar 9 
žrtev. Potrebni bodo določeni preventivni in represivni ukrepi pred 
duševno bolnimi in neuračunljivimi osebami. 

Neraziskanih je ostalo 23,70/o kaznivih dejanj. Med neraziskanimi so 
predvsem vlomne in druge tatvine in požigi. Poudariti pa je treba, da 
je velika večina težjih in najtežjih kaznivih dejanj raziskanih in da 
dvigajo odstotek neraziskanih kaznivih dejanj predvsem manjše prilož- 
nostne tatvine po mestih. 

Težišče dela organov za notranje zadeve je bilo v uvodnem poizvedo- 
vanju in odkrivanju storilcev ter kaznivih dejanj. Kriminalistična tehnika 
je s sodobnimi sredstvi in novimi tehničnimi postopki učinkovito pri- 
pomogla k odkrivanju kaznivih dejanj in storilcev. 

Izvrševanje kazni. V kazensko poboljševalnih zavodih je konec leta 
1958 prestajalo kazen 941 obsojencev in 139 obsojenk (skupaj 1002), to je 
16,50/o manj kot leta 1957. V okrajnih zaporih je prestajalo kazen 30,60/o 
manj oseb kot leta 1957. Na pogojnem odpustu je konec leta 1958 pre- 
stajalo kazen 385 oseb. Pogojni odpust ni bil preklican niti v enem 
primeru, kar je uspeh in posledica prevzgojnih prizadevanj. 

V preteklem letu sta se v našem sistemu izvrševanja kazni prvič 
z uspehom uborabila nova pravna instituta dopusta in prekinitve kazni 
(v 289 primerih) pri obsojencih, ki so se na prestajanju kazni vzorno 
obnašali. 

V vzgojnem poboljševalnem domu v Radečah je bilo konec leta 1958 
138 mladoletnikov in mladoletnic. Vse življenje v domu kot n. pr. šolanju, 
učenju v poklicu, zaposlitev, kulturno prosvetno in telesno vzgojno udej- 
stvovanje,  poteka  enako kot v dobro  urejenem  vajenskem  domu. 

Odpuščenim obsojencem in mladoletnikom nudijo pomoč po odpustu 
okrajni odbori državljanov in občinske komisije za pomoč odpuščenim. 
Zadnje obstojajo pri vseh, razen devetih občinah LO s pretežno kmečkim 
prebivalstvom. Omenjeni odbori in komisije opravljajo kot pomožni organi 
svetov za notranje zadeve široke in pomembne naloge, ko vsestransko 
skrbe, da se odpuščeni obsojenci  čim prej  koristno vključijo v  družbo. 

Prometna varnost. Leta 1958 je bilo v Sloveniji registriranih 28 650 
motornih vozil ali 440/o več kot leta 1957. V prometu je bilo še preko 
10 000 mopedov, ki niso registrirani in okoli pol milijona koles. Inozemskih 
vozil je bilo preteklo leto v Sloveniji 308 421, t. j. 380/o več kot leta 1957. 

Vzporedno s porastom prometa je poraslo število nesreč, ki jih je 
bilo 4 270. t. j. 41'Vo več kot prejšnja leta. Te so zahtevale 154 smrtnih 
žrtev in imele za posledico 3 176 telesnih poškodb. Stvarna škoda je 
ocenjena na 400 milijonov dinarjev. Na cestah, ki so namenjene preven- 
stveno za promet z motornimi vozili in na katerih se odvija preko 80n/o 
prometa z motornimi vozili, je bilo preko 62% vseh nesreč. 

Največ nesreč je bilo zaradi osebne krivde udeležencev v prometu, 
kakor n. pr. premajhno upoštevanje pogojev v prometu, objestnost, često 
tudi vinjenost. Nekaj nesreč je bilo tudi zaradi neprimernih in neurejenih 
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elementov cest. Nevarnosti na cestah, ki so namenjene prvenstveno za 
promet z motornimi vozili, povzročata zlasti počasni vprežni in kolesarski 
promet. Kjer take ceste prečkajo gospodarska in industrijska središča, 
kaže, da je bilo potrebno na teh oddelkih takih cest zgraditi posebne 
obhodne ceste in kolesarske steze. 

Prometna varnostna služba je skušala z razpoložljivimi sredstvi za- 
gotoviti potreben red in varnost zlasti na cestah, ki so namenjene prven- 
stveno za promet z motornimi vozili. Zato so bile ustanovljene posebne 
postaje LM za prometno varnost, ki prvenstveno skrbe za varnost prometa 
na teh cestah. V mestu Ljubljani pa so pomnožili premajhno število 
miličnikov — prometnikov s študenti Univerze, ki usmerjajo promet na 
križiščih. Ker obvladajo tuje jezike, dajejo tujcem želena pojasnila. 
Studenti — prometniki sodelujejo tudi pri urejanju prometa pri večjih 
akcijah in prireditvah izven Ljubljane, kakor n. pr. na avtocesti, pri 
proslavi na Rašici itd. 

Proti nediscipliniranim, zlasti proti vinjenim voznikom je bilo ukre- 
panje v preteklem letu upravno kazensko doslednejše. Prekrški cestno 
prometnih predpisov so v 1. 1958 dosegli pri nas doslej največje število. 
To je imelo tudi za posledico, da je število upravno kaznovanih oseb 
v tem letu poraslo. Vzporedno z represivnimi ukrepi pa je prometna 
služba razvila obsežno prometno-varnostno propagando. V to delo je 
vključila prometne komisije državljanov pri ljudskih odborih, prosvetne 
organe, mladinske in pionirske organizacije itd. Široki akciji predavanj 
o prometu je prisostvovalo blizu milijon državljanov. Organzirane so bile 
prometne razstave v republiškem in v okrajnih merilih, razna tekmovanja, 
pionirska prometna služba in podobno. 

V tem letu je bilo storjenih niz varnostnih ukrepov pri pospešeni 
gradnji avtoceste Ljubljana-Zagreb zaradi ureditve tranzitnega prometa 
po stranskih cestah in prometa po samih gradiliščih. Med gradnjo je 
prišlo do 11 prometnih nesreč. Prometni vzgoji, ki jo je izvajala na 
avtocesti Avto-moto zveza Slovenije, je sledilo 21 000 brigadirjev, 5 000 
pa jih je opravilo vozniške izpite. 

Na železnici je bilo 2 558 nesreč s 40 smrtnimi  žrtvami. 
Požarna varnost. Število požarov (814) je v primerjavi z letom 1957 

(1143) občutno padlo, kar je posledica manjšega števila gozdnih požarov, 
ki jih je bilo kar IGO manj kot leta 1957. Večjih požarov v industriji 
preteklo leto ni bilo oziroma so bili pravočasno omejeni ali preprečeni. 
Občutnojšo škodo je utrpel privatni sektor, kjer nastane največ požarov 
zaradi neprevidnosti, malomarnosti in površnosti, mnoge pa povzroče 
otroci. Poklicni in prostovoljni gasilci so uspešno sodelovali pri 82,5°/» 
vseh požarov. 

Kršitve družbene discipline. Občinski in okrajni sodniki za prekrške 
so leta 1958 upravno kaznovali 40 625 državljanov. Število upravno kazno- 
vanih se je, če odštejemo tiste, ki so bili kaznovani zaradi kršitve cestno 
prometnih predpisov, zmanjšalo napram letu  1957 za 6,30/o. 

Obmejna služba. V preteklem letu je obiskalo Slovenijo 127 808 ino- 
zemcev (leta 1957 : 105 227). iz Slovenije pa je potovalo v inozemstvo 
59 714 naših  državljanov  (leta  1957   : 47 687).  V  maloobmejnem prometu 
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na jugoslovansko-italijanski meji je bilo leta  1958 zabeleženih 6 203 798 
prehodov na obe strani (leta 1957  : 5 882 442). 

Personalni sestav uslužbencev organov za notranje zadeve se je v 
preteklem letu spremenil v tem smislu, da je uspelo znižati število civilnih 
uslužbencev in vsaj nekaj povečati število uslužbencev LM. Problem 
nezadostnega števila uslužbencev LM pa ostaja še dalje, saj manjka v 
primerjavi s predvideno sistemizacijo do 700 uslužbencev LM. Zlasti 
tudi primanjkuje srednjega oficirskega kadra. Mnogo težav povzročajo 
tudi stanovanjski problemi uslužbencev LM. 

2. Pravosodje 

Organizacija sodstva. Leta 1958 so bila slanovljena okrožno sodišče 
v Murski Soboti in okrajni sodišči v Ormožu in v Ajdovščini. Z ustano- 
vitvijo okrožnega sodišča v Murski Soboti se je redno sodstvo močno 
približalo načelu, po katerem naj bi bilo okrožno sodišče v vsakem okraju. 
Z ustanovitvijo okrožnega sodišča v Kranju bi bilo to načelo dosledno 
izvedeno v vsej republiki. Sedanja mreža okrajnih sodišč pa še ne zado- 
voljuje potreb prebivalstva in ne ustreza razvoju komunalnega sistema. 
Nova okrajna sodišča bi bilo treba še ustanoviti v bližini večjih mest 
in v industrijskih središčih. V tej smeri so bile izvršene že določene 
priprave za ustanovitev okrajnih sodišč v Domžalah, Litiji, Slovenskih 
Konjicah in Radljah. Ker zahteva ustanavljanje sodišč novih kadrov, ki 
pa jih primanjkuje, in sorazmerno znatna meterialna sredstva, je mogoče 
nova sodišča ustanavljali le postopoma. 

Glede na načelo, po katerem naj bi se območja sodišč ujemala z 
območji politično upravnih teritorialnih enot, so bili izdani predpisi o 
spremembi krajevnih območij nekaterih okrajnih in okrožnih ter gospo- 
darskih sodišč. 

Število sodnikov se je povečalo za 51, tako da je konec leta 1958 
opravljalo sodniško službo 353 sodnikov. Tako so bila domala vsa sodniška 
mesta izpopolnjena in so sodišča sedaj zadovoljivo zasedena. Ker pa so 
bili novi sodniki izvoljeni skoraj izključno iz vrst sodniških pripravnikov 
brez daljše prakse, kvalitetno povsem še ne zadovoljujejo. Zato je veljala 
posebna skrb usposabljanju sodniškega kadra s pomočjo posebej organi- 
ziranih seminarjev, sistematičnih tečajev pri okrožnih sodiščih, s splošnimi 
konferencami in strokovnimi publikacijami. Zaradi zagotovitve bodočega 
sodniškega kadra ima državni sekretariat za pravosodno upravo 53 šti- 
pendistov. Problem sodniškega kadra pa s tem še ni rešen. Zaradi usta- 
navljanja novih sodišč ter zaradi upokojitev, pa tudi zato, ker je od 
leta 1959 odpadla možnost, izvoliti za sodnike diplomirane pravnike brez 
določene prakse in sodniškega izpita, bo treba tudi v prihodnje posvetiti 
vso skrb vzgoji novih sodniških kadrov ob povečani odgovornosti pred- 
sednikov sodišč. 

Pri sodiščih je bilo konec leta 1958 zaposlenih še 842 drugih usluž- 
bencev. Mod njimi je opažati močne tendence odhajanja s sodišč v gospo- 
darstvo in druge službe zaradi boljše materialne stimulacije. 
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V letu 1958 je bila delno decentralizirana personalna služba. Od 
1/7-1958 dalje so pooblaščeni predsedniki okrajnih in okrožnih sodišč 
za urejanje uslužbenskih razmerij uslužbencev III. in IV. vrste in teh- 
ničnega osebja. 

Porotniška služba, ki pomeni neposredno sodelovanje državljanov pri 
delu sodišč, še ni prevzela v celoti tiste naloge, ki bi jo morala imeti v 
našem ljudskem sodstvu. Potrebno bo storiti v tej smeri še vrsto ukrepov. 

Pravni promet z inozemstvom, ki se razvija med našimi in inozemskimi 
sodišči v skladu z mednarodnimi pogodbami in našimi zakonitimi predpisi, 
je v preteklem letu številčno precej narasel (od 3 819 primerov v letu 1957 
na  4 462 v letu 1958). 

Nastavitveni pogoji, zlasti pri nekaterih sodiščih, niso zadovoljivi. Zato 
so bila za prihodnje leto odobrena investicijska sredstva za gradnje v 
Celju, Mariboru in v Ljubljani. 

Delo sodišč. Rodnim sodiščem je v letu 1958 pripadlo 115 191 novih 
kazenskih in civilnih zadev t. j. za 3% manj kot leta 1957. Število ne- 
rešenih zadev je ostalo približno isto: 24 620 konec leta 1958 v primerjavi 
s  24 128 konec leta 1957. 

Nasprotno pa se je na gospodarskih sodiščih pripad tako v civilnih 
kakor v kazenskih zadevah povečal kar za 18%. S tem se je povečalo 
tudi število nerešenih zadev od 2 042 konec leta 1957 na 2 782 konec 
leta 1958. 

Sodišča rešujejo zadeve v glavnem tekoče. Co pa ocenjujemo trajanje 
sodnega postopka od njegovega začetka do pravnomočnega zaključka, pa 
s   sedanjim stanjem še ne moremo biti povsem zadovoljni. 

Posamezna področja rednih sodišč. Število kazenskih zadev je tudi 
po podatkih sodne statisktike v upadanju. V porastu pa je število ka- 
zenskih poizvedb in preiskav na okrožnih sodiščih za 9, na okrajnih 
sodiščih pa za 13%. Delo preiskovalnih sodnikov in pooblaščenih organov 
pri izvajanju poizvedb in preiskav je na splošno zadovoljivo in se zboljšuje. 
IVIanj zadovoljujejo v kazenskem pripravljalnem postopku okrajna sodišča, 
ki   opravljajo poizvedbe v mnogih primerih preveč formalistično. 

Med obravnavanimi civilnimi pravdnimi zadevami je največ razveznih 
in očetovskih pravd. Važnejše so še odškodninske pravde iz prometnih 
in obratnih nezgod, iz primanjkljajev v gospodarskih organizacijah, iz 
regresnih zahtevkov zavodov za socialno zavarovanje itd. Odškodninske 
pravde, v katerih gospodarske organizacije iztožujejo nastale primanjkljaje, 
se rešujejo počasi zaradi revizij, ki trajajo često po pol leta. Število delovnih 
sporov pa je v preteklem letu precej manjše zaradi pravne ureditve teh 
vprašanj v zakonu o delovnih razmerjih, saj so bile s tem zakonom 
odpravljene  mnoge  precejšnje  nejasnosti   v  urejanju  delovnih   razmerij. 

V upravnem sodstvu prevladujejo še vedno zadeve iz socialnega za- 
varovanja. Vkljub napredku in večji strokovnosti uslužbencev državne 
uprave se v upravnih sporih še vedno ugotavljajo določene pomanjkljivosti 
dela organov državne uprave, ki jih bo treba odpraviti. 

V izvršilnem postopku povzročajo sodiščem največje težave deložacije, 
ki so često praktično neizvedljive, zlasti pri najemnikih in podnajemnikih, 
ki niso stanovanjsko zaščiteni. Število takih nerešenih izvršilnih zadev 
stalno raste. 
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Posamezna področja gospodarskih sodišč. Porast gospodarskih sporov 
je značilen, ker so se v preteklem letu razen mandatnih tožb, ki so 
prejšnja leta prevladovale, vse pogosteje pojavljali tudi resnični spori med 
industrijo in trgovino, gradbeni spori, spori zaradi zaščite industrijske 
lastnine, zaradi zaščite avtorskih pravic, izpodbojne tožbe v zvezi z likvi- 
dacijskimi postopki itd. 

Večje število izvršb kaže, da hočejo gospodarske organizacije svoje 
terjatve čim prej izterjali. Ker gre pretežno za izvršbe na dobroimetje, 
je postopek hiter in enostaven. 

Tudi prisilnih likvidacij je bilo preteklo leto več (43) kot leta 1957 
(33); deloma zaradi reorganizacije kmetijskih zadrug, sicer pa je bil vzrok 
nelikvidnosti gospodarskih organizacij subjektivnega značaja: slabo vodstvo, 
neažurnost knjigovodstva, nezadostna evidenca in kontrola, nesmotrne in 
prevelike investicije in podobno. 

Število obravnavanih gospodarskih prestopkov se je napram letu 1957 
povečalo za 44%, kar je predvsem posledica večje družbene kontrole in 
borbe za stabilizacijo cen. Izrečene kazni za gospodarske prestopke pa 
često niso dovolj učinkovite, deloma zaradi premile kaznovalne politike, 
deloma pa zato, ker preslaba kontrola dopušča, da se obsojene odgovorne 
osebo v gospodarskih organizacijah skušajo na najrazličnejše načine iz- 
ogniti plačilu denarne kazni. 

3. Odvetništvo 

V preteklem obdobju se je na novo vpisalo v seznam odvetnikov 
22 odvetnikov in 9 odvetniških pripravnikov. Izbrisanih je bilo v tem 
času 6 odvetnikov. Ce upoštevamo, da je prej v 7 letih naraslo število 
odvetnikov le za 54 članov, je prirast 22 članov v letu 1958 vzpodbuden 
in kaže, da se med pravnimi kadri po uveljavitvi novega zakona o odvet- 
ništvu in v zvezi z uvedbo organov družbenega upravljanja v odvetništvu, 
zanimanje za odvetništvo povečalo. 

Vkljub takemu prirastku pa je relativna številčna moč odvetnikov še 
vedno občutno premajhna. V Sloveniji pride približno na 13 000 prebi- 
valcev po en odvetnik, kar nikakor ne zadostuje, še posebej glede na vse 
pomembnejšo vlogo, ki bi jo naj imelo odvetništvo v naši družbi. To 
situacijo še poslabša okolnost, da odvetniki niso enakomerno porazdeljeni. 
Se vedno so -namreč območja okrajnih sodišč v Slovenski Bistrici, Lendavi. 
Trebnjem, Sežani,  Ilirski Bistrici, Idriji in Rakeku brez odvetnikov. 

Stanje odvetništva je torej še vedno nezadovoljivo zaradi premajhnega 
števila in zaradi preobremenjenosti odvetnikov. Problem števila kadra 
je v ozki povezanosti o problemom splošnega pomanjkanja pravniškega 
kadra, pa tudi z nekaterimi problemi materialne podlage za opravljanje 
odvetništva. Preteklo leto je bil sestavljen končni načrt tarifnega pra- 
vilnika, ki je bil predložen Zveznemu Izvršnemu svetu v dokončno od- 
ločitev. Zaradi preobremenjenosti v delu odvetniki ne nudijo niti držav- 
ljanom niti sodiščem zadostne pomoči. V kazenskem postopku pogrešamo 
še vedno udeležbo zagovornikov v preiskovanju. Ker odvetništvo ne more 
opraviti tistega dela, ki mu je namenjeno, se del teh poslov prevali 
največkrat na sodišče, na škodo stran in dela sodišč. 
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Svet odvetniške zbornice kot organ družbenega upravljanja v od- 
vetništvu je na svojih sejah razpravljal o najbolj perečih vprašanjih v 
odvetništvu. Med drugim se je zlasti ukvarjal s problemi kadra v od- 
vetništvu  in  s  problemi  službe  dajanja  pravne  pomoči. 

Pomembno je bilo delo Sveta v zvezi z novo organizacijsko obliko 
in vsebino službe pravne pomoči po 4. čl. Zakona o odvetništvu. S to 
novo obliko opravljanja odvetništva so bili namreč ustvarjeni pogoji za 
večji prirast kadra, hkrati pa se je odvetništvo približalo gospodarskim 
organizacijam in gospodarstvu sploh. Svet odvetniške zbornice se je ob- 
širno ukvarjal s problematiko te službe, dasi ni mogel imeti posebnega 
vpliva na samo ustanavljanje te službe, ker je to stvar občin, okrajev in 
družbenih organizacij. Vendar sta doslej ustanovljeni v LR Sloveniji dve 
tkzv. pravni pisarni in sicer pri Trgovinski zbornici LRS in pri Obrtni 
zbornici LRS, pri katerih sodelujejo pogodbeno 4 odvetniki. Svet je sode- 
loval pri ustanovitvi in organizaciji teh dveh pisarn predvsem v obliki 
pomoči pri reševanju konkretnih vprašanj v zvezi z načrtom pravilnika in 
poslovanje pravnih pisarn in z načrtom individualnih pogodb za sodelu- 
joče odvetnike. Končna načrta sta sedaj temelj za nadaljnje izoblikovanje 
službe pravne pomoči. Ni pa še uspelo oziroma ni bilo še pobude za 
ustanovitev službe pravne pomoči pri občinah, okrajih in pri družbenih 
organizacijah. 

4. Javno pravobranilstvo 

Delo javnega pravobranilstva LRS je odsevalo leta 1958 v zastopanju 
LR Slovenije, njenih skladov in zavodov glede njihovih premoženjskih 
pravic in obveznosti pred sodišči in drugimi državnimi organi, predvsem 
pa v dajanju pravnih nasvetov in mnenj. 

Pravde. Javno pravobranilstvo je v preteklem letu vodilo vsega skupaj 
1 800 pravd. Končanih je bilo 1 278 pravd v skupni vrednosti 239 milijonov 
din. Od teh je bilo dobljenih 1 252 v vrednosti 214 milijonov din, iz- 
gubljenih pa 26 v skupni sporni vrednosti 25 milijonov din. Razmerje 
1 : 88 v korist dobljenih pravd kaže na pomembno delo Javnega pravo- 
branilstva, ki je uspešno varovalo koristi družbene skupnosti. Nedokon- 
čanih je ostalo 290/() pravd, ki so povečini bile vložene šele na koncu 
leta 1958. 

Značilni so plačilni nalogi, ki jih izdajajo sodišča strankam Javnega 
pravobranilstva. V preteklem letu je bil izdan 101 plačilni nalog v skupni 
sporni vrednosti 117 milijonov din. Ti plačilni nalogi so imeli za posledico, 
da je bilo treba plačati tožnikom razen zamudnih obresti še pravdne 
stroške, kar je znašalo skupaj 1 000 000 din. Dejansko pa so bili plačilni 
nalogi samo posledica pomanjkanja proračunske discipline, pomanjkanja 
evidence o plačilnih obveznostih oziroma pomanjkanju finančnih sredstev. 

Pravna pomoč. Javno pravobranilstvo je nudilo v preteklem letu 
svojim strankam vsestransko pravno pomoč v premoženjsko-pravnih za- 
devah. V tej zvezi je sodelovalo z vsemi državnimi organi. Posebej je 
omeniti pravno pomoč Upravi za ceste LRS pri urejanju premoženjsko 
pravnih zadev, ki so se nanašale na gradnjo avtoceste Ljubljana-Zagreb 
in   na   modernizacijo  drugih  republiških  cest.  Vse  premoženjsko  pravne 
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zadeve so bile rešene brez posebnih težav v območju, kjer so delo Javnega 
pravobranilstva spremljali in podprli politični forumi na terenu (avtocesta 
Ljubljana-Zagreb), stalne težave, ki so ovirale modernizacijo cest pa so 
se pojavljale v predelih, kjer se politični in drugi družbeni organi na terenu 
niso  zanimali   za   družbene  koristi   (cesta   Ljubljana-Trojane-Celje). 

Premoženjsko pravni zahtevki v kazenskem postopku. Registrirana in 
prijavljena škoda v kazenskem postopku, v katerem je Javno pravo- 
branilstvo LRS v imenu svojih strank uveljavljalo premoženjsko pravne 
zahtevke, je znašala 22 milijonov din. Pri tem ni upoštevana škoda, ki 
je bila povzročena SLP izven kaznivega dejanja, in škoda na SLP, ki je 
v upravi gospodarskih organizacij, občin in okrajev ter njihovih zavodov. 
Ta škoda je znašala v letu 1958, kolikor je bila evidentirana po okrajnih 
javnih pravobranilstvih, preko 200 milijonov din. Pri premoženjsko 
pravnih zahtevkih v kazenskem postopku je bilo opaziti, da se večina 
organov delavskega upravljanja bori zoper škodljivce družbene skupnosti 
in izterjuje nastalo škodo. Prepogosti pa so še vedno primeri, ko gospo- 
darske organizacije ne zahtevajo samoiniciativno povračila storjene škode 
oziroma že priznane odškodnine dosledno ne izterjujejo. V več primerih 
so organi delavskega samoupravljanja škodo odpisali, na kar bi morala 
posebno paziti finančna inšpekcija, ta pa je na terenu preslabo zasedena. 

Pogostejše oblike oškodovanja SLP in družbenih koristi. Javno pravo- 
branilstvo je v svoji praksi v letu 1958 ugotovilo naslednje pomembnejše 
oblike oškodovanja SLP in družbenih koristi: 

— ustanavljale so se obveznosti, za katere ni bilo zagotovljenih fi- 
nančnih sredstev (nabave, usluge); 

— čeprav so bila zagotovljena potrebna sredstva, pa se ni skrbelo za 
pravočasno izvršitev pogodbe (prekoračitev plačilnih rokov, plačilo 
obresti in pravdnih stroškov): 

— prodaja nepremičnin iz SLP se je izvršila brez javne dražbe, zato 
ni bila dosežena ustrezna prometna vrednost nepremičnin; 

— hiše iz SLP so se prodajale na dolgoročne obroke tudi neupra- 
vičenim kupcem; 

— razen hiš iz SLP se je prodajala tudi večja površina zemljišča 
(dvorišče,  vrt)  in celo gradbena zemljišča; 

— pri nakupih zasebne nepremičnine se je prevzemala tudi obveznost 
plačila prometnega davka, ki bremeni zasebnega prodajalca; 

— zaradi neizvedene zaplembe premoženja se to premoženje kupuje 
ali razlašča; 

— še vedno nedosledno izvedena nacionalizacija nepremičnin, last 
tujih državljanov po zakonu o nacionalizaciji iz leta 1948; 

— plačano oskrbnine v zdravstvenih in socialnih zavodih so se redko 
regresirale od oseb, ki so dolžne plačati te oskrbnine, zaradi česar 
so bili  neupravičeno obremenjeni občinski  proračuni. 

Razlog, da Javno pravobranilstvo ni v imenu svojih strank večkrat 
nastopalo kot tožnik je v glavnem v tem, da nekatere stranko v svojem 
delu niso dovolj aktivne in pravobranilstvo ne prejema podatkov, na 
podlagi katerih bi moglo vložiti potrebno tožbo. 
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III. GOSPODARSTVO 

Razvoj gospodarstva v LRS je bil v letu 1958 usmerjen k nadaljnjemu 
povečanju narodnega dohodka. Pri tem je bil dan poseben poudarek 
razvoju osebne potrošnje, predvsem v odvisnosti od povečanja storilnosti 
dela. Skladno s smernicami prespektivnega plana je bil predviden tudi 
pospešen razvoj družbenega standarda in izboljšanje zunanjetrgovinske 
izmenjave. 

V okviru takih smernic se je v letu 1958 uspešni razvoj celotne 
proizvodnje nadaljeval, tako da se je skupni narodni dohodek povečal 
za okoli 8 do 9%. Proizvodnja je najbolj narastla v gradbeništvu (170/o), 
kmetijstvu (12"/o) in industriji (7%]). V skladu z razvojem le-teh so se 
razvijale tudi ostale dejavnosti. Industrijsko proizvodnjo je v veliki meri 
pospeševalo veliko povpraševanje na tržišču, ki pa je v tem letu že 
pokazalo tudi znake nasičenosti z določenimi industrijskimi proizvodi. 
Povečana proizvodnja in povečan uvoz sta omogočila umerjenost na tržišču, 
tako da ni prihajalo do pomembnejšega porasta cen. Cene industrijskih 
proizvodov so se zaradi ukrepov za stabilizacijo tržišča sicer povečale 
povprečno za 2%, pri tem pa so se ob sočasnem zvišanju osebnih dohodkov 
izboljšale življenjske razmere delavcev in uslužbencev. Cene kmetijskih 
pridelkov so tudi v 1. 1958 naraščale, vendar je bila zaradi storjenih 
ukrepov za njihovo stabilizacijo dinamika porasta blažja kot v prejšnjih 
letih.  Cene  uslug pa  še vedno  niso pokazale znakov stabilizacije. 

Večja proizvodnja, zlasti v industriji in gradbeništvu, je bila dosežena 
predvsem s povečanim številom zaposlenih, kar je povzročilo stagnacijo 
v porastu storilnosti dela. Eden od razlogov za to je, da se je stimula- 
tivnejši sistem pri delitvi dohodka v gospodarskih organizacijh med letom 
šele uvajal in zaradi tega njegove prednosti še niso mogle priti do izraza 
in  uveljavitve. 

Vkljub temu, da je razvoj storilnosti dela zaostajal, se je osebna 
potrošnja delavcev in uslužbencev povečala na podlagi ukrepov zveznega 
Izvršnega sveta ter večjih skladov za plače, ki jih je omogočil spremenjeni 
sistem pri delitvi dohodka v gospodarskih organizacijah. Vendar se je 
v letu 1958 osebna potrošnja bolj povečala pri kmečkem kot pri ne- 
kmečkem prebivalstvu. 

Investicijske naložbe so se v 1. 1958 povečale za okoli 5%, predvsem 
zaradi pozneje odobrenih sredstev za gradnjo avtomobilske ceste. Iz tega 
razloga je bil tudi porast gospodarskih investicij večji od porasta investicij 
za družbeni standard, ki so se v primerjavi z letom 1957 zaradi ukrepov 
zveznega Izvršnega sveta za stabilizacijo tržišča celo zmanjšale. 

Posebni problemi so se v letu 1958 pokazali na področju zunanje- 
trgovinske blagovne izmenjave. Izvoz ni dosegel planiranega obsega. To 
je delno posledica neugodne konjunkture na svetovnem tržišču in velikega 
padca cen nekaterih važnih izvoznih predmetov, delno pa počasnega pri- 
lagajanja gospodarskih organizacij spremenjenim pogojem na zunanjem 
trgu  ter  določenih  pomanjkljivosti  zunanjetrgovinskega  režima. 

Navedeni problemi so narekovali Izvršnemu svetu LS LRS in re- 
publiškim upravnim organom, da so vse leto čim bolj aktivno spremljali 
celotni   gospodarski   razvoj.   V  zvezi   s   tem  je   Izvršni  svet   posvečal  še 
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posebno pozornost tistim dejavnostim, ki se niso razvijale skladno s pred- 
videvanji družbenega plana, kot so to storilnost dela, zaposlenost in izvoz. 
Izvršni svet je probleme celotnega gospodarstva, zlasti pa ta vprašanja, 
večkrat nadrobneje obravnaval tudi s predsedniki okrajnih in občinskih 
ljudskih odborov, dajal smernice za izvajanje ustreznih ukrepov in pred- 
lagal občasna poročila Ljudski skupščini LRS o gibanju gospodarstva 
in o storjenih ukrepih. 

Izvršni svet je obravnaval tekočo gospodarsko politiko po svojem 
odboru za gospodarstvo, ki je imel med letom 31 sej. Ljudski skupščini 
je predložil s področja gospodarstva 10 zakonov in odlokov, sam pa je 
izdal 19 uredb in odlokov. Sodeloval je s predlogi in analizami tudi pri 
pripravi zveznih predpisov in ukrepov s področja gospodarstva. 

Gibanje gospodarstva oziroma najvažnejše probleme so obravnavali 
tudi strokovni sveti kot posvetovalni organi Izvršnega sveta. 

Razvoj celotnega gospodarstva v LR Sloveniji za leto 1958 je bil 
nakazan z družbenim planom, ki ga je pripravil Zavod za gospodarsko 
planiranje LRS skladno s smernicami Družbenega plana gospodarskega 
razvoja LRS za razdobje od 1957 do 1961. V tem letu je ta zavod izdelal 
tudi predlog družbenega plana za leto 1959 ter sodeloval pri pripravi 
okrajnih perspektivnih in letnih planov. Pri svojem delu je uporabljal 
tudi analize, ki jih je pripravil Ekonomski inštitut LRS. 

Poročila in analize o izvajanju družbenega plana in o gibanju gospo- 
darstva je za Izvršni svet pripravljal Sekretariat IS za splošne gospodarske 
zadeve. Razen tega je ta sekretariat pri delu za razvijanje gospodarskega 
sistema sodeloval z Zveznim sekretariatom za splošne gospodarske zadeve, 
pripravljal pripombe k številnim osnutkom zveznih gospodarskih pred- 
pisov ter izdeloval ustrezne analize, zlasti s področja sistema pri delitvi 
dohodka v gospodarskih organizacijah. 

Sekretariat IS za splošne gospodarske zadeve je posvečal še posebno 
skrb razvoju investicijske potrošnje. Osnova investicijske politike v letu 
195!! so bile smernice zveznega in republiškega družbenega plana, ki so 
predvidevale isti obseg investicij kot v letu 1957 in povečanje deleža 
negospodarskih investicij nasproti investicijam v gospodarstvu. Pri inve- 
sticijah v gospodarstvu je bila posebej poudarjena važnost investicij v 
kmetijstvu. 

Za realizacijo gornjih smernic je bilo v družbenem planu LRS pred- 
videno za negospodarske investicije 1 378 milijonov din, od tega 974 
milijonov din iz republiškega proračuna, 431 milijonov din pa kot posojilo 
iz republiškega investicijskega sklada. Ta sredstva so bila skoro v celoti 
realizirana. Za objekte, ki so bili finansirani iz teh sredstev, je vodil 
sekretariat tudi operativno nadzorstvo v pogledu racionalne in namensko 
uporabe odobrenih sredstev. 

Odbor za posojila iz republiškega investicijskega sklada je posloval 
v skladu s postavkami družbenega plana in po smernicah, ki jih je določil 
Izvršni svet za odobravanje posojil iz tega sklada. Celotna razpoložljiva 
sredstva tega sklada so znašala 1 488 milijonov din. Odbor je zasedal na 
13 sejah in je od vloženih 71 zahtevkov za posojila v znesku 2 153 
milijonov din odobril  18 novih posojil v znesku 523 milijonov din. Odo- 
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brena posojila so bila namenjena v glavnem za industrijo  in  rudarstvo, 
kmetijstvo,  trgovino in gostinstvo. 

V okviru Sekretariata IS za splošne gospodarske zadeve je delovala 
Komisija IS za revizijo investicijskih programov. V letu 1958 je bilo 
potrjenih  178 programov v skupni vrednosti  37  milijard  din. 

Industrija, gradbeništvo in obrt 

V letu 1958 bi se po predvidevanjih republiškega družbenega plana 
morala povečati industrijska proizvodnja za 80/o, storilnost dela za 6—7%, 
število zaposlenih v industriji pa bi se smelo povečati največ za okoli 2 ()()(). 
Obseg gradbenih del naj bi se v letu 1958 povečal za 2—3%, pri čemer 
je bilo računati z nadaljnjim spreminjanjem strukture gradbenih del v 
korist intenzivnejše stanovanjske graditve. Družbeni plan je predvideval, 
da se poveča obseg obrtne proizvodnje in storitev za 80/n, od tega v 
družbenem sektorju za 120/o. 

Pri dosedanji oceni je bilo v letu 1958 doseženo povečanje proizvodnje 
v industriji za okoli 7%, v gradbeništvu za okoli 170/o in v obrti za 
okoli 7,2%. 

Na splošno se je industrijska proizvodnja v letu 1958 razvijala v 
ugodnih pogojih glede preskrbo s surovi-nami, energetske situacije in 
tržišča. Vkljub temu pa plan ni bil dosežen pri premogovnikih, nafti, 
lesni industriji, industriji gradbenega materiala ter usnjarski in kovinski 
industriji. Na to je vplivalo predvsem zmanjšano povpraševanje oziroma 
spremenjeni prodajni pogoji (premog, motorna vozila, poljedelski stroji, 
embalaža iz bele pločevine in podplatno usnje) ter nepravočasna dobava 
nekaterih splošno deficitarnih materialov iz uvoza (dekapirana pločevina, 
hladno valjani trakovi, trafo pločevina, surovine za proizvodnjo lakov 
in   farmacevtskih proizvodov ter sestavni deli za motorna vozila). 

Preskrba z električno energijo je bila v preteklem letu ugodna. Do 
izraza je prišla tudi povezava med energetskimi področji cele FLRJ, tako 
da je v začetku leta vsa industrija na področju LRS obratovala v polnem 
obsegu. Do manjših omejitev in redukcij obratovanja je prišlo le za kratek 
čas  v pozni jeseni. 

Sekretariat IS za industrijo in obrt je med letom spremljal izvajanje 
proizvodnih planov in analiziral vzroke, ki so zavirali razvoj proizvodnje. 
Ker v republiki ni drugih ustreznih organov, je sekretariat sklical več 
konferenc neposredno s predstavniki 'nekaterih gospodarskih organizacij, 
kjer so razpravljali o problematiki proizvodnje in realizaciji na domačem 
in tujem tržišču. Pri tem so se pokazale težave tudi zaradi nevsklajenih 
planov med republiko, ljudskimi odbori in podjetji. Te konference so 
imele predvsem mobilizacijski značaj, a so bile pomembne tudi za spo- 
znavanje problemov. Le-te je bilo možno rešiti deloma v okviru re- 
publiške pristojnosti, ostali problemi, važni za izvajanje plana proizvodnje 
in izvoza, pa so bili posredovani pristojnim zveznim organom (cene 
premoga, sistem kreditiranja pri prodaji tovornih avtomobilov, proizvodnja 
in   prodaja aluminija itd.). 
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Strokovni organi sekretariata so posebej obravnavali proizvodnjo 
nafto,  ki je zaradi negativnih vrtanj  zaostajala za planiranim obsegom. 

V gradbeništvu je bil delež kapitalne izgradnje vkljub pojačeni sta- 
novanjski izgradnji še vedno večji od deleža družbenega standarda, na 
kar je vplivala predvsem gradnja avtomobilske ceste. Na razvoj gradbenih 
del je neugodno vplivalo občutno pomanjkanje opeke in specialnih opečnih 
izdelkov ter instalacijskega materiala. 

Sekretariat in republiška obrtna zbornica sta si prizadevala, da bi 
pričela gradbena podjetja v večji meri ustanavljati obrtne obrate v svojih 
podjetjih, s čimer bi se pospešila dovršitev obrtniških del v novih stano- 
vanjskih stavbah. Vendar pa je to samo deloma uspelo. 

Obrtna proizvodnja je sicer dosegla v planu postavljene naloge, vkljub 
temu pa tudi v tem letu ni mogla zadovoljiti povečano povpraševanje po 
obrtnih uslugah. 

Industrija je samo delno izpolnila predvidevanja družbenega plana 
glede serijske proizvodnje predmetov, ki so jih doslej izdelovali obrtni 
obrati. V glavnem so to gradbeni elementi, proizvodnja vrat in oken, 
okvirov iz lesa in aluminija. 

Zaposlenost v industriji in gradbeništvu je v prvi polovici leta preko- 
merno naraščala. Delno so na ta pojav vplivali novi predpisi o delovnih 
razmerjih in delitvi dohodka, ki so pa premalo stimulativno vplivali na 
nepotrebno zaposlovanje oziroma na zmanjšanje števila zaposlenih. Situ- 
acija se je spričo prizadevanj oblastnih in drugih organizacij v drugem 
polletju deloma zboljšala. Vkljub temu pa se storilnost v letu 1958 ni 
povečala. Sekretariat je sodeloval pri analizah o gibanju zaposlenosti, o 
produktivnosti in o vzrokih, ki so vplivali na prekomerno zaposlovanje. 

Nasprotno pa ni bilo doseženo predvideno povečanje števila zaposlenih 
v obrti in to deloma zaradi odtoka v industrijo, kjer imajo delavci boljše 
delovne  pogoje,  deloma  pa  zaradi  nezadostnega  vključevanja  vajencev. 

Sekretariat je sodeloval pri izdelavi investicijskih programov za po- 
samezna industrijska podjetja. Skupno z Investicijsko banko je spremljal 
uporabo investicijskih kreditov in pomagal pri izvrševanju investicijskih 
del z operativnimi posegi. 

Z isto banko je sekretariat sodeloval pri izdelavi predlogov za rekon- 
strukcijo na podlagi združevanja sredstev podjetij (tekstilna industrija 
itd.). Razen tega je obravnaval posamezne investicijske programe in ugo- 
tavljal možnosti etapne rekonstrukcije z lastnimi sredstvi. 

Pri reševanju problematike investiranja je sekretariat sodeloval tudi 
z okrajnimi in posameznimi občinskimi ljudskimi odbori. 

Sekretariat IS za industrijo in obrt je skupno z Obrtno zbornico LRS 
tudi v preteklem letu spremljal izpolnjevanje plana investicij v obrtništvu 
in ugotovil, da razvoj obrtnih obratov, zlasti uslužnostnega značaja, za- 
ostaja za predvidevanji. Z rezultati teh analiz so bili ljudski odbori sezna- 
njeni po obrtnih zbornicah. 

Sekretariat je podpiral kooperacijo in vzporedil ustanovitev po- 
slovnih združenj. Hitrejše ustanavljanje poslovnih združenj je oviralo več 
nerešenih vprašanj glede njihovega notranjega poslovanja. Pri reševanju 
teh problemov je sekretariat sodeloval z Zvezno industrijsko zbornico in 
z Zveznim sekretariatom za industrijo, obrt in gradbeništvo. 
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Organiziral je več sestankov s podjetji, ki proizvajajo posamezne 
elemente za avtomatizacijo. Ustanovljena je bila komisija iz predstavnikov 
zainteresiranih podjetij, ki naj bi izdelala konkretne predloge o sedanjih 
pogojih proizvodnje in nakazala možnosti za uvedbo avtomatizacije v 
gospodarstvu. 

Sekretariat je organiziral in sodeloval pri delu komisij, ki jih je ime- 
noval Izvršni svet za izdelavo perspektivnega razvoja posameznih indu- 
strijskih strok. Izdelan je bil elaborat o perspektivnem razvoju kemične 
industrije, v izdelavi pa so še programi za razvoj živilske in lesne indu- 
strije ter industrije gradbenega materiala. 

Sekretariat je analiziral vplive delovanja sistema pri delitvi dohodka 
v gospodarskih organizacijah ter sodeloval pri sestavljanju zadevnih zvez- 
nih predpisov. Pri tem je nadrobno analiziral premogovnike ter predložil 
Izvršnemu svetu 2 odloka o minimalnih osebnih dohodkih delavcev v 
premogovnikih. 

Med letom je pri nekaterih podjetjih nastopilo vprašanje o rentabil- 
nosti izvoza. V teh primerih je sekretariat izvedel nadrobne analize in 
predlagal spremembe veljavnih koeficientov. Izdelane so bile tudi analize 
finančnega stanja v nekaterih podjetjih, ki so prišla v težave, ter so bili 
predlagani ustrezni ukrepi. Sekretariat je izdelal analize in predloge za 
spremembo organizacije in za združevanje nekaterih sorodnih podjetij 
(ribja konservna industrija, podjetja za pridobivanje marmorja, industrije 
elektrozvez itd.). 

Pri reševanju problema obratnih sredstev v industrijskih podjetjih 
je sekretariat stalno sodeloval z banko ter pripravil problematiko o sistemu 
kreditiranja proizvodnje, ki izvira iz povečanega obsega poslovanja. 

V preteklem letu je bila izdana v zveznem merilu nova nomenklatura 
obrtnih strok, pri kateri je sodeloval tudi sekretariat. V republiškem 
merilu je bila dodatno k tej zvezni nomenklaturi izdana nomenklatura 
obrti podobnih dejavnosti. Sekretariat je izdelal in posredoval ljudskim 
odborom in gospodarskim organizacijam strokovna navodila glede izva- 
janja veljavnih zakonitih predpisov o obratih, ki jih vodijo državni obrtni 
mojstri. 

Skupno s Sekretariatom IS za delo je bilo izdelano strokovno navodilo 
za   gradnjo električnih  naprav v rudnikih. 

Sekretariat IS za industrijo in obrt oziroma inšpektorati v njegovem 
sestavu so izdali na prvi stopnji 457 upravnih odločb. Kot drugostopni 
upravni organ je sekretariat obravnaval pritožbe zasebnikov v zvezi z 
dovoljenji za delo žag veneciank. 

Inšpektorat parnih kotlov je moral vršiti pogostejšo kontrolo, ker nad 
600/o parnih kotlov v Sloveniji že dosega življenjsko dobo. 

Rudarski inšpektorat je razširil nadzorstvo tudi na industrijske kam- 
nolome. Posebno pozornost je posvečal vskladitvi električnih naprav v 
metanskih rudniških področjih z novimi tehničnimi predpisi, kontroli 
električnih naprav glede na požarno varnost v jami in kontroli pri pro- 
izvodnji jeklenih stojk. 

Na republiški elektroenergetski inšpektorat je zaradi obsežnosti vezano 
se pet okrajnih energetskih inšpektoratov, ki opravljajo tehnične preglede 
in   sodelujejo pri revizijah projektov. V primerih splošnega pomanjkanja 
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električne energije je republiški inšpektorat nadzoroval pravilnost izva- 
janja redukcij. Izdajal je strokovna mnenja v primerih, ki jih naši predpisi 
še ne obravnavajo (sečnja gozdov ob daljnovodih, odprava pomanjkljivosti 
pri nizkonapetostni mreži), ter prepovedal prodajo nekvalitetnega elek- 
tričnega materiala, aparatov in opreme. 

Kmetijstvo in gozdarstvo 

Kmetijska proizvodnja se je v letu 1958 povečala za 12% glede na L 
1957, kar ustreza predvidevanjem družbenega plana. Doseženi razvoj je 
v veliki meri rezultat materialne in organizacijske krepitve kmetijskih 
organizacij. Vsa pozornost upravnih organov ter družbenih in političnih 
organizacij je bila posvečena razvijanju in izpopolnjevanju sodelovanja 
kmetijskih zadrug s proizvajalci ter utrditvi kmetijskih posestev. Na tem 
področju so bili zabeleženi vidni uspehi v sami proizvodnji in njeni moder- 
nizaciji ter v krepitvi socialističnih odnosov na vasi. Sekretariat IS za kme- 
tijstvo in gozdarstvo je skupno z Glavno zadružno zvezo in Kmetijsko 
zbornico dajal pobudo okrajnim ljudskim odborom za izdelavo letnih akcij- 
skih proizvodnih programov v smislu republiškega letnega plana in per- 
spektivnega programa o razvoju kmetijstva. V sodelovanju z Zavodom 
za gospodarsko planiranje LRS je vsklajeval okrajne plane za kmetijstvo. 

V živinoreji je bilo na podlagi dogovorjenih cen organizirano pitanje 
kakovostne klavne živine. V skupnem zakolu znaša delež organizirane 
blagovne  proizvodnje  približno   15%  v  govedoreji  in   60%  v  svinjereji. 

Pridelek hmelja in krompirja je presegel lanskoletne količine. Dogo- 
varjanje cen, ki je nekoliko odstopalo od pogodbeno zaključenih odkupnih 
cen pri krompirju med zadrugami in proizvajalci, je privedlo do motenj 
v oskrbi jugoslovanskega tržišča. Slabosti v trgovini in nezadostno razvita 
predelava sadja so povzročile, da tudi obilni pridelek sadja ni bil korist- 
neje izkoriščen. 

Da bi se kmetijska proizvodnja intenzivirala in preusmerila, so bili 
v duhu zakona o racionalnem izkoriščanju kmetijskih zemljišč storjeni 
naslednji ukrepi: 

— varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci je bilo poverjeno kme- 
tijskim zadrugam; zaščitne akcije so se izvajale sistematično na vsem 
območju zadrug. Njihova tehnična sredstva so bila med letom znatno izpo- 
polnjena, s čimer je ustvarjena materialna osnova za razširitev zaščitnih 
akcij; 

— kot napreden zootehnični ukrep je bilo umetno osemenjevanje 
znatno razširjeno, tako da je konec leta zajelo že skoraj 50% vseh krav; 

— z organiziranimi veterinarskimi akcijami so se uspešno zatirale 
živalske kužne bolezni. Živina kmetijskih organizacij je bila pod stalnim 
preventivnim nadzorom veterinarskih inšpektoratov. V pripravi so predpisi 
o organizaciji veterinarske službe zaradi njene socializacije. Pripravljajo 
se tudi predpisi o finansiranju množičnih veterinarskh ukrepov, s katerimi 
se bo ustvarila osnova za večji obseg zatiranja kužnih bolezni; 

— v teku je rajonizacija živinorejske proizvodnje, s katero so uve- 
ljavlja  večja  in specializirana blagovna  proizvodnja; 
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— pripravljeni so predpisi o rajonizaciji sadjarstva in vinogradništva; 
— v poljedelstvu so z organizirano proizvodnjo semenskega blaga 

uvajajo in širijo mnoge donosne sorte žita in krompirja. Promet s semen- 
skim blagom je pod kontrolo kmetijskega inšpektorata; 

— izdani so bili podrobnejši tehnični predpisi in navodila za ureje- 
vanje pašnikov bivših agrarnih skupnosti; v teku je ustanavljanje pašnih 
skupnosti v okviru kmetijskih zadrug; 

— izveden je bil prvi pregled kmečkih gospodarstev, ki ne izkoriščajo 
racionalno svojih zemljišč. V nekaj sto primerih so bila izdana ustrezna 
opozorila. 

Glede izvajanja kmetijskega plana v smislu rajonizacije in speciali- 
zacijo kmetijske proizvodnje so bili sekretariat in ljudski odbori v za- 
ostanku, kar jo v glavnem posledica njihove prešibko kadrovsko zasedbe. 

V letu 1958 so jo tudi pospeševalna in raziskovalna služba prilagajala 
in utrjevala ustrezno potrebam organizirane proizvodnje. Kmetijski inštitut 
Slovenije ter področni zavodi za pospeševanje kmetijstva so bili nepo- 
sredno udeleženi pri strokovnih pripravah in pri izvajanju organiziranih 
proizvodnih akcij. 

Sekretariat jo spremljal izkoriščanje razpoložljivih investicijskih sred- 
stev in sodeloval pri proučevanju investicijskih programov. Da bi se 
izboljšalo stanje pri izdelavi ureditvenih načrtov o izkoriščanju zemljišč, 
je bila izdelana metodologija za izdelavo ureditvenih načrtov in dana 
pomoč tudi za samo izdelavo. 

Upravljanje sklada za pospeševanje kmetijstva LRS je bilo poverjeno 
Zbornici za kmetijstvo in gozdarstvo. Sekretariat je sodeloval pri sestav- 
ljanju programa tega sklada in spremljal njegovo realizacijo. S sredstvi 
sklada so finansirali predvsem znanstveno raziskovalno delo, kmetijski 
tisk, izdelavo ureditvenih načrtov ter vzgojo kadrov. 

V sodelovanju z zveznimi organi in republiško zbornico so bili orga- 
nizirani proizvodni poskusi v vsoh kmetijskih dejavnostih z namenom, 
da se ugotovijo tehnične rešitve za maksimalno proizvodnjo na kmetijskih 
posestvih. Sekretariat je spremljal tudi široko zasnovano tekmovanje za 
velike pridelke v poljedelstvu zasebnih proizvajalcev v kooperaciji z za- 
drugami. 

Na področju vodnega gospodarstva so bila izvršena najnujnejša 
regulacijska dela na obalah rok (razbremenilnik Mura—Lendava, Savinja, 
Mii'na itd.), večjo melioracijo ob Ložnici, Pesnici, na Ljubljanskem barju, 
v obmorskem predelu in v Kobaridu ter manjše melioracije, v okviru 
vodnih skupnosti. 

Republiška uprava za vodno gospodarstvo jo s svojimi sekcijami no le 
izvajala regulacijska in melioracijska dola, temveč je tudi pripravljala 
vrsto projektov in vodnogospodarskih osnov. V zvezi z zvezno komisijo 
za vodno gospodarstvo je reševala obmejne vodnogospodarske probleme 
na Dravi in Muri. 

Pripravljajo se dopolnilni predpisi k zakonu o varstvu voda, s katerimi 
se bo začelo urejevati važno vprašanje o graditvi čistilnih naprav. 

V gozdarstvu sta Sekretariat IS za kmetijstvo in gozdarstvo in Uprava 
za gozdarstvo LRS posvečala vso pozornost uveljavljanju novega gozdnega 
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režima, ki je vkljub nekaterim pomanjkjlivostim pokazal popoln uspeh. 
Obvladan je bil odkup lesa iz zasebnega sektorja, a odkupljeni les po 
gozdarskih poslovnih zvezah usmerjen nacrtno na tržišče. 

Novim upravnim organom za gozdarstvo pri občinskih ljudskih od- 
borih in gozdarskim poslovnim zvezam se je nudila vsa potrebna strokovna 
pomoč. 

Po statističnih podatkih je bila po planu predvidena sečnja preko- 
račena za okoli 5%. Razlog tega povečanja je deloma večji dotok lesa na 
račun domače potrošnje in povečane sečnje na negozdnih tleh, deloma 
pa na račun nedovoljene sečnje. Gospodarske organizacije in upravni 
organi so nedovoljene sečnje sistematično zatirali. V celoti je bilo vloženih 
okog 4000 prijav proti povzročiteljem nedovoljenih sečenj in okrog 40 
predlogov za začasni odvzem zasebnih gozdov. 

Na področju gojitve in obnove gozdov so bila strokovno pregledana 
gozdnogojitvena dela posameznih gozdnih gospodarstev in gozdarskih po- 
slovnih zvez. Za gozdarsko osebje je bilo prirejenih več praktičnih semi- 
narjev iz gojenja gozdov. 

Varstvo gozdov se je osredotočilo zlasti na ukrepe za zatiranje kosta- 
njevega raka, bilo pa je tudi več obravnav v zvezi s škodo, ki jo zadajajo 
gozdarstvu strupeni plini industrijskih naprav. 

V letu 1958 se je intenzivno nadaljevalo urejanje gozdov, tako da 
je doslej urejenih približno 85% skupne površine gozdov gozdnih gospo- 
darstev in 420/o zasebnih gozdov. 

S sredstvi republiškega gozdnega sklada je bilo finansirano predvsem 
pogozdovanje Krasa, urejanje hudournikov, znanstveno raziskovalno delo 
in gradnja gozdarskega šolskega centra v Postojni. 

Promet 

Z družbenim planom LRS za leto 1958 je bilo predvideno skupno 
povečanje prometnih uslug za 7a/o. Na podlagi dosedanjih cen planirani 
obseg celotnega prometa ni bil dosežen, predvsem zaradi neugodne 
konjunkture pri pomorskem prometu. Nasprotno pa se je povečal javni 
cestni promet za okoli 46ll/o in je s tem znatno presegel predvidevanja 
družbenega plana. V letu 1958 se je v prometni dejavnosti povečalo število 
zaposlenih nad predvidevanja v družbenem planu ter ni bil dosežen plani- 
rani porast storilnosti dela. 

Sekretariat IS za promet je spremljal med letom razvoj prometne 
dejavnosti ter skrbel za boljšo organizacijo in koordinacijo dela v tej 
gospodarski panogi. Proučeval je stanje prometa ter z ustreznimi ukrepi, 
predlogi in priporočili reševal probleme ali pa nakazoval pristojnim orga- 
nom načine rešitve. 

Na področju predpisov je Sekretariat IS za promet izposloval izdajo 
uredbe o dopolnitvi uredbe o organizaciji in delu Uprave za ceste LRS 
ter izdal odredbo o reklamah in drugih napisih ob javnih cestah. Izdal 
je soglasje k predpisu Državnega sekretariata za notranje zadeve LRS 
o prometu na avtomobilski cesti Ljubljana—Zagreb ter pojasnila o vzdr- 
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zevanju železniških dovoznih cest in o postopku za izvedbo zemljiško- 
knjižnega prepisa manjših delov zemljišč za potrebe javnih cest. Zbral 
je gradivo za izdelavo osnutkov republiških predpisov o žičnicah in brodo- 
vih. Pripravil in nadzoroval je likvidacijo Prometne zbornice LRS. Izdelal 
je elaborat s predlogi za reorganizacijo skupnosti J2 in PTT prometa. 

Sekretariat je sodeloval pri revizijah investicijskih programov in 
projektov s področja prometa. Izdelal je primerjalno analizo o stanju in 
anomalijah tarif v železniškem in javnem cestnem motornem prometu 
v LRS. Na posebnem posvetovanju je sekretariat skupaj z zastopniki okra- 
jev in prometnih podjetij proučil problematiko prometa v posameznih 
okrajih ter izvajal potrebne ukrepe. 

Na področju železniškega prometa je sekretariat izdelal elaborat 
»Problematika tranzitnega prometa LRS« in predlog za proglasitev želez- 
niških postaj Herpelje-Kozina in Podgorje za pristaniški postaji. Sodeloval 
je pri raznih akcijah v zvezi z gradnjo obsotelske železnice, pri reševanju 
problematike o pomanjkanju vagonov v sezonskih konicah, pri izdelavi 
osnutka za železniški vozni red in pri urejanju plač na Jugoslovanskih 
železnicah. 

Na področju cestnega prometa je sekretariat delal zlasti pri ureditvi 
javnega avtobusnega prometa. Za odpravo nepravilnosti je imel posveto- 
vanja s prizadetimi upravnimi organi in podjetji ter uvedel nadzor nad 
obratovanjem avtobusnih prog. Izdelal je analizo o zasebnih prevoznikih 
v LRS in o regresih v javnem avtobusnem prometu. V izdelavi so analize 
o javnem cestnem prometu ter o avtobusnih postajah in postajališčih. 

Sekretariat IS za promet je spremljal potek investicijskih del na 
važnejših cestnih odsekih, posredoval je glede vzdrževanja obstoječega 
cestnega omrežja, zimske službe ter ustrezne opreme cest I. in II. reda. 
Proučeval je predlog o spremembi kategorizacije cest I. in II. reda, oskrbel 
analizo kolesarskega prometa, obravnaval finansiranje javno cestne službe 
v LRS in vprašanje o uvedbi družbenega upravljanja v javni cestni službi. 
Skrbel je za pripravo študij in projektov za posamezne ceste in mostove. 
Z Upravo za ceste LRS in z okrajnimi upravami za ceste je na posebnem 
posvetovanju proučil problematiko cestne službe LO ter izvedel potrebne 
ukrepe. 

Na področju pomorskega prometa je sekretariat pripravil poročilo o 
načinu finansiranja pri dograditvi luke Koper s potrebno pristaniščno 
mehanizacijo ter študije o možnostih razvoja pristanišča Koper in podjetja 
Splošna plovba Piran. 

Sekretariat je sodeloval tudi v zveznih komisijah za decentralizacijo 
pomorske upravne službe in obalnega potniškega ladjevja. Na predmetnih 
konferencah dajal predloge za izboljšanje pomorskih obalnih zvez 
v  Slovenskem primorju in obmejnega prometa s Trstom. 

Sekretariat IS za promet je spremljal razvoj letalskega prometa in 
urejeval v povezavi z republiškimi, zlasti pa z zveznimi pristojnimi organi, 
neposredne letalske probleme republike v prizadevanju, da bi se LRS 
ustrezno vključila v sodobni letalski promet. Predložil je ukrepe, potrebne 
za postopno dograditev ustreznega sodobnega letališča za LRS. 

28* 
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Blagovni promet 

Skrb za povečanje osebne potrošnje in za dvig življenjskega standarda 
je bila tudi v lotu 1958 ena od temeljnih nalog gospodarskega razvoja. 
V zvezi s tem je Državni sekretariat za blagovni promet LRS posvečal 
pri svojem delu največjo pozornost povečanju blagovne izmenjave, pre- 
skrbi mest in industrijskih središč zlasti s kmetijskimi pridelki, investi- 
cijami v trgovini in stabiliziranju tržišča. 

V letu 1958 se je promet v trgovini na drobno po tekočih cenah dvignil 
za okoli 7%, v trgovini na debelo pa za okoli Id^/o. Zaloge so se povečale 
v trgovini na drobno za okoli 14%, v trgovini na debelo pa za okoli 42u/o. 
Medtem ko je povečanje blagovnega prometa v trgovini na drobno v 
skladu z družbenim planom, se je promet v trgovini na debelo preveč 
razširil. Zato je Sekretariat v sodelovanju s Trgovinsko zbornico LRS 
začel v drugem polletju intenzivneje obravnavati vprašanje trgovine na 
debelo. 

Državni sekretariat za blagovni promet LRS je izdelal nadrobno ana- 
lizo o organizaciji trgovine na debelo z žitom in mlevskimi izdelki. Na 
podlagi te analize so bila za to dejavnost vstanovljena 4 pooblaščena 
podjetja. 

V začetku leta je sekretariat izdelal širšo analizo tržišča s kmetijskimi 
pridelki, ki je bila pri izdaji zadevnih zveznih predpisov skoraj v celoti 
upoštevana. Za ureditev boljše preskrbe mest in industrijskih središč so 
bila v večjih mestih ustanovljena preskrbovalna podjetja, zaradi česar 
se je preskrba s kmetijskimi pridelki predvsem v Ljubljani. Mariboru 
in Celju znatno izboljšala. V okviru sekretariata so bila izdelana navodila 
o ureditvi tržišča, o organizaciji prometa s sadjem in zelenjavo s posebnim 
ozirom na funkcijo preskrbovalnih podjetij in navodila za predhodno skle- 
panje pogodb za proizvodnjo in dobavo kmetijskih pridelkov. Da bi se ta 
navodila in zaključki, sprejeti na konferenci s predsedniki okrajev v zvez- 
nem merilu tudi realizirali, je sekretariat organiziral v posameznih okrajih 
široka posvetovanja, ki so še v teku. 

Vprašanja o organizaciji prometa s kmetijskimi pridelki je obrav- 
navala posebna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki sekretariata, 
Trgovinske zbornice. Glavne zadružne zveze in Sekretariata IS za kme- 
tijstvo in gozdarstvo. Ustrezne komisije so bile ustanovljene tudi pri vseh 
okrajnih ljudskih odborih. Vanje so bili pritegnjeni tudi predstavniki 
potrošniških svetov. 

Sekretariat je spremljal razvoj investicijske dejavnosti v trgovini, ki 
kaže, da so bila sredstva vložena predvsem v trgovino na debelo in v 
zunanjo trgovino, zaostajalo pa je vlaganje v trgovino na drobno, zlasti 
še v trgovino s kmetijskimi pridelki. 

Razen tega je izdelal analizo o delitvi dohodka v trgovini, na podlagi 
katere je prikazal pristojnim organom probleme, ki bi jih bilo potrebno 
urediti. 

Zaradi tendence dviganja cen v začetku leta 1958 je sekretariat skupno 
s Trgovinsko zbornico LRS izvedel anketo, ki je pokazala, da je ta ten- 



Piilose 437 

denca neupravičena. Zaradi tega so bili pri okrajnih in občinskih ljudskih 
odborih storjeni energični ukrepi zoper vsako neupravičeno poviše- 
vanje cen. 

V zvezi s stabilizacije tržišča so bili zlasti pomembni ukrepi Zveznega 
izvršnega sveta, s katerimi je Dila uvedena obvezna kontrola in evidenca 
cen. Na podlagi teh predpisov je sekretariat dobil nove pomembne naloge 
v zvezi s politiko cen. Med letom je obravnaval 204 vloge industrijskih 
podjetij za povišanje oziroma določitev cen za nove artikle in 82 vlog 
trgovskih podjetij na debelo za odobritev cen. Zahteve za povišanje cen 
so   bile v večini primerov neutemeljene. 

Državni sekretariat za blagovni promet LRS je določil stroške mletju 
in stroške trgovine na debelo za žita in mlevske izdelke. Izdelal jo na- 
drobna navodila okrajnim ljudskim odborom za določitev stroškov trgovine 
na drobno za moko in za peko kruha ter občinskim ljudskim odborom 
stroške trgovine na drobno za žita. 

Prav tako je izdelal podrobna navodila občinskim ljudskim odborom 
glede obvezne uvedbe evidence in kontrole cen. V zvezi s tem je sekre- 
tariat izdal Odredbo o proizvodih, za katere morajo vsi občinski ljudski 
odbori določiti najvišje cene na drobno oz. način njihovega oblikovanja. 
K tej odredbi je izdelal tudi nadrobna navodila za določitev cen v malo- 
prodaji. 

Podatki o gibanju cen v zadnjih mesecih leta kažejo, da so izvedeni 
ukrepi ugodno vplivali na stabilizacijo tržišča. 

Sredi leta je bila ustanovljena Republiška komisija za konjunkturno 
službo za kmetijske pridelke, ki dela v okviru Trgovinske zbornice LRS. 
Enake komisije so bile ustanovljene tudi v okrajih. Komisije so spremljale 
stanje na tržišču s kmetijskimi pridelki v pogledu cen, odkupljenih in 
razpoložljivih količin, preskrbljenosti tržišča in ostale probleme. 

Državni sekretariat za blagovni promet LRS je skliceval pogosteje 
sektorske sestanke z organi okrajnih in občinskih ljudskih odborov, na 
katerih so obravnavali aktualne probleme s področja blagovnega prometa. 
Pri svojem delu je bil sekretariat v stalnem stiku tudi z okrajnimi trgo- 
vinskimi zbornicami, sindikati, sveti za blagovni promet in Zavodom za 
napredek gospodinjstva. 

Znatno povečan program izvoza in neugodni pogoji pri prodaji blaga 
so zahtevali, da je sekretariat usmerjal svoje delo glede na izvajanje plana 
izvoza predvsem v obravnavanje konkretnih problemov v neposrednem 
stiku s proizvajalnimi in izvoznimi podjetji in s pristojnimi zveznimi 
organi. V sodelovanju s Sekretariatom za industrijo in Trgovinsko zbornico 
je organiziral vrsto sestankov s podjetji in predstavniki pristojnih zveznih 
organov, kjer so obravnavali aktualne probleme izvoza. S Komitejem za 
zunanjo trgovino je sodeloval pri pripravah za reorganizacijo zunanje- 
trgovinske mreže. S Trgovinsko zbornico jo sodeloval pri urejanju regio- 
nalnih sporazumov, zlasti velesejmskih sporazumov z Avstrijo. 

V sodelovanju s pristojnimi sekretariati in Republiško trgovinsko 
zbornico je predlagal spremembo izvoznih količnikov in premij v primerih 
otežene prodaje našega blaga zaradi znatnega padca zunanjih cen. 
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Na področju pospeševanja turizma je Državni sekretariat za blagovni 
promet organiziral sestanke pristojnih okrajnih in občinskih organov in 
vseh organizacij, ki delajo na tem področju, pri čemer je bila posvečena 
posebna pozornost glavnim turističnim predelom LRS. Da bi bile vse 
priprave za turistično sezono 1958 izvršene v redu in pravočasno, so bile 
sestavljene posebne okrajne komisije, ki so pregledale sezonske gostinsko 
obrate in turistično kraje ter še pred pričetkom sezono opozorile vse odgo- 
vorne činitelje in vodstva gospodarskih organizacij na odpravo pomanj- 
kljivosti in na potrebno ureditev. Posebna republiška komisija je pregle- 
dala traso odseka »Velike alpske ceste«, ki poteka na območju LR Slovenije. 
Komisija je zadolžila turistične, prometne in gostinske organizacije, da 
urede informacijske centre, ceste in gostišča. Na sestanku s carinskimi 
organi ter turističnimi in gostinskimi organizacijami so bili stavljeni pred- 
logi za nemoteno odvijanje inozemskega turističnega prometa ter za 
sodelovanje navedenih organizacij s carinskimi organi. Na predlog sekre- 
tariata je bila razširjena mreža menjalnic v turističnih in obmejnih krajih. 
V zvezi z dodeljevanjem investicijskih kreditov za turizem in gostinstvo je 
sekretariat sodeloval v zvezni strokovni komisiji ter hkrati vodil evidenco 
nad pripravo investicijskih elaboratov. Zaradi velikega pomanjkanja pre- 
nočninskih kapacitet v turističnih krajih in razmeroma velikih stroškov 
za gradnjo novih hotelskih objektov je bil izdelan v sodelovanju z Gostin- 
sko zbornico za LRS in Gostinsko zbornico za LR Hrvatsko program za 
gradnjo sodobnih cenenih hotelov, ki so prilagojeni predvsem potrebam 
moto turizma (moteli), in 2 idejni skici. Izdelan je bil predlog o dodelitvi 
dotacije za izboljšanje pogojev za letni oddih, odobreni so bili programi 
ter izdelana evidenca nad črpanjem odobrenih sredstev. Skupno z Gostin- 
sko zbornico za LRS je bil izdelan predlog za plačevanje po učinku dela 
v gostinstvu. Skupno s pripravami za zimsko sezono so bile določene cene 
penzionskih gostinskih uslug za leto 1959. Ob koncu turistične sezone 1958 
je bila izdelana analiza turističnega prometa. 

Tržni inšpektorati v LRS so bili delno izpopolnjeni in se tudi kvaliteta 
kadra stalno izboljšuje. Skupno s sanitarnimi inšpektorji in s področnimi 
gostinskimi zbornicami je bila kontrolirana večina gostinskih organizacij 
v zvezi s pravilnikom o minimalni ureditvi gostinskih obratov. Razen tega, 
da so bile pri trgovinskih gospodarskih organizacijah letne in četrtletne 
inventure redno kontrolirane, je bila posvečena posebna pozornost izva- 
janju predpisov in ukrepov v zvezi s kontrolo cen. Inšpektorat je spremljal 
tudi preskrbljenost tržišča. Uspešna je bila intervencija inšpekcije pri 
dobavah krompirja nekaterim važnejšim potrošniškim centrom in velikim 
odjemalcem. Največ kršitev predpisanih ukrepov je bilo ugotovljenih pri 
prometu z živino in je bilo zaradi tega pri kaznovalnih organih vloženih 
okoli 300 prijav. 

Tržni inšpektorati so v preteklem letu opravili 14 009 pregledov. Pri 
kaznovalnih organih je bilo v tem času vloženih 2322 prijav, v mandatnem 
postopku pa so tržni inšpektorji kaznovali 197 gospodarskih enot in 648 
odgovornih oseb. 
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Urbani/.cm, stanovanjska gradnja  in  komunalne zadeve 

Z družbenim planom LR Slovenije za leto 1958 so bila predvidena 
družbena sredstva za stanovanjsko in komunalno graditev v višini okoli 
10 milijard din. S temi sredstvi naj bi dosegli čim večji obseg in čim 
racionalnejšo graditev. 

Racionalna stanovanjsko-komunalna graditev je neposredno vezana na 
dobre urbanistične osnove. Pri izvajanju zakona o uporabi zemljišč za 
gradbene namene sta se pojavila dva problema, ki sta ovirala njegovo 
pozitivno delovanje. Prvi problem je ta, da za področje gradbenega okoliša 
v večini primerov še ni rešena urbanistična ureditev. Zato je Sekretariat 
IS za urbanizem, stanovanjsko gradnjo in komunalne zadeve pripravil 
predlog zakona o urbanističnih projektih, ki je bil sprejet na zasedanju 
Ljudske skupščine LR Slovenije v juniju 1958. Za izvajanje tega zakona 
je pripravil potrebna navodila, ki obsegajo zlasti obdelavo posameznih 
elementov in njih grafični prikaz. 

Drugi problem, ki je močno oviral izvajanje zakona o uporabi zemljišč 
za gradbene namene in do neke mere tudi zakona o urbanističnih pro- 
jektih, je bilo vprašanje zemljišč znotraj gradbenega okoliša, ki so bila 
pretežno v zasebni posesti. Z zakonom o nacionalizaciji najemnih zgradb 
in   gradbenih zemljišč je ta pereči problem rešen. 

Zaradi pomanjkanja urbanističnh strokovnjakov in tovrstnih projek- 
tantskih organizacij je sekretariat dal iniciativo, da se pri reorganizaciji 
študija in učnih programov na fakulteti za gradbeništvo, arhitekturo in 
geodezijo predvidi vzgoja komunalnih inženirjev. Razen tega je predložil 
Izvršnemu svetu poseben predlog o dopolnitvi odloka o Urbanističnem 
inštitutu LR Slovenije. 

Posebno pozornost je posvetil sekretariat realizaciji načel Uredbe 
o posebnih pogojih za gradnjo stanovanjskih hiš in upravnih zgradb in 
o družbenem nadzorstvu nad to gradnjo. Zato je pripravil predlog reso- 
lucije o usmerjanju stanovanjske graditve, ki jo je sprejela Ljudska skup- 
ščina LR Slovenije na svojem junijskem zasedanju. Na podlagi načel 
resolucije je pripravil tudi predlog navodil za usmerjanje stanovanjske 
graditve. V tej zvezi je izdelal tudi predlog o metodologiji dolgoročnih 
programov pri stanovanjski graditvi. 

Sekretariat je v sodelovanju s strokovnim združenjem pripravil 
strokovni priporočili za uporabo opeke in za enotne izmere kopalnih kadi. 
Razen tega je zbral in obdelal material za nadaljnjih 18 strokovnih pri- 
poročil, ki so aktualna za racionalnejšo stanovanjsko graditev. 

Pomemben faktor za pospeševanje stanovanjske graditve je tudi Sklad 
LR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš, za katerega opravlja sekretariat 
strokovno in pisarniško delo. V letu 1958 je bilo iz tega sklada odobrenih 
1300 milijonov din kreditov. 

Na podlagi podatkov Zavoda za statistiko LRS je sekretariat z Eko- 
nomskim inštitutom LRS izdelal pregled izvajanja plana stanovanjske 
graditve v letih 1957 in 1958 v primerjavi s perspektivnim planom LRS. 
Podatki  kažejo,  da  se  plan  stanovanjske  graditve  izpolnjuje  naturalno,. 
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v letu 1957 komaj z 58,2%, v letu 1958 pa le z 51,70/o, vrednostno pa v 
letu 1957 s 84,80/o in v letu 1958 z 91,8%. 

Realizacija plana komunalne graditve v letu 1958 je potekala bolj 
ugodno kot v letu 1957 ter je bila planska naloga za leto 1958 po oceni 
skoraj dosežena. Vendar se tu pojavlja vedno ostreje, posebno v večjih 
mestih in industrijskih krajih, problem rekonstrukcije obstoječih komu- 
nalnih naprav ter nadaljnje izgradnje osnovne mreže. 

Od zveznih organov je imel sekretariat ožjo povezavo le z Zveznim 
zavodom za urbanizem, stanovanjska in komunalna vprašanja, v zadnjem 
času tudi s Sekretariatom ZIS za socialno politiko in komunalna vpra- 
šanja. Nasprotno pa je imel zelo dobro povezavo z ljudskimi odbori ter 
se je po vodilnih uslužbencih udeleževal sej okrajnih, delno pa tudi ob- 
činskih svetov za urbanizem. 

Gradbeni inšpektorati so izvajali nadzorstvo nad gradbenimi deli v 
skupni vrednosti nad 40 milijard din. Republiški inšpektorat je opravil 
okoli 150 inšpekcijskih, kontrolnih in tehničnih pregledov, nekaj tisoč pa 
okrajni in občinski inšpektorji. 

Izmed osnovnih ugotovitev inšpektoratov je treba za leto 1958 omeniti 
veliko nasičenost gradbenih podjetij z delom in zato večje povpraševanje 
po izvajalcih in materialu, kar velja zlasti za gradbeno-obrtna podjetja 
in za opeko. To je imelo za posledico tendenco dviganja cen pri razpisanih 
licitacijah in oddajanje del brez licitacij. Gradbena disciplina v pogledu 
dokumentacije se je v letu 1958 znatno izboljšala. 

Pod nadzorstvom sekretariata je Republiška komisija za revizijo 
glavnih projektov, za katero opravlja tudi strokovno in pisarniško službo. 

Komisija je revidirala idejne in glavne projekte za objekte v vred- 
nosti 13,5 milijard din in s svojim delom dosegla, da so se znižali stroški 
zaradi sprememb in izboljšanja projektov za okoli 3/4 milijarde din. 

Delo in delovna razmerja 

Z družbenim planom za leto 1958 je bil dan poseben poudarek racio- 
nalnemu vključevanju zaposlenih in s tem pospešenemu večanju storilnosti 
dela. Število zaposlenih v gospodarstvu bi se smelo povečati največ za 9000, 
storilnost dela pa bi se morala povečati skupno za 6%, od tega v indu- 
striji za 6 do 7%. Razvoj zaposlenosti in storilnosti med letom je pokazal, 
da se predvidevanja plana ne izpolnjujejo: število zaposlenih je zlasti na 
področju industrije in gradbeništva že preseglo število, ki je bilo pred- 
videno s perspektivnim planom za leto 1961, storilnost dela pa je bila 
celo manjša od one v prejšnjem letu. 

Sekretariat Izvršnega sveta za delo je zato sistematično usmerjal svoje 
delo in delo ustreznih organov ljudskih odborov predvsem k osrednjemu 
problemu gospodarskega razvoja in realizacije družbenega plana, to je 
k elementom, ki vplivajo na storilnost dela. Med postavljenimi nalogami 
je predvsem omeniti urejanje vprašanj, ki zadevajo izpopolnitev tarifnega 
sistema in organizacije dela. 

Osrednje vprašanje, ki ga je bilo treba reševati, je bila povezava 
gibanja   osebnih   dohodkov   delavcev   z   gibanjem   storilnosti.   V   zvezi   7. 
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uvajanjem novega sistema pri delitvi dohodka se je prvotno pojavila 
bojazen, da gospodarske organizacije ne bi mogle izplačevati osebnih do- 
hodkov za delo po učinku v polnem obsegu. Zato se je pojavila tendenca 
omejevanja normiranega dela. Sekretariat je z analizami ugotovil, da 
za   take tendence ni objektivnih razlogov. 

Nasprotno pa kaže izraba delovnega čaša, da še ni bilo dovolj pri- 
zadevanja za racionalnejšo organizacijo dela in racionalnejšo zaposlitev. 
Izraba delovnega časa v prvih devetih mesecih 1958. leta je namreč padla 
od SGVo na 84,7%, fluktuacija pa se je povečala za 1,96%. Sekretariat 
je te pojave analiziral in ugotovil, da sistem pri delitvi dohodku še ni 
dovolj izpodbuden za racionalnejše zaposlovanje in večanje storilnosti dela. 
Na podlagi rezultatov teh analiz je sekretariat sodeloval pri predlogih 
za izpopolnitev predpisov o minimalnih osebnih dohodkih. 

Ker so vplivali minimalni osebni dohodki neposredno na višino 
čistega dohodka, so nekatere gospodarske organizacije težile za tem, da 
so jih neupravičeno zviševale. Sekretariat je s sodelovanjem finančnega 
inšpektorata z upravnimi ukrepi preprečil take pojave. 

Sekretariat je v skladu s smernicami Izvršnega sveta in v sodelovanju 
s predstavniki okrajnih in občinskih zborov proizvajalcev, svetov za delo 
in upravnih odborov posredovalnic za delo vplival na racionalno zapo- 
slovanje delovne sile in si prizadeval razviti službo posredovanja za delo 
tako, da preusmerjajo delavce iz organizacij, kjer so odveč, v organizacije, 
kjer jih primanjkuje. Skupni napori za preprečevanje prekomernega zapo- 
slovanja so bili uspešni, saj je tempo pri naraščanju zaposlenosti v indu- 
striji že v avgustu delno upadal. 

Na prekomerno zaposlovanje je po ugotovitvah sekretariata vplival 
tudi zamotan sistem obračunavanja osebnih dohodkov. V tej zvezi je sekre- 
tariat organiziral več konferenc in seminarjev ter pripravil potrebna 
navodila in obrazce za upravne organe občinskih ljudskih odborov. 

Sekretariat je z Zavodom za proučevanje organizacije dela in varnosti 
pri delu organiziral več seminarjev in konferenc za okrajna tajništva za 
delo, za strokovna združenja in za posamezne gospodarske organizacije 
o pomenu metode analitične ocene delovnih mest in o njeni pravilni 
uporabi. Skupno s tem zavodom je začel sekretariat tudi delati za izbolj- 
šanje kontrole o kvaliteti proizvodov in so bili v ta namen organizirani 
3   seminarji. 

Na področju strokovnega izobraževanja delavcev za povečanje sto- 
rilnosti dela je sekretariat organiziral v sodelovanju z istim zavodom 
številne seminarje o oblikah in metodah pri usposabljanju delavcev. Usta- 
novljenih je bilo tudi 25 centrov za izobraževanje v gospodarskih orga- 
nizacijah. 

Sekretariat je neposredno sodeloval z omenjenim zavodom, z zbor- 
nicami in strokovnimi združenji pri izdelavi izpitnih programov za posa- 
mezne poklice in stroke. Da bi se zagotovilo pravilno poslovanje izpitnih 
komisij, je organiziral konference s predsedniki teh komisij in z referenti 
pri   okrajnih tajništvih za delo. 

Zaradi važnosti pravil podjetij oz. pravilnikov o delovnih razmerjih 
in   zaradi napak, ki so bile ugotovljene pri njihovi izdelavi, je sekretariat 
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z opozorili in po konferencah dajal ustrezna navodila za njihovo pravilno 
sestavo. 

Da bi ugotovil, kakšno je stanje na področju socialnih služb, je sekre- 
tariat anketiral več ko 400 gospodarskih organizacij z nad 155 000 delavci. 
Anketa je pokazala, da so sicer nekatere socialne službe že dokaj razvite, 
zaostajajo pa predvsem otroške ustanove, športni prostori, pralnice in 
servisne delavnice. 

Sekretariat je na področju delovnih razmerij pripravil tudi teze in 
osnutke zakona o delovnih razmerjih gospodinjskih pomočnic, zakona o 
delovnih razmerjih hišnikov, zakona o delovnih razmerjih delavcev na 
domu ter pravilnika o nastanitvi, prehrani in prevozu delavcev. 

Sekretariat je sodeloval tudi pri pripravi gradiva za novi zakon o 
invalidskem zavarovanju, o zdravstvenem zavarovanju kmečkih proiz- 
vajalcev, za zakon o organizaciji in finansiranju socialnega zavarovanja 
ter dajal pripombe v zvezi z ratifikacijami raznih mednarodnih konvencij 
s področja socialnega zavarovanja. 

Da bi se izpopolnila varnost pri delu, je sekretariat izdal natančnejša 
strokovna navodila o izdajanju obratovalnih dovoljenj za stroje in strojne 
naprave, o organizaciji posebnih higienskih in tehničnh varstvenih služb 
v gospodarskih organizacijah, praktično navodilo o varstvenih ukrepih 
pri delu z elektrokari in kratkimi transportnimi sredstvi, za gradbena 
dvigala ter navodilo za uporabo gradbenih odrov iz jeklenih cevi v grad- 
beništvu. 

Sekretariat je pripravil tudi osnutek zveznega pravilnika o varstvenih 
ukrepih pri delih in vzdrževanju visokonapetostnih naprav ter pravilnika 
za varnost pri prevažanju ljudi in materiala po rudniških jaških. Sodeloval 
je pri sestavljanju osnutka novega zakona o inšpekciji dela ter pri sestavi 
raznih varstvenih navodil in opozoril pri delih na železnicah. 

Po Republiškem inšpektoratu za delo je sekretariat sodeloval pri 
pripravi in izvajanju varstvenih ukrepov pri delu mladinskih delovnih 
brigad in pri gradnji avtomobilske ceste Ljubljana—Zagreb in z Glavnim 
odborom Ljudske tehnike pripravil besedilo in risbe za brošuro -Var- 
stveni ukrepi pri gradnji  avtomobilske ceste«. 

Pri izvajanju neposrednega nadzorstva je republiški inšpektorat 
opravil 115 rednih in izrednih pregledov v rudarstvu ter 72 inšpekcijskih 
pregledov v železniškem prometu. S pogostejšimi inšpekcijskimi pregledi 
so bile večkrat v letu pregledane jame in reševalne postaje pri rudnikih 
in topilnicah. 

V sodelovanju z okrajnimi inšpektorati za delo in okrajnimi tajništvi 
иа notranje zadeve je bilo pregledanih 127 podjetij glede shranjevanja 
in uporabe raznovrstnih razstreliv. 

Da bi se varnostni ukrepi v gospodarskih organizacijah učinkoviteje 
izvajali in inšpekcijska služba učinkoviteje organizirala, je Republiški 
inšpektorat za delo nudil strokovno pomoč okrajnim inšpektoratom za delo 
s sodelovanjem pri 312 pregledih podjetij. 

Z zavodom za proučevanje organizacije dela in varnosti pri delu je 
sekretariat sodeloval pri strokovnem izobraževanju delavcev, varstvenih 
tehnikov in inženirjev v gospodarskih organizacijah na področju higien- 
skega in tehničnega varstva pri delu. 
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Glede na probleme, ki so nastali v zvezi z gibanjem števila zaposlenih 
v gospodarstvu, je sekretariat ukrenil potrebno, da se je služba posre- 
dovanja dela ukvarjala predvsem s preusmerjanjem delavcev, z njihovo 
prekvalifikacijo ter s pravilnim razmeščanjem in usmerjanjem mladine 
v poklice po potrebah gospodarstva. V ta namen je bila posebna skrb 
namenjena nadaljnjemu razvoju poklicnega svetovanja. Zaradi teh nalog 
je   bilo organiziranih 7 seminarjev in konferenc. 

Finance 

V letu 1958 je bila glede na razvoj v prejšnjih letih ter glede na 
smernice perspektivnega plana z družbenim planom nakazana na področju 
proračunske potrošnje kar največje štednja z namenom, da bi se zagotovila 
večja sredstva za razvoj družbenega standarda. V tem smislu se je izvajala 
finančna politika na področju celotne republike. S planom predvidena 
razmerja so bila v glavnem dosežena, zlasti če upoštevamo ukrepe, ki jih 
je v zvezi z omejevanjem investicijske potrošnje naknadno sprejel Zvezni 
izvršni svet. Osnovne naloge s področja financ je izvajal Državni sekre- 
tariat za finance LRS. 

Na področju pobiranja dohodkov je sekretariat skupno z Združenjem 
knjigovodij proučil sistem o sestavljajnu periodičnih obračunov v gospo- 
darskih organizacijah ter je na ugotovljene pomanjkljivosti opozarjal 
zvezne organe. 

Uprave za dohodke pri LO je opozarjal na važnost, da pregledajo 
periodične obračune ter je za usposabljanje potrebnega kadra izvedel po 
okrajih 7 do 14-dnevne tečaje. Razen tega je na konferencah z okrajnimi 
uslužbenci dajal tudi nadrobnejša navodila in smernice v zvezi z uvajanjem 
in obračunavanjem dopolnilnega in izrednega proračunskega prispevka. 
Sekretariat je tudi spremljal delo 479 komisij, ki so pregledale 4494 za- 
ključnih računov gospodarskih organizacij. 

Dohodki iz družbenega sektorja so dotekali redneje kot prejšnja leta, 
kar je pripisati spremenjenim instrumentom, s katerimi je zagotovljena 
večja stabilnost proračunskih dohodkov. 

Individualni kmetijski proizvajalci so bili za leto 1958 obdavčeni po 
nespremenjenih načelih iz prejšnjega leta. Večje dohodke, ki so jih kme- 
tijski proizvajalci dosegli v tem letu, je delno zajela zvišana občinska 
doklada. To zvišanje je znašalo po planu 825 milijonov din. Skupna obre- 
menitev kmetijskih gospodarstev z dohodnino in dokladami je znašala 
5384 milijonov din ter je bila po stanju 31. XII. 1958 izterjana s 950/o. 

Sekretariat je izvedel obsežne priprave za prehod k odmeri dohodnine 
in doklade od kmetijstva po novem katastrskem dohodku. Za dosego 
enotnega kriterija pri obdavčitvi gozdov za bodoče leto je izvedel koordi- 
nacijo z načelniki okrajnih tajništev za finance. 

Sekretariat je izvajal instrukcije o tem, kako realno ugotavljati do- 
hodke obrtnikov ir» samostojnih poklicev. To je posebno pereč problem 
glede na neenotno politiko ljudskih odborov do zasebnega obrtništva. Plan 
vplačil dohodnine od obrtništva in samostojnih poklicev je bil dosežen 
po   podatkih  davčnega  knjigovodstva s  970/o. 
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Izboljšanje in pospešitev izterjave dohodkov od prebivalstva se je 
obravnavalo na konferencah z direktorji okrajnih uprav za dohodke in 
z načelniki tajništev za finance. Razen tega je Državni sekretariat za 
finance inšpekcijsko pregledoval okrajne in občinske uprave za dohodke; 
v zadnjem četrtletju je bilo pregledanih 35 uprav. 

Državni sekretariat za finance je z zveznimi in republiškimi organi 
sodeloval pri pripravi osnutkov za številne predpise s področja družbenih 
dajatev. Predvsem je obravnaval osnutek Zakona o davkih. V okviru tega 
osnutka je proučil vprašanje nove osnove za odmero kmečke dohodnine 
ter v zvezi s tem skupaj s Sekretariatom IS za kmetijstvo in republiško 
katastrsko upravo ponovno analiziral realnost novih izračunov katastr- 
skega dohodka ter izvršil tudi določene korekture. Sodeloval je pri pripravi 
predloga novih stopenj za odmero kmečke dohodnine. Sodeloval je tudi pri 
izdelavi enotnega davčnega knjigovodstva in pri izpopolnitvi kontnega 
plana. V zvezi z uvedbo novega knjigovodstva je bila sklicana tudi instruk- 
cijska konferenca zastopnikov okrajnih uprav za dohodke. 

Na področju proračunske potrošnje je Državni sekretariat za finance 
LRS pripravil predlog o razmejitvi proračunskih sredstev med republiko in 
ljudskimi odbori ter osnutek republiškega proračuna. Med letom je izvajal 
republiški proračun ter spremljal izvajanje proračunov ljudskih odborov. 

Republiški proračun in obračuni okrajev za leto 1958 so bili doseženi 
s !)70/o, občinski proračuni pa s 93%. Pri tem pa so znatno zaostajale za 
planom negospodarske investicije pri okrajih in občinah. Na splošno lahko 
ugotovimo, da je finančno stanje vseh proračunov v republiki v letu 1958 
zadovoljivejše kot prejšnja leta ter bodo proračuni skoro vseh politično- 
teritorialnih enot izravnani. 

Zaradi kasnejšega povečanja obvezne proračunske rezerve na 6% in 
zaradi novih plač javnih uslužbencev je bilo finansiranje izrednih izdatkov 
iz republiške proračunske rezerve zelo omejeno. Sekretariat je moral 
obravnavati zato nove zahtevke posameznih organov, zavodov in organi- 
zacij vse leto z zelo strogimi merili. 

LR Slovenija je v letu 1958 najela za negospodarske investicije iz 
investicijskega in stanovanjskega sklada posojila v znesku 1181 milijonov 
din , tako da znašajo doslej najeta posojila skupaj 4025 milijonov, od tega 
kratkoročna posojila 486 milijonov, dolgoročna posojila pa 3539 milijonov 
dinarjev. 

V letu 1958 je Ljudska republika Slovenija prevzela poroštva za 
dolgoročna posojila gospodarskih organizacij in finančno samostojnih za- 
vodov v skupnem znesku 17 962 milijonov, tako da znaša vsota vseh takih 
garancij  skupno 56 121  milijonov dinarjev. 

Sekretariat je nadzoroval finančno poslovanje republiških finančno 
samostojnih zavodov. S stalnim spremljanjem njihovega poslovanja mu 
je uspelo zmanjšati dotacije, tako da je bilo z dotacijo kritih le 2,20/o 
izdatkov zavodov, medtem ko je znašal ta odstotek v letu 1957 3,50/o, 
v letu 1956 pa 6,6%. S takim ukrepanjem je v zadnjih letih uspelo tudi 
okrepiti zavode v ekonomskem in finančnem pogledu.* 

V letu 1958 je Zvezni izvršni svet dodelil LR Sloveniji devizno kvoto 
v višini 55 milijonov din, kar je za 25% manj kot v prejšnjem letu. To 
znižanje je narekovalo posebno skrbno obravnavo njihove uporabe. Sekre- 
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tariat je odobraval posamezna izplačila po strožjih merilih, ki jih je po- 
stavil Izvršni svet. Polovica od celotno potrošenih blagovnih deviz je bila 
odobrena za potrebe zdravstvenih zavodov, ostalo pa predvsem za kulturne 
in   prosvetne namene. 

V okviru splošnih nadzorstvenih nalog so finančni inšpektorati v 
LRS izvrševali preglede zaključnih računov za leto 1957, preglede perio- 
dičnih obračunov, preglede o oblikovanju in črpanju sredstev za investicije, 
analize o poslovanju lokalnih bank ter preglede v zvezi z nagrajevanjem 
in   obračunavanjem minimalnih osebnih dohodkov. 

Pri tem so bili še vedno ugotovljeni primeri, da podjetja pri sestavi 
zaključnih računov ne upoštevajo predpisov o inventuri, preveč pavšalno 
obravnavajo inventurne primanjkljaje in presežke ter širokosrčno ukre- 
pajo zoper povzročitelje škod. 

Finančni inšpektorati so pri pregledu periodičnih obračunov ugotav- 
Ijali, da so nekatera podjetja izkazala nepravilno realizacijo in poslovne 
stroške in jih prilagojevala svojim potrebam, predvsem zaradi kritju 
izplačanih plač ter za prikrivanje izgub in nedovoljenih manipulacij. 
Prispevek iz dohodka so zmanjševala z nepravilnimi popravki minimalnega 
osebnega dohodka (trgovska podjetja). Prihajalo je do napačnih izračunov 
čistega dohodka, ker so bila povprečno vložena sredstva nepravilno ob- 
računana. Doseženi čisti dohodek so podjetja pogosto neupravičeno pri- 
kazala kot rezultat prizadevanj kolektiva. Periodični obračuni pav.šalistov 
so   bili na splošno slabo sestavljeni, predvsem zaradi površnih inventur. 

Finančni inšpektorati so nadzirali tudi poslovanje javnih skladov in 
proračunskih služb. Proračunsko poslovanje je bilo pri ljudskih odborih 
slabše  kot   pri  republiških  organih. 

Pri približno 13 000 zavezanih je bilo opravljenih 4 250 pregledov. 
Izdanih je bilo 2 242 odločb zaradi kršitve predpisov, stavljenih je bilo 99 
predlogov za ureditev oz. odpravo neurejenega stanja v podjetjih in 
vloženih 300 prijav pri organih za pregon in kaznovanje. 

Agrarna reforma v LRS je v glavnem zaključena. Po smernicah Izvrš- 
nega sveta je sekretariat skupno z okraji proučil vse višinske kmetije, 
nakar so bile izdane razlastitvene odločbo. Nerešeni so le še primeri 
višinskih kmetij v okraju Maribor. Pri urejevanju agrarnih skupnosti 
so se pojavljali težki pravni problemi, zaradi česar je sekretariat nudil 
organom ljudskih odborov ustrezno pravno pomoč s tečaji in inštrukcijami. 
Da bi se uredila prilastitev zemljišč agrarnih skupnosti, je sekretariat 
po proučitvi praktičnih potreb izdelal predlog zakona o prilastitvah 
državnih zemljišč ter zemljišč agrarnih skupnosti. 

V tem letu se je pri občinskih in okrajnih ljudskih odborih pričelo 
sistematično delo pri evidentiranju splošnega ljudskega premoženja. Sekre- 
tariat je izdal navodila in organiziral seminarje in tečaje za občinske 
referente. Odstotek evidentiranih površin se je dvignil proti prejšnjemu 
lotu od 530/o na 89%. Površina zemljišč splošnega ljudskega premoženja 
znaša v Sloveniji 543 4G0 ha. 

Državni sekretariat za finance LRS je v letu 1958 pripravil in pred- 
ložil Izvršnemu svetu osnutke naslednjih predpisov: 

— zakon o proračunu LRS, 
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— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o agrarni reformi in 
kolonizaciji v LRS, 

— zakon o potrditvi sklepnega rac. o izvršitvi proračuna LRS za 1. 1957, 
— odlok o prometnem davku od gozdnih sortimentov, 
— odlok o delitvi dohodka Zveze zadružnih hranilnic in posojilnic 

r. z. z n. j. Ljubljana za leto 1957, 
— odlok o določitvi akontacije in plačevanju dohodnine od kmetijstva 

ter občinskih doklad za drugo četrtletje 1958, 
— odlok o oprostitvi časopisnih podjetij plačevanja proračunskega 

prispevka iz osebnega dohodka delavcev, 
— odlok o stopnjah dohodnine od kmetijstva za leto 1958, 
— odlok o dopolnitvi odloka o voznih olajšavah na avtobusih za 

učence v gospodarskih šolah. 
— odlok o določitvi akontacije in o plačevanju dohodnine od kme- 

tijstva ter občinskih doklad za tretje četrtletje 1958, 
— odlok o prometnem davku od hmelja, 
— odlok o določitvi količin vina in žganja, ki ga smejo proizvajalci 

porabiti v gospodinjstvu v proizvajalni dobi 1958/59 brez plačila pro- 
metnega davka. 

— odlok o dodelitvi novoletne nagrade uslužbencem in delavcem 
republiških državnih organov in zavodov, 

— odlok o določitvi akontacije in o plačevanju dohodnine od kme- 
tijstva ter občinskih doklad za prvo četrtletje 1959. 

IV. ŠOLSTVO, KULTURA IN ZNANOST 

1. Šolstvo 

Leto 1958 bo v daljšem procesu šolske reforme predstavljalo zelo 
pomembno stopnjo za to, ker smo v juniju tega leta dobili prvič po 
osvoboditvi Splošni zakon o šolstvu in s tem solidno pravno podlago ter 
kažipot za vsebinsko in organizacijsko izboljšanje šolstva. Priprave za 
izdajo zakona so dajale posebno obeležje tudi delu Sveta za šolstvo LRS. 

Nadaljnja pomembna činitelja, ki sta vplivala na delo Sveta za šolstvo, 
sta Zakon o javnih uslužbencih in Zakon o pristojnosti okrajnih in občin- 
skih ljudskih odborov, ki ju je Zvezna Ljudska skupščina sprejela tik 
pred začetkom leta 1958 in ki sta zlasti z določili, nanašajočimi se na 
prosveto, še bolj utrdila družbeno upravljanje na področju šolstva. 

Vsi trije zakoni terjajo vrsto republiških upravnih predpisov, zato 
je razumljivo, da je bilo delo Sveta za šolstvo LRS v letu 1958 v prvi 
vrsti posvečeno izdaji ustreznih predpisov in navodil, nanašajočih se delo- 
ma na reorganizacijo šolskega sistema, deloma na nameščanje in raz- 
meščanje učnega kadra, deloma na organizacijo šolskega pouka, v manjši 
meri pa na vsebinsko problematiko vzgoje in izobrazbe, kar bo glavna 
naloga v prihodnjih letih. 



PriloRe 447 

Reorganizacija šolskega sistema 

Glede postopnega prehoda na enotno obvezno šolanje je Svet za šolstvo 
LRS izdal že julija 1957 posebno priporočilo. Po tem priporočilu se je leta 
1957 združilo 111 nižjih gimnazij s štiri-razrednimi osnovnimi šolami v 
osemletne šole. Popoln prehod na enotno osemletno šolo je bil zaključen 
1.   septembra 1958, ko je začel veljati Splošni zakon o šolstvu. 

Ce hočemo številčno prikazati nastale spremembe, je treba primerjati 
podatke ob koncu šolskega leta 1956/7 s podatki ob začetku šolskega leta 
1958/59. Ob koncu šolskega leta 1956/57 je bilo skupno 1387 šol raznih 
vrst in tipov, v katerih so se šolali šoloobvezni otroci, in sicer: 

— osnovnih šol z razredi I. do IV. (v mestih, kjer 
so  bile gimnazije)  497 

— razvitih osemletnih šol  10 

— nerazvitih osemletnih šol  673 

— samostojnih nižjih gimnazij  165 

— nižjih gimnazij v sklopu popolnih gimnazij   .    . 36 

Skupaj   .    .    .    1387 

V začetku šolskega leta 1958/59 je bilo število vseh osnovnih šol 1208, 
in   sicer: 

— razvitih osnovnih šol s predmetnim poukom .    . 264 

— razvitih osnovnih šol, ki še nimajo vseh višjih 
razredov  50 
— nerazvitih osnovnih šol  568 

— podružniških   osnovnih   šol  318 

— štirirazrednih osnovnih šol za ital. manjšino   .    . 8 

Skupaj   .    .    .    1208 

Ce primerjamo te podatke, vidimo, da se je organizacijska struktura 
šol za šoloobvezno mladino močno zboljšala. Število niže organiziranih 
šol (eno in dvooddelčnih) se je znižalo za 179. Učence takih šol so prešolali 
na boljše organizirane šole. Po novi organizacijski strukturi osnovnega 
šolstva 318 podružniških šol izobražuje učence le od I. do IV. oziroma V. 
razreda, nakar gredo v više razvite šole. To omogoča kvalitetnejši pouk. 
Od prvotnih 211 šol, kjer so imeli učenci v zgornjih štirih razredih pred- 
metni pouk, se je zvišalo število takih šol po reogranizaciji šolskega 
sistema na 314 šol. 

Vzporedno z vzpostavitvijo mreže osemletnih šol, kakršno nakazuje 
šolska reforma je prišlo tudi do reorganizacije popolnih gimnazij. Ob 
Jconcu šolskega leta 1956/57 je bilo v Sloveniji 36 popolnih osemletnih 
gimnazij (34 slovenskih in 2 italijanski). Ob začetku šolskega leta 1958/59 
pa se je število gimnazij znižalo na 30 (28 slovenskih, 2 italijanski), pri 
čemer je treba poudariti, da so po splošnem zakonu o šolstvu vse sedanje 
gimnazije  štiriletno,  z  izjemo  2  italijanskih,  ki  sta  še  ohranili  prvotno 
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strukturo. Prve izkušnje po reorganizaciji gimnazij so pokazale, da bi jih 
bilo potrebno še nekaj ukiniti. 

Mreže in organizacijske strukture drugih šol šolska reforma doslej ni 
bistveno zajela, vendar lahko ugotovimo pozitivno dejstvo, da se mreža 
strokovnih šol iz leta v leto širi. V šolskem letu 1958/59 smo ustanovili 
24 strokovnih šol, in sicer: 1 ekonomsko srednjo šolo, 2 administrativni 
šoli, 2 industrijski šoli, 1 gostinsko šolo, 3 vajenske šole za gostinsko 
stroko, 4 živinorejsko-poljedelske šole. 3 živinorejsko-sadjarske šole, 3 
vinarsko-sadjarske šole, 1 poljedelsko-hmeljarsko šolo in 4 poklicne gospo- 
dinjske šole za kvalificirane delavke. 

S predšolsko vzgojo se ukvarja 163 vrtcev s 409 oddelki, v katerih 
je poleg 8417 predšolskih Se 961 šoloobveznih otrok, skupaj torej 9378. 
Od lani do letos smo odprli 5 novih zavodov, število v vrtce zajetih otrok 
pa se je za 10,9% povečalo in je večje od povprečnega prirastka zadnjih 
5 let. Mrežo smo dopolnili z dvema novima zgradbama, 4 vrtce zidajo 
v Mariboru, pripravlja pa se še več adaptacij. Za leto 1958 je značilno, 
da se je omrežje šol razvijalo in izpopolnjevalo dosti bolj naglo kot 
doslej. 

Glede specialnega šolstva v letu 1958 je treba podčrtati, da so rastli 
novi oddelki predvsem v eksternih pomožnih šolah in da si mnogi ObLO-i 
veliko prizadevajo, kako bi ustanovili pomožne šole za lokalne potrebe. 
Sicer pa se mreža specialnih šol ni bistveno spremenila. 

Prav tako se ni spremenila mreža višjih šol. Od vseh treh, ki spadajo 
upravno pod Svet za šolstvo LRS, sta se v letu 1958 normalno razvijali 
Višja pedagoška šola, ki je v 11 letih obstoja izšolala že 776 učiteljev za 
predmetni pouk. in Višja gospodinjska šola, ki je v letu 1958 v organi- 
zacijskem pogledu znatno napredovala in v kratkem času obstoja tudi 
že dala 74 diplomiranih slušateljic. Resen problem pa je triletna Višja 
šola za telesno vzgojo, edina šola v Sloveniji za učni kader te vrste. Od 
ustanovitve leta 1953 je diplomiralo na njej samo 16 slušateljev. Okrog 
80 absolventov je še brez diplomskih izpitov. Vpis na šolo je vsa leta 
nezadovoljiv. Potrebni bodo ukrepi, da bodo naše šole dobile ustrezen 
kader za telesnovzgojni pouk. 

Učni načrti 

V letu 1958 je Svet za šolstvo LRS na predlog Zavoda za proučevanje 
šolstva LRS predpisal novi učni načrt za četrti razred vseh osnovnih 
šol ter za peti razred na 20 eksperimentalnih šolah. Ze leto prej je Svet 
za šolstvo LRS predpisal učne načrte za prve tri razrede osnovnih šol 
in za četrti razred na eksperimentalnih šolah. V Sloveniji smo torej do- 
segli z učnimi načrti reformirane osnovne šole frontalno do vključno 
četrtega razreda. Sistem preizkušnje novih učnih načrtov na eksperimen- 
talnih šolah,  preden jih Svet predpiše za vse šole, se je dobro obnesel. 

Na gimnazijah se v letu 1958 niso spremenili. 
Od strokovnih Sol je Svet za šolstvo LRS predpisal v letu 1958 

začasne nove učne načrte kmetijskih šol za kvalificirane delavce in po- 
klicnih gospodinjskih šol. Osnovo za sestavo teh načrtov je dal opis po- 
klicev  določene  stroke  iz  kmetijstva   in  gospodinjstva.   Pri  sestavljanju 
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predlogov za omenjene načrte so sodelovali Zavod za proučevanje šolstva 
LRS, Republiški inšpektorat za strokovne šole, Kmetijska zbornica LRS, 
Zadružna zveza LRS oziroma Centralni zavod za napredek gospodinjstva. 

Svet za šolstvo LRS je nadalje predpisal učni načrt za izobraževanje 
odraslih v okviru obvezne šole. Predlog učnega načrta je izdelal s sodelo- 
vanjem zavoda za proučevanje šolstva LRS ter republiškega inšpektorata 
za splošrfD izobraževalno šolstvo — Zavod za proučevanje izobraževanja 
odraslih. Bistvena značilnost tega učnega načrta je v tem, da se ne na- 
slanja več na predmetnik rednih osnovnih šol, marveč je posebej prilagojen 
za odrasle, in da izhaja iz potreb po izobrazbi, ki jo terja od vsakega 
državljana naša družbeno ekonomska stvarnost. Ta učni načrt je osnova 
za   celotno delo pri izobraževanju odraslih. 

Reševanje kadrovskih vprašanj 

Najvažnejši predpis, ki ga je glede tega izdal Svet za šolstvo LRS 
v letu 1958, je vsekakor Pravilnik o izvajanju razpisov uslužbenskih mest 
za učno in vzgojno osebje, izdan v skladu z Zakonom o javnih uslužben- 
cih. Ta pravilnik ureja smotrno in demokratično celoten proces nameščanja 
in razmeščanja učnega kadra, zagotavlja stalnost učnega osebja, hkrati 
pa prepušča družbenim šolskim organom vodstvo kadrovske politike. 
Pravilnik predvideva samo 2 razpisa letno, in sicer rednega v aprilu ali 
maju, izrednega pa v juliju. Oba razpisa sta potekla v LRS v predpisanih 
rokih, za kar gre velika zasluga občinskim in okrajnim svetom za šolstvo, 
razpisnim komisijam ter šolskim odborom. Na odločbe o namestitvah na 
osnovi razpisov, ki so jih izdali pristojni sveti za šolstvo, je bilo le malo 
pritožb. 

Ker Zakon o javnih uslužbencih daje pravico svetom za šolstvo 
ljudskih republik, da lahko glede na službene potrebe in brez razpisa 
razporede začetnike, ki stopajo prvič v prosvetno službo, je LR Slovenija 
uporabila to možnost. Posebna komisija, ki jo je imenoval Svet za šolstvo 
LRS, je nameščala začetnike na tista mesta, ki so ostala po razpisih ne- 
zasedena. Tako smo dosegli, da na posameznih področjih vendar ni ostala 
nobena šola brez učnih moči. Na vseh naših šolah je namreč kmalu po 
začetku šolskega leta stekel pouk za vse učence, čeprav je bilo ponekod 
treba uporabili možnost dodeljevanja učiteljev za eno ali dve leti na 
prazna mesta, ponekod pa delno skrčiti pouk. 

Rezultati obeh razpisov in obsežnost dela, ki so ga imeli šolski organi 
z razmeščanjem učnega kadra ob priliki reogranizacije naše šolske mreže, 
kažejo naslednji podatki: 

— število razpisanih mest 317!) 
— število sprejetih učnih oseb 2310 
— število nezasedenih učnih mest     .      868 

Iz podatkov je razvidno, da že samo na nezasedenih razpisanih mestih 
manjka 868 moči. V resnici pa jih manjka še več, saj so šole v letu 1958 
razpisovale le najbolj nujna učna mesta. 

29 
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Največ učnih moči je na podlagi razpisov izgubil okraj Murska Sobota 
(115). Da se v bodoče zagotovi potrebni učiteljski kader za to področje, 
je bilo ustanovljeno v šolskem letu 1958/59 učiteljišče v Murski Soboti, 
ki je začelo pouk takoj s prvima dvema letnikoma, v katera se je vpisalo 
116 dijakov. 

Statistični podatki so že pred izidom razpisa pokazali, da bo treba 
poskrbeti za dodatni priliv učnega kadra. Zato je Svet za šolstvo LRS 
že februarja 1958 izdal Pravilnik o sprejemanju absolventov srednjih 
splošno izobraževalnih in strokovnih šol v učiteljsko službo. Odziv absol- 
ventov gimnazij in strokovnih šol na ta razpis je bil proti pričakovanju 
dober. V letu 1958 je bilo sprejetih v prosvetno službo po tem pravilniku 
106 učnih moči, od katerih je 74 končalo že enomesečni tečaj za pedagoško 
skupino predmetov v Pedagoškem centru, in se bodo tako že v kratkem 
času lahko prijavili za diferencialni izpit na učiteljiščih. 

Svet za šolstvo LRS je v drugi polovici 1958 izdal še analogni pravilnik 
o sprejemanju absolventov gimnazij in štiriletnih strokovnih šol v vzgo- 
jiteljsko službo. 

V okvir kadrovskih vprašanj, s katerimi se je ukvarjal Svet za šolstvo 
LRS v letu 1958. sodijo še naslednje zadeve: 

Svet je na osnovi določil Zakona o javnih uslužbencih izdal Odredbo 
o kategorizaciji položajev iz 1. do 14. točke 3. člena Uredbe o položajnih 
plačah uslužbencev prosvetnih ustanov, s katero so se uredili prejemki 
vodstvenega osebja na šolah in drugih vzgojnih ustanovah. 

Svet je izdal navodila za opravljanje strokovnega izpita predmetnih 
učiteljev, ki poučujejo gospodinjstvo. 

Svet je imenoval štiri nove komisijo za opravljanje učiteljskega stro- 
kovnega izpita pri učiteljiščih v Celju, Novem mestu, Tolminu in Kopru, 
ker sta bili dosedanji komisiji v Ljubljani in Mariboru preobremenjeni. 

Svet je podelil na predlog okrajnih prosvetnih organov in raznih 
organizacij 9 najzaslužnejšim prosvetnim delavcem Slovenije Zagarjeve 
nagrade. 

Na predlog Sveta za šolstvo LRS je Izvršni svet LRS imenoval po 
čl. 262 Zakona o javnih uslužbencih za imenovanje pedagoških svetnikov 
komisijo. V letu 1958 je bilo imenovanih prvih  12 pedagoških svetnikov. 

Kar se tiče celotne kadrovske problematike na področju šolstva, bodo 
v bližnji prihodnosti stale kot glavne naloge v ospredju: 

— Smotrneje je treba razporediti učne kadre za predmetni pouk. Na 
osnovnih šolah je razmeroma veliko število kadra s fakultetno izobrazbo, 
po številu 609, medtem ko prav teh moči primanjkuje na strokovnih 
šolah. Na teh šolah poučuje danes 329 osnovnošolskih učiteljev, ki za 
predmetni pouk niso kvalificirani. 

— Omogočiti je treba učiteljskemu kadru, da si z izrednim študijem 
na VPS oziroma na bodoči Pedagoški akademiji more pridobiti kvalifi- 
kacijo predmetnega učitelja. 

— Zagotoviti moramo pedagoško izobrazbo učnega kadra na strokovnih 
šolah. 

— Storiti je potrebno razne ukrepe, da se kar najbolj poveča število 
dijakov oziroma študentov na šolah za izobraževanju učnega kadra. 
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Strokovno in pedagoško-metodsko se je izopopolnjeval obstoječi učni 
kader na Pedagoškem centru pri Svetu za šolstvo LRS. Ker se je začela 
tudi vsebinsko izvajati šolska reforma, je bilo potrebno, da se vodilni 
kader, to je inšpektorji in upravitelji, temeljito seznanijo z njenimi 
osnovnimi smotri in z delom po njenih načelih. Za inšpektorje je bil 
14-clnevni tečaj že v oktobru 1957, nato pa v glavnem v letu 195!i 8-eno- 
ledenskih tečajev za upravitelje popolnih osemletnih šol. Tako je šlo skozi 
te tečaje 50 inšpektorjev in 322 upraviteljev. V juniju in juliju je bilo 
organiziranih 11 10-dnevnih tečajev za učitelje raznih predmetov na 
osnovnih šolah. Udeležilo se jih je skupaj 342 učnih moči. Na štirih 
tečajih za predavatelje vajenskih in kmečko-gospodarskih šol je dobilo 
83 udeležencev potrebno pedagoško-metodsko znanje. Na dveh enome- 
sečnih tečajih za absolvente gimnazij in popolnih strokovnih šol je dobilo 
74 kandidatov za učiteljski poklic gradivo za diferencialne izpite za uči- 
teljsko diplomo. V celem je v 1. 1958 Pedagoški center organiziral 29 raznih 
tečajev in seminarjev, ki se jih je udeležilo 900 učnih moči. 

Organizacijsko upravne zadeve 

Svet za šolstvo LRS je v letu  1958 izdal: 
— odredbo o predizobrazbi vajencev strokovnih šol s praktičnim po- 

ukom, ki poostruje pogoje za vpis v te šole, s čimer se približujemo 
smotru šolske reforme, da naj bi vsak državljan, ki se vključuje v kakršno- 
koli   strokovno šolo, prej  uspešno dokončal osemletno obvezno šolo; 

— začasna pravilnika o privatnih izpitih na učiteljiščih in na vzgoji- 
teljski šoli, s čimer se odpira pot do učiteljske izobrazbe dijakom, ki se 
naknadno odločijo za učiteljski ali vzgojiteljski poklic; 

— pravilnik o minimalnem in maksimalnem številu učencev po od- 
delkih na splošnoizobraževalnih šolah in z njim na eni strani preprečil, 
da bi se zaradi oddelkov s premajhnim številom učencev razsipal učni 
kader, na drugi strani pa omogočil pedagoško ustreznejše delo, ki bi ga 
sicer zavirali razredi s prevelikim številom učencev; 

— šolski koledar, katerega poglavitni namen je, da zagotovimo na 
šolah najmanj 210 delovnih dni, kakor to zahteva Splošni zakon o šolstvu 
in   kar pri dosedanji organizaciji pouka mnoge šole doslej  niso dosegle; 

— pravilnik o potrjevanju šolskih učbenikov in priročnikov, ki one- 
mogoča prepogosto menjavanje učbenikov, izdajanje vsebinsko in peda- 
goško neustreznih učbenikov in priročnikov kot tudi nepotrebne spore 
med založniki. Pravilnik predvideva za pisanje in za tiskanje učbenikov 
razpise in s tem odpravlja vsak monopolizem; 

— normative za zidavo osnovnih šol. Ti normativi preprečujejo v 
prihodnje gradnje prerazkošnih šol, z druge strani pa tudi zidavo peda- 
goško neustreznih prostorov. 

Na predlog Sveta za šolstvo LRS je Ljudska skupščina LRS v pro- 
računu za leto 1959 zagotovila okraju Murska Sobota 5, okraju Koper 
pa   12 milijonov dinarjev za potrebe manjšinskega šolstva. 

Na predlog Sveta za šolstvo LRS je Izvršni svet LS LRS ustanovil 
Zavod za proučevanje izobraževanja odraslih, s čimer je bil storjen po- 
memben korak za sistematičnejše in intenzivnejše izobraževanje odraslih. 
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Pomembno spremembo v letu 1958 je doživela organizacija pred- 
vojaške vzgoje. Do januarja 1958 so vso odgovornost za organizacijo in 
izvajanje predvojaške vzgoje imeli sveti za šolstvo, od republiških do 
občinskih. V skladu z zveznimi predpisi je Izvršni svet LS LRS izdal 
v marcu mesecu navodila, s katerimi se prenaša odgovornost na organe 
za narodno obrambo tako, da obdržijo šolski organi samo odgovornost 
za pouk predvojaške vzgoje na šolah. Prenos odgovornosti se je izvršil 
postopno, zaključen je bil z junijem. S prenosom je zagotovljena ustrez- 
nejša koordinacija dela. 

Investicije 

Po perspektivnem planu je bilo za leto 1958 predvideno, da bo na 
področju LR Slovenije investiranih: za splošnoizobraževalno šolstvo 1 433 
milijonov din, za strokovno šolstvo 1 357 milijonov din, za ostale vrste 
šolstva 96 milijonov din; skupaj 2 886 milijonov din. 

Po najnovejših podatkih je bilo v preteklem letu investiranih za 
zidavo novih šolskih objektov in povečavo obstoječih šol za potrebe 
splošno izobraževalnega šolstva 879 101 000 din, strokovnega šolstva 
971 000 000 din. skupaj   1 850 101 000 din. 

Ce prištejemo k tej vsoti 150 milijonov dinarjev, ki so se uporabili 
(po oceni) za investicijsko vzdrževanje šolskih objektov, je torej 1. 1958 
znašala investicijska potrošnja za potrebe vsega šolstva 2 000 101 000 din. 

2e v letu 1957 smo zaostali v planu investicij za šolstvo za 750 
milijonov dinarjev.  V letu  1958 znaša zaostanek 886 milijonov dinarjev. 

Skupno je torej investicijska dejavnost za potrebe šolstva zaostala 
v prvih dveh letih petletke v primerjavi s potrošnjo, določeno v perspek- 
tivnem planu, za 1 636 milijonov dinarjev. To razliko bo težko nadomestiti 
v naslednjih treh letih predvsem v investiranju za splošno izobraževalno 
šolstvo, ker ljudski odbori že sedaj finančno s težavo zmagujejo pričetek 
gradnje. Medtem ko se je v letu 1957 pretežna večina investicij finansirala 
iz negospodarskih investicij proračunov LO, prehaja v letu 1958 finan- 
siranje novogradenj in povečanje šolskih poslopij za potrebe splošno- 
izobraževalnega šolstva skoraj popolnomana finansiranje iz najetih posojil. 
To je razumljivo, ker so bila sredstva, predvidena v delih negospodarskih 
investicij proračunov LO, v skupni višini 469 626 000 dinarjev v letu 1958 
preskromna   za   realizacijo   postavljenih   nalog   s   perspektivnim   planom. 

V letu 1958 je bilo od večjih Sol v izgradnji 11 šol preko 10 učilnic 
in 9 šol pod 10 učilnic. 

Gimnazije: Nova Gorica (4 učil.). 
V izgradnji je bilo 9 objektov za strokovne šole. 
Izredno važno vlogo pri vzgoji in izobrazbi šolske mladine imajo 

množične organizacije, kot Zveza prijateljev mladine LRS, Ljudska mla- 
dina Slovenije, Ljudska tehnika LRS, Strokovno združenje učiteljev in 
profesorjev, pa tudi nekatere ustanove, zlasti Centralni zavod za napredek 
gospodinjstva. 
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2. Kultura 

Ustanovitev posebnega Sveta za znanost LRS konec leta 1957 je omo- 
gočila Svetu za kulturo in prosveto LRS, ki se je do tedaj ukvarjal tudi s 
problematiko znanstvenih ustanov, intenzivnejše obravnavanje problemov 
kulturnega življenja in njegovih institucij v letu 1958. Tako so se na sejah 
stalnih in občasnih komisij ter plenumov Sveta za kulturo in prosveto 
obravnavala v preteklem letu najrazličnejša vprašanja naše kulturne gra- 
ditve, osnutki ustreznih predpisov za posamezna področja in ustanove, 
sprejemala priporočila organov, pristojnih za delo kulturnih ustanov, in 
upravljale določene upravne zadeve iz republiške pristojnosti na področju 
kulture. 

V naslednjem je v kratkem prikazana tematika, ki jo je v letu 1958 
obravnaval Svet za kulturo in prosveto, ukrepi, ki jih je storil za reševanje 
določenih vprašanj, pa tudi problemi, ki še čakajo rešitve. 

1. Muzeji, galerije, arhivi, spomeniško varstvo. S problematiko mu- 
zejev in galerij se je ukvarjala posebna komisija Sveta. Ker za to področje 
še nimamo pravnih predpisov, je komisija skupaj z muzejskimi strokov- 
njaki pripravila osnutek republiškega muzejskega zakona, ki je bil poslan 
v pripombo okrajnim ljudskim odborom, tako da bo o njem lahko raz- 
pravljal Svet za kulturo in prosveto na eni od prvih sej v letu 1959. Na 
predlog muzejske komisije je sprejel Svet za kulturo in prosveto tudi 
osnovne teze za pravila muzejev in njihove naloge, prav tako pa tudi njen 
predlog, da se ukine Zemljepisni muzej kot samostojna ustanova in da se 
kot poseben odsek priključi Narodnemu muzeju v Ljubljani. V razprav- 
ljanju o problematiki muzejskih ustanov na splošno je Svet za kulturo 
in prosveto ugotovil: bistvo muzejske problematike je v številu muzejev 
(8 republiških, 42 okrajnih ozir. občinskih), v pomanjkanju prostorov za 
večino njih ter pomanjkanju kvalificiranega osebja, predvsem prepara- 
torjev, ki so po večini le priučeni in strokovno ne dovolj izobraženi. 
Družbeno upravljanje se je v muzejskih ustanovah uspešno uveljavilo; 
muzejska komisija je o oblikah in vsebini dela organov družbenega uprav- 
ljanja razpravljala z ravnatelji republiških muzejev in predsedniki njihovih 
upravnih odborov. 

Sredi leta je Ljudska skupščina sprejela zakon o varstvu kulturnih 
spomenikov in naravnih znamenitosti, ki ga je pripravil Svet za kulturo 
in prosveto v sodelovanju s strokovnim svetom Sekretariata Izvršnega 
sveta za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve. Glavna 
značilnost novega zakona je prenos velikega dela pristojnosti za varstvo 
kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti od republiškega na pri- 
stojne okrajne organe. Dosedanja centralizacija te službe je namreč 
marsikje povzročala pojave, da okraji spomeniškemu varstvu niso nudili 
niti primerne materialne niti druge pomoči. Za izvajanje tega zakona je 
pi-i pravil Svet za kulturo in prosveto tudi dopolnilne predpise. Se pred 
sprejetjem novega zakona o spomeniškem varstvu je izdal Svet za kulturo 
in   prosveto odločbo o zavarovanju nekaterih kulturnih spomenikov. 

Da bi bilo mogoče zavarovati celotne predele izredne prirodne lepote, 
je pripravil Svet za kulturo in prosveto tudi osnutek zakona o narodnih 
parkih in ga poslal okrajnim ljudskim odborom v razpravo. 
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Pri arhivih je eden od glavnih problemov pomanjkanje ustreznih 
prostorov, kar velja zlasti za osrednji Državni arhiv Slovenije, ki zaradi 
tega ne more urediti svojih fondov. Predpisi starega zveznega arhivskega 
zakona so zastareli in ne ustrezajo več sedanjim potrebam. 

2. Gledališče, film, RTV Ljubljana. V zvezi z materialnim stanjem 
v poklicnih gledališčih in v. njihovimi zahtevami za zvišanje subvencij je 
posebna komisija, ki jo je imenoval OLO Ljubljana, skupaj s Svetom za 
prosveto in kulturo LRS pregledala situacijo v Slovenskem narodnem gle- 
dališču in v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. Komisija je priporočila 
tem ustanovam postopno zvišanje vstopnine, varčevanje pri. uporabi mate- 
riala, racionalno zaposlevanje delovne sile v delavnicah ter selekcijo v 
vrstah umetniškega osebja. K podobnim ukrepom sta kasneje pristopila 
tudi OLO Maribor in OLO Celje glede tamkajšnjih gledaliških ustanov. 

Svet za kulturo in prosveto se je ukvarjal v preteklem letu z vpraša- 
njem gostovanj večjih gledališč (ljubljanskega, celjskega in mariborskega) 
v večjih krajih izven njihovih sedežev. Na področju gledaliških umetnosti 
je v preteklem letu zaznamovati veliko aktivnost amaterskih odrov, ki so 
imeli svojo osrednjo prireditev v tekmovanju amaterskih gledaliških 
družin v Velenju, ki je pokazalo visoko raven amaterskih gledaliških 
skupin. V zvezi z gledališko problematiko jo omeniti ustanavljanje manj- 
ših profesionalnih gledaliških skupin izven rednih gledaliških ustanov. 
Svet o pojavu še ni razpravljal, niti ni o njem zavzel načelnega stališča. 

Ob proučevanju problematike Slovenske filharmonije se je v Svetu 
za kulturo in prosveto LRS pojavilo vprašanje, ali naše materialne mož- 
nosti dovoljujejo obstoj treh velikih orkestrov samo v Ljubljani (opera 
SNG, Slovenska filharmonija, RTV Ljubljana). O rešitvi tega problema 
Svet še ni zavzel dokončnega stališča. 

Med letom je Svet razpravljal o osnutku zvezne uredbe o delovnih 
odnosih in plačah umetniškega osebja, s katero se je dopolnilo izvajanje 
zakona o javnih uslužbencih v umetniških ustanovah. 

Svet za kulturo in prosveto LRS je v letu 1958 ponovno razpravljal 
o problematiki slovenske kinematografije. Svet je ugotovil, da sta obe 
filmski podjetji, Triglav-film in Viba-film, od predvidenih 7 umetniških 
celovečernih in 18 kratkih filmov ostvarili v letu 1958 le 2 umetniška 
filma (Dobro morje. Kala) in 22 kratkometražnih. Postavlja se problem, 
ali ne bi kazalo obe podjetji združiti in tako doseči močnejšo finančno 
koncentracijo in večji umetniški uspeh. Svet o tem še ni zavzel fctališča. Za 
enega od glavnih vzrokov šibkosti naše filmske proizvodnje smatra Svet 
za kulturo in prosveto pomanjkljivo strokovno usposobljenost naših film- 
skih delavcev. 

Na predlog posebne komisije za film je Svet za kulturo in prosveto 
razdelil filmskim podjetjem v ta namen razpoložljivi proračunski znesek 
v višini 26 milijonov dinarjev: Triglav filmu 15 milijonov, Viba filmu 8 in 
filmskim zapiskom 3 milijone din. Na predlog komisije je Svet za kulturo 
in prosveto sklenil, da se bodo v prihodnje subvencionirali filmi samo 
namensko, kar naj bi stimulativno vplivalo na proizvajalce. 

Svet za kulturo in prosveto je imenoval redakcijski odbor filmskih 
ai-hivskih zapiskov z nalogo, da usmerja in nadzoruje snemanje arhivskega 
filmskega gradiva. 
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V zvezi s programom v naših kinematografih je Svet za kulturo in 
prosveto ugotavljal določene slabosti. Se vedno se nabavlja vrsta filmov, 
ki so slabi, razen tega pa obstoji problem razširjanja filmov, ki nimajo 
slovenskega podnaslavljanja ali jezikovno slabo podnaslavljanje. 

Svet za kulturo in prosveto je kot pristojni organ spremljal tudi delo 
Zavoda za šolski in poučni film, ki je v nekaj letih od svoje ustanovitve 
dosegel lepe uspehe tako na področju produkcije diafilmov kakor tudi s 
propagando kinofikacije in s prirejanjem tečajev za predvajalce filmov. 
Svet za kulturo in prosveto je zahteval od Zavoda, naj izdela perspektivni 
načrt svojega razvoja in dela, o katerem bo razpravljal skupaj z direkcijo 
in   upravnim odborom ustanove. 

Na podlagi razpravljanja o problemih naše televizije v začetku leta, 
še predno je ta začel s poskusnimi oddajami, je Svet za kulturo in 
prosveto pozval vse kulturne in prosvetne ustanove, naj televizijo z 
razumevanjem podpro in naj z njo sodelujejo, zlasti v njenem začetnem, 
eksperimentalnem obdobju. Televizijskih sprejemnikov je danes v Slo- 
veniji okrog 500. 

3. Knjižnice in založništvo. Na področju knjižničarstva sta po mnenju 
Sveta za kulturo in prosveto LRS najbolj pereči dve vprašanji: vprašanje 
izdaje ustreznega zakona o knjižnicah, ki naj bi določil status, notranjo 
organizacijo knjižnic, materialno odgovornost za njihovo poslovanje in 
razvoj itd. Drugo pa je vprašanje vzgoje strokovnega bibliotekarskega 
kadra. Glede prvega vprašanja je sklenil Svet za kulturo in prosveto, da 
se v sodelovanju Z Društvom bibliotekarjev pripravi osnutek republiškega 
zakona o knjižnicah. Ta je pripravljen in ga bo Svet v teku leta 1959 
predložil Izvršnemu svetu. Drugo vprašanje pa je reševal Svet za kulturo 
in prosveto z ustanovitvijo oziroma delom enoletne šole za knjižničarje, 
ki je delovala od oktobra 1957 do junija 1958. Razen tega je Svet za 
kulturo in prosveto ob pomoči Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljub- 
ljani organiziral tečaj za bibliotekarje in knjižničarje, ki delajo v fakul- 
tetnih, znanstvenih in strokovnih knjižnicah, in tečaj za bibliotekarske 
manipulante. Svet za kulturo in prosveto ima za potrebno, da bi se 
ustanovila občasna dvoletna šola za knjižničarje, združena s šolo za 
arhivske pomočnike na stopnji višje strokovne šole. 

Konec 1958 je Društvo bibliotekarjev Slovenije skupaj s sekretariatom 
Sveta za kulturo in prosveto organiziralo republiško posvetovanje biblio- 
tekarjev in knjižničarjev. Zaključke posvetovanja je Sekretariat posre- 
doval okrajnim tajništvom za kulturo in prosveto. Zvezi Svobod in 
prosvetnih društev in Zvezi prijateljev mladine. 

Na podlagi poročil komisije Sklada LRS za pospeševanje založništva 
je Svet za kulturo in prosveto nekolikokrat razpravljal o problematiki 
založništva ter o ceni knjig in revialnega tiska. V zvezi s tem je razpravljal, 
kako zožiti obseg subvencioniranega tiska in kako doseči pocenitev knjige. 
zlasti šolske, strokovne in politične. V skladu z določili pravilnika o delu 
te komisije, ki ga je Svet za kulturo in prosveto sprejel v začetku leta, so 
bila v teku leta razdeljena sredstva sklada v višini 101 milijona dinarjev 
za podpore izdaj učbenikov, slovarjev, politične in ideološke literature, 
drufio znanstvene in poljudnoznanstvene ter strokovne literature in mla- 
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dinske ter domače in tuje klasične literature. Skupno je bila izdana 
podpora za 298 publikacij. 

Po analizah, ki so jih napravili pristojni zvezni organi, je cena knjige 
v letu 1958 vkljub subvencijam iz skladov za založništvo rasla. Zato je 
bila imenovana posebna komisija, ki naj bi izdelala za Zvezni izvršni svet 
poročilo o problematiki založništva in nakazala načine, kako znižati ceno 
knjigi. Pri izdelavi poročila sodeluje tudi Svet za kulturo in prosveto LRS. 

4. Umetniško šolstvo. Svet za kulturo in prosveto LRS je tudi v tem 
letu spremljal delo umetniških'šol vseh vrst in stopenj. Mreža nižjih 
glasbenih šol je v LR Sloveniji relativno gosto, vendar so šolo kaj različne 
po svoji kvaliteti in ugledu, ki ga uživajo. Marsikje primanjkuje kvalifi- 
ciranih moči. Tudi po statusu nižje glasbene šole niso enotne, 37 je 
proračunskih ustanov, 8 pa finančno samostojnih zavodov. 

Posebej je Svet za kulturo in prosveto razpravljal o srednjih glasbenih 
šolah. V teh šolah v Ljubljani in v Mariboru je bil učni program splošno- 
izobraževalnih predmetov do lanskega leta zelo ozek, kar je absolventom 
oteževalo neposreden prehod na ustrezne visoke šole. Zato so bili izdelani 
novi predmetniki in učni načrti, ki jih je potrdil Svet za kulturo In 
prosveto. Na podlagi teh bodo imeli gojenci razen glasbenega tudi primerno 
skrčen splošnoizobraževalni pouk, s tem pa omogočeno nadaljevanje 
študija na Akademiji za glasbo in na filozofski fakulteti. Težnje OLO 
Gorica. Koper in Murska Sobota, da bi ustanovili lastne srednje glasbene 
šole, temelje v glavnem na želji, da bi tako zagotovili zadostno število 
vodstvenega glasbenega kadra, pevovodij in dirigentov za razvoj amaterske 
glasbene dejavnosti. 

Na podlagi razpravljanja o delu Baletne šole v Ljubljani je Svet za 
kulturo in prosveto odobril nov predmetnik in učni načrt tega zavoda, 
na podlagi katerih bo šola zrasla v osemletno Srednjo baletno šolo. Hkrati 
je Svet za kulturo in prosveto sprejel priporočilo, naj bi šola v prihodnje 
razvila tudi izobraževanje plesnih učiteljev in naj bi svoj program razširila 
s splošno-izobraževalnimi predmeti. 

Posebej je Svet za kulturo in prosveto razpravljal o problematiki 
likovne vzgoje mladine in je v zvezi s tem sklenil, naj bi glede na to, da 
se glavni del mladinske likovne vzgoje vrši v predšolskih ustanovah, 
prevzela osrednjo organizacijo za reformo likovne vzgoje posebna komisija 
pri Zavodu za proučevanje šolstva, ki naj bi pritegnila k razpravi še vse 
ostale zainteresirane organizacije in ustanove. 

Sekretariat Sveta za kulturo in prosveto je v letu 1958 skupaj s 
Svetom umetniških akademij kot vodstvenim organom vseh treh akademij 
pripravljal osnutek zakona o umetniški akademiji, ki naj bi vključevala 
vse tri sedanje akademije (za glasbo, za igralsko in za likovno umetnost). 
Vendar osnutek do konca leta ni toliko napredoval, da bi ga bil mogel 
obravnavati Svet in ga nato predložiti Izvršnemu svetu. Na akademijah 
se močno javlja težnja, naj bi zakon le potrdil obstoječe stanje. To bi pa 
bilo v nasprotju s splošnim procesom reforme visokega šolstva in študija. 
Zato naj bi, po drugem mnenju, zakon o umetniški akademiji puščal 
odprto možnosti povezovanja oziroma koordinacije študija med akademi- 
jami jn univerzo, oziroma naj bi se teoretski študij prenesel postopoma 
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z   akademij na Univerzo, na akademijah pa naj bi ostal le praktični del 
študija. Proučevanje tega vprašanja je še v pripravljalni fazi. 

5. Stipendiranje. Svet za kulturo in prosveto je v teku leta večkrat 
razpravljal o problematiki štipendiranja. Po nepopolnih podatkih, ki 
jih je zbrala komisija za štipendiranje pri Svetu, gre letno iz družbenih 
sredstev ca. 370 milijonov din za štipendije na vseh šolah. Povprečna višina 
štipendije za visoke in višje šole je bila okrog 5000 dinarjev, za srednje in 
strokovne okrog 3400 dinarjev. Pojavljale so se težnje, da bi primanjkljaje 
v študentskih domovih, nastale zaradi prenizkih vzdrževalnin, krili s prora- 
čunskimi dotacijami. Zato je Svet za kulturo in prosveto predlagal 
dajalcem štipendij, naj zvišajo štipendije do višine, ki jo omogoča novi 
zvezni predpis, sprejet v začetku leta 1958. 

S proračunsko postavko, s katero je razpolagal Svet, je Komisija za 
štipendije podprla štipendiranje tistega prosvetnega kadra, za katerega 
ljudski odbori ne kažejo dovolj zanimanja. 

Stipendiranje z deviznimi sredstvi za štipendije v tujini se vrši iz dveh 
virov: Prvi vir so devizna sredstva, s katerimi razpolaga Svet za kulturo 
in prosveto LRS in ki jih dobi iz republiške devizne kvote, drugi vir so 
štipendije, ki jih dajejo tudi vlade in mednarodne organizacije. Za ta 
drugi način štipendiranja zbira Svet za kulturo in prosveto le kandidate, 
dočim o dodelitvi štipendije odloča sekretariat za kulturo in prosveto 
Zveznega izvršnega sveta. 

Z deviznimi sredstvi, ki so bila na razpolago Svetu za kulturo in 
prosveto LRS, ni bilo mogoče razpisati štipendij za študij v tujini. Iz teh 
sredstev so bili dodeljeni samo zneski za študijska potovanja, največ do 
treh tednov. Stipendije za študij in specializacijo v tujini so dotekale v 
glavnem iz sredstev, ki jih dajejo tuje vlade in mednarodne organizacije 
na razpolago našim državljanom. Natečajev se je udeležilo skupno 90 
kandidatov. Stipendije je dobilo 35 prosilcev. (12 anglistov, 5 romanistov, 
4 glasbeniki, 1 dramaturg, 1 ekonomist, 1 slavist, 2 akademska slikarja, 
1 baletni pedagog, 1 matematik, 1 biolog, I zgodovinar, 2 tehnika, 1 filmski 
scenarist, 1 režiser, 1 snemalec). Iz pregleda je razvidno, da je izbor 
kandidatov nesistematičen in da ne ustreza našim potrebam po strokovnem 
izpopolnjevanju naraščaja v tujini. Svet za kulturo in prosveto sodi, da 
bi bila potrebna ustanovitev posebnega koordinacijskega organa, ki bi 
vsklajeval politiko štipendiranja v tujini in ki bo omogočil, da bi se 
smotrno izkoriščala razpoložljiva oziroma dosegljiva devizna sredstva, ker 
dajejo ali posredujejo tuje štipendije še univerze, SAZU in tehnična 
pomoč. 

6. Kulturni stiki s tujino. Omogočili so jih naslednji viri: 

1. Sklad za pospeševanje kulturnih dejavnosti LRS. 
2. Devizna  sredstva  Sveta  za  kulturo  in  prosveto  LRS, 
3. Zvezna komisija za kulturne stike z tujino. 

Upravni obdor Sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti je v 
smislu določil pravilnika, ki ga je sprejel Svet za kulturo in prosveto 
v   začetku leta, porabil 3 929 000 din za financiranje slovenskih kulturnih 



451! Priloge 

manifestacij v tujini (gostovanje Mestnega lutkovnega gledališča iz Ljub- 
ljane v Bukarešti, gostovanje Slovenske filharmonije v Celovcu, gostovanje 
Drame SNG v Trstu, dotacija Društvu slovenskih književnikov za propa- 
gando slovenske knjige v tujini). V zvezi s tem omenjamo še, da se je 
s sredstvi tega sklada v višini 5 032 000 din podprlo oziroma omogočilo 
gostovanje celovških madrigalistov v Ljubljani, gostovanje Ljubljanske 
Opere in Drame na Dolenjskem kulturnem festivalu, gostovanje Narodnega 
divadla iz Prage v Ljubljani, gostovanje Opere SNG v Beogradu in 
Skoplju in nastop Svobod iz Trbovelj v Ohridu. 

Neblagovna devizna kvota je bila razdeljena takole: službena potovanja 
8%, mednarodne konference in kongresi 120/o, študij in specializacije 28()/o, 
kotizacije 70/o, transferi 340/o, kulturnoumetniške prireditve ll0/o. V celoti 
je Svet razpolagal s 1 631 100 dinarjev. Iz tega je razvidno, da so devizno 
kvoto zelo bremenili mesečni transferi tujih umetnikov (4). Razmeroma 
nizek odstotek sredstev je bil dodeljen znanstvenikom in znanstvenim 
ustanovam zato, ker znanstveni delavci dobivajo devizna sredstva tudi iz 
kvote, ki jo dobi Univerza in SAZU, medtem ko so kulturni delavci vezani 
izključno na kvoto, ki jo ima Svet za kulturo in presveto. Ta je sklenil 
med drugim, da bo v bodoče razdeljevala neblagovne devize posebna 
komisija. 

Svet je v stiku z Zvezno komisijo za kulturne zveze s tujino skušal 
urediti predvsem vprašanje izmenjave kulturnih ansamblov s sosednimi 
deželami, stikov in obiskov ansamblov ali posameznikov v Sloveniji, 
oziroma slovenskih ansamblov in posameznikov v tujini. Razen kulturnih 
stikov s Koroško, ki so se vse do ukrepov koroške vlade o dvojezičnem 
šolstvu zelo ugodno razvijali, je Sekretariat Sveta posredoval tudi gosto- 
vanje ljubljanskega lutkovnega gledališča v Bukarešti, gostovanje pevskega 
zbora primorskih visokošolcev v Grčiji in na mednarodnem tekmovanju 
v Italiji (kjer so zasedli prvo mesto), gostovanje akademske folklorne 
skupine na Nizozemskem in v Nemčiji, razstave slovenske grafike v neka- 
terih severno italijanskih mest itd. Del teh manifestacij je omogočil 
Sklad za pospeševanje kulturnih dejavnosti LRS, deloma z dinarskimi 
sredstvi tudi Svet za kulturo in prosveto LRS, nekatera gostovanja pa 
v celoti Komisija za kulturne zveze s tujino. Določeno slabost na področju 
kulturnih stikov s tujino pomeni nepovezanost in razkosanost te dejavnosti 
med raznimi republiškimi ustanovami in organizacijami. Vedno večja je 
potreba po organu, ki bi v republiškem merilu koordiniral kulturne stike 
s tujino. 

7. Podčrtati je treba vse bolj poglobljeno in uspešno delo organov 
družbenega upravljanja v kulturnih ustanovah. To se kaže zlasti v tem, 
da ti organi z vodenjem smotrne politike v delu svojih ustanov le-te vedno 
bolj povezujejo z živo problematiko naše družbe, da postopoma odpravljajo 
ostanke stare miselnosti, češ da je delo kulturnih ustanov namenjeno le 
ozkemu krogu izbranih strokovnjakov. Prav zasluga organov družbenega 
upravljanja je, da se kulturni zavodi vse bolj spreminjajo v ustanove, ki 
se s svojim delom obračajo k širokim plastem naših delovnih ljudi, 
pospešujejo njihovo kulturno rast in izpopolnjujejo s tem glavno nalogo 
vsega  kulturnega  prizadevanja  v socialistični  družbi. 
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3. Znanost 
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Decembra 1957 je bila objavljena odločba o sestavi Sveta za znanost 
Ljudske republike Slovenije, 1. februarja 1958 pa je začel veljati zakon 
o znanstvenih zavodih. Svet še nima nadrobnejših predpisov o svojem delu 
in organizaciji, prav tako še niso bili izdani zvezni predpisi, ki naj dopolnijo 
nekatere določbe zveznega zakona o organizaciji znanstvenega dela, po- 
sebno na področju kadrovske politike. Vendar je Svet za znanost na štirih 
plenarnih sejah, na sejah svojih štirih komisij, v upravnih zadevah pa po 
sekretariatu, ki je skupen Svetu za kulturo in prosveto in Svetu za 
znanost, opravljal večino nalog, ki sodijo v njegovo področje. 

Zvezni in republiški zakon o znanstvenih zavodih pomeni prvi 
važnejši korak k prilagoditvi znanstveno raziskovalnega dela našemu 
družbenemu in gospodarskemu sistemu ter smotrni ureditvi tega področja. 
Razen organizacijskih vprašanj, katerim zakon posveča največjo pozornost, 
pa bo treba v praksi rešiti posebno še kadrovske in materialne probleme, 
ki   so za uspešno delo na tem področju velikega pomena. 

Najvažnejša naloga, ki jo je moral rešili v preteklem letu Svet za 
znanost, je bila registracija znanstvenih zavodov po zakonu o znanstvenih 
zavodih (Uradni list LRS 3—9/58). Znano je, da imamo v Sloveniji relativno 
velike finančno samostojne zavode, ki razen drugih nalog opravljajo tudi 
znanstveno raziskovalno delo, dalje inštitute ,univerze in fakultete (55) in 
manjše inštitute Slovenske akademije znanosti (9). Svet je podaljšal rok 
za registracijo znanstvenih zavodov do 2. IV. 1958, vendar se je od 85 
inštitutov, ki se vsaj deloma ukvarjajo z znanstveno raziskovalnim delom, 
odzvalo pozivu za registracijo v register znanstvenih zavodov le 21. Od 
teh je Svet za znanost vpisal v register znanstvenih zavodov 18, trem pa je 
odrekel status znanstvenega zavoda. 

Za registracijo se niso prijavili inštituti SAZU in manjši inštituti 
univerze ter fakultet, ki naj bi odslej poslovali predvsem kot pedagoške 
ustanove. Nekateri večji zavodi, ki imajo status finančno samostojnih 
zavodov, pa se niso prijavili za vpis v register znanstvenih zavodov, četudi 
se pri njih opravlja znanstveno raziskovalno delo. Za to bo potrebno, da 
Svet za znanost skupno z ustanovitelji finančno samostojnih zavodov 
ponovno prouči potrebo registracije teh zavodov v register znanstvenih 
zavodov. 

Večina inštitutov, ki so finančno samostojni zavodi, poudarja, da 
njihova dejavnost ni predvsem znanstveno raziskovalna, temveč aplika- 
tivna. Svet za znanost se je postavil na stališče, da je v naših razmerah 
še posebej upravičeno, da ne delimo znanstvenih institucij na čisto 
teoretske in one, ki se pečajo z aplikativnim delom, ker se z uspešnim 
reševanjem nalog iz prakse doseže večja povezanost med potrebami družbe 
in znanstveno raziskovalnim delom. Na ta način znanstveno raziskovalno 
delo najuspešneje prispeva k hitrejšemu razvoju naše družbe. Takšno 
povezanost je zasledoval tudi Izvršni svet s stališčem, da se naj finansiranje 
znanstvenega dela vrši preko gospodarskih organizacij in preko razpisov 
aktualnih tem v okviru sklada Borisa Kidriča. Povezanost znanstveno 
raziskovalnega dela in potreb družbenega življenja je tudi namen zakona 
o   organizaciji znanstvenega dela. 
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Da bi se dosegla omenjena smotrna povezava, je na osnovi pogodbo 
med Izvršnim svetom in Združenjem jugoslovanskih železarn dobilo zdru- 
ženje začasne ustanoviteljske pravice in dolžnosti do Metalurškega inšti- 
tuta, Kmetijski inštitut pa novega ustanovitelja z Zadružni zvezi Slovenije. 
V svete znanstvenih zavodov Kemičnega inštituta Borisa Kidriča, Inštituta 
za elektrogospodarstvo in Inštituta za turbostroje, v katerih imajo po 
zakonu o organizaciji znanstvenega dela ustanoviteljske pravice Izvršni 
svet, Univerzitetni svet in SAZU, so bili imenovani vedno tudi predstav- 
niki odgovarjajočih gospodarskih organizacij. Isto načelo je bilo izvedeno 
pri imenovanju 5. svetov znanstvenih zavodov, ki jim je ustanovitelj 
Izvršni svet in ki so morali dobiti po registraciji kot znanstveni zavodi 
nove svete znanstvenih zavodov. 

Treba pa bo pristopiti tudi k bolj načrtnemu in bolj koordinira- 
nemu delu predstavnikov družbe, posebno gospodarstva in predstavnikov 
znanstveno raziskovalnega dela na področju federacijo, s čimer se bo 
omogočilo načrtno reševanje najbolj perečih znanstveno raziskovalnih 
nalog. Prav tako bodo potrebni večji napori, da se ocenijo vse izvršene 
znanstvene raziskave in da se uvedejo v praksi, s čimer bo odpadel večkrat 
nepotreben nakup inozemskih licenc. Za uspešno znanstveno raziskovalno 
delo je potrebno, da gospodarstvo formulira najbolj perečo zahteve, ki naj 
jih izvrši znanstveno raziskovalno delo na osnovi temeljite analizo in naših 
možnosti na tem področju ter da začne poslovati zvezni sklad za znan- 
stveno delo. 

Znanstveni zavodi še niso izvršili preuvrstitov svojih uslužbencev 
v nazive znanstvene službo, kakor to predvideva zakon. Delno je vzrok 
v tem, da ni predpisov, ki naj bi jih po čl. 103 zakona o organizaciji znan- 
stvenega dela izdal zvezni Izvršni svet, deloma pa v tem, da uslužbenci 
zavodov, ki so organizirani kot finančno samostojni zavodi, doslej niso 
imoli takih nazivov. 

Finansiranje znanstvenega dela 

Svet za znanost LRS ne razpolaga sam s sredstvi' za finansiranje 
znanstvenega dela. Proračun LR Slovenije za leto 1958 je imel postavko za 
Sklad Borisa Kidriča in jo preko javnih natečajev razpisal in nagradil 
izbrane znanstvene teme, ki so jih izdelali inštituti in posamezniki. Sred- 
stva iz zveznih skladov, ki naj bi finansirala znanstveno raziskovalno delo 
v lotu 1958, še niso bila v polni meri izkoriščena, ker ustrezni skladi 
in institucije še niso določili programa znanstveno raziskovalnega dola. 
Zato so so znanstveni inštituti razen Sklada Borisa Kidriča finansirali 
predvsem od naročil podjetij. Toda potrebo naših relativno majhnih 
podjetij pomenijo manjše izpopolnitvene naloge, ki često no zahtevajo 
uporabo znanstvenih delovnih metod. Tako so znanstveni zavodi lani iz- 
vrševali predvsem manjše izpopolnitvene naloge. Svet za znanost LRS jo 
pozval vso institute na svojem področju, ki delujejo na polju znanosti, naj 
predložijo teme iz svojega letnega načrta za leto 1959 in ki naj jih finansira 
zvezni sklad za znanstveno raziskovalno delo. Svet je potrdil predloge svojih 
komisij, ki so o tem razpravljale in predložil zveznemu svetu predlogo za 
finansiranje nekaterih znanstveno raziskovalnih tem iz zveznega sklada za 
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znanstveno delo. Tako je bilo iz naravoslovnih ved predloženih Cl tem, od 
katerih je bilo 20 predloženo Zveznemu svetu za znanost, 41 pa naj bi jih 
po možnosti finansiral Sklad Borisa Kidriča ali pa drugi interesenti. Na 
področju tehničnih in matematičnih ved je bilo predloženih 53 tem, 'id 
katerih je Svet za znanost predložil Zveznemu svetu 24. Na področju 
družbenih ved so bile predložene Zveznemu svetu za enkrat le ti i teme. 

Na polju koordinacije znanstvenega dela je svet sprejel sklep o 
koordinaciji dela znanstvenih knjižnic, o enotnih skupnih katalogih znan- 
stvenih knjih po področjih in s tem o smotrnejši nabavi znanstvene 
literature v inozemstvu. Sklenil je izvesti registracijo najvažnejših aparatur 
in inštrumentov v znanstvenih zavodih na univerzi in v podjetjih, kar bo 
omogočilo njihovo smotrnejše izkoriščanje in nabavljanje novih. 

Razen tega je svet sklepal o merah, ki so potrebne zaradi zaostajanja 
razvoja kadrov na nekaterih področjih, zlasti na polju matematike in 
fizike ter o problemu doktorata znanosti pri kadrih, ki so zaposleni v 
znanstvenih zavodih na področju tehnične znanosti, kjer je bil doslej ta 
naziv relativno redek. Razen tega je razpravljal o potrebnih spremembah 
na področju štipendiranja in o predlogu zveznemu svetu za znanost za 
ureditev dajanja sredstev iz Tehnične pomoči. Pred komisijo za strokovne 
izpite laborantov, ki jo nadzoruje Svet za znanost, je od skupno 78 prijav- 
ljenih kandidatov napravilo izpite 68 pomožnih laborantov. 

4. Univerza in Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

Sredi leta 1957 sprejeti Zakon o Univerzi v Ljubljani je v skladu 
s prizadevanji, da bi družba dobila hitreje in več visoko kvalificiranih 
strokovnjakov, med drugim omejil čas trajanja študija na fakultetah 
ljubljanske univerze na štiri leta oziroma na pet- let na medicinski 
fakulteti. 

Prizadevanja in ukrepi univerzitetnih organov in republiških oblast- 
venih ter politično upravnih organov so bili zato v letu 1958 usmerjeni 
tako, da bi se zagotovilo izvajanje določil univerzitetnega zakona. V zvezi 
s tem so bili doseženi pozitivni rezultati zlasti z izdelavo oziroma potr- 
ditvijo univerzitetnega in fakultetnih statutov. Učni načrti posameznih 
fakultet kot sestavni del fakultetnih statutov in kot časovni okvir za 
trajanje študija so bili na šestih fakultetah vsklajeni z zakonskim dolo- 
čilom o štiriletni študijski dobi, trem tehniškim fakultetam, katere so bolj 
formalno izdelale učne načrte za 4 letni študij, pa je Ljudska skupščina ob 
potrjevanju njihovih statutov priporočila, naj svoje učne načrte prav tako 
vskladijo s štiriletno študijsko dobo do začetka 1959. 

Ob izdelavi učnih načrtov pa se je pokazalo, da zgolj mehanično 
krčenje študijskega gradiva ne bi moglo dati ustreznih rezultatov, da bi 
namreč po skrajšani študijski dobi dobila družba visoko kvalificirane 
strokovnjake na ustreznem nivoju strokovne izobrazbe. Pokazalo se je, 
da je treba spremeniti v določeni meri tudi organizacijo in način študija. 
Take spremembe so pa hkrati narekovale tudi potrebe naše prakso, ki 
vedno bolj potrebuje strokovnjake, ki so se že med študijem usmerili v 
določene   panoge   posameznih   strok.   Zato   naj   določijo   Studijski   načrti 
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posameznih fakultet, da se studij v višjih semestrih, najkasneje pa v 
zadnjih dveh, usmeri v posamezne specialnosti določene stroko. To bi 
pomenilo hkrati tudi krčenje študijske snovi, s tem pa zagotovila realna 
možnost diplomiranja v času, ki ga dovoljuje zakon. Predpisi o postdi- 
plomskom študiju raznih oblik, ki se nanovo uvajajo s statuti fakultet, pa 
pomenijo zagotovilo za nadaljnjo strokovno rast že diplomiranih strokov- 
njakov, hkrati pa možnost, da se redni študij omeji na bistvena poglavja 
določene znanstvene discipline. 

Statuti predvidevajo v teku študija tudi razna sredstva, s katerimi naj 
bi se doseglo, da bi študenti razpoložljivi delovni čas kar najracionalneje 
uporabili. Tako so vpisi v višje semestre oziroma letnike vezani na izpol- 
nitev določenih izpitnih pogojev, s potekom zadnjega semestra pa študent 
izgubi študentski status, ne glede na to, ali je diplomiral ali ne. Le 
absolventom tehniških fakultet, fakultete za agronomijo, gozdarstvo in 
veterinarstvo ter medicinske fakultete se zaradi posebnih študijskih pogojev 
podaljšuje status študenta za največ šest mesecev po poteku zadnjega 
semestra rednega študija. 

S statuti se je uredilo tudi vprašanje notranje organizacije fakultet, 
vendar obstoje še vedno določene razlike na posameznih fakultetah glede 
funkcije in poimenovanja enakih ali sorodnih organizacijskih enot; enako 
kot to je potrebno nadaljnjega proučevanja tudi vprašanje enotnih inšti- 
tutov- oziroma kateder za več fakultet oziroma vprašanje kombiniranja 
študija na več fakultetah. 

S statuti se je nadrobneje uredila sestava in poslovanje fakultetnih 
organov, določil habilitacijski postopek, postopek za dosego doktorata 
znanosti in uredila razna druga vprašanja, kar bo omogočilo boljše in 
uspešnejše delo. 

Ker je pomanjkljiva materialna osnova fakultet tudi eden od vzrokov, 
da se je doslej študij velikemu številu študentov prekomerno zavlačeval, 
so bili napori pristojnih organov v tem letu usmerjeni tako, da bi se ti 
pogoji zboljšali. Na tem področju so bili doseženi zlasti naslednji rezultati: 

1. nadaljevala se je gradnja poslopja za naravoslovno in filozofsko 
fakulteto v Aškerčevi ulici; 

2. končana je bila gradnja velike predavalnice elektrotehniškega 
oddelka ob Tržaški cesti; 

3. začela se je rekonstrukcija glavnega univerzitetnega poslopja na 
Trgu revolucije; 

4. začela se je nadzidava dvoriščnega trakta ekonomske fakultete ob 
Gregorčičevi ulici; 

5. delno je bila nabavljena oprema za odsek za šibki tok ter za 
fakulteto za rudarstvo, metalurgijo in kemijsko tehnologijo; 

6. z ustanovitvijo univerzitetne založbe v obliki posebnega oddelka 
rektorata, opremljeno s sodobnimi sredstvi za razmnoževanje, se je bistveno 
zmanjšala ena od velikih ovir pri preskrbovanju študentov s skripti 
in  učbeniki; 

7. s sprejetjem proračuna LRS za leto 1959 so se krediti, ki so dani 
Univerzi za materialne in funkcionalne izdatke, povišali za 25—300/o 
napram potrošnji v letu 1958, kar bo tudi znatno vplivalo na izboljšanje 
študijskih pogojev. 
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Na poziv Zveznega izvršnega sveta, ki je sklenil, da bo pri izgradnji 
gospodarskih fakultet sodelovala s svojimi sredstvi tudi federacija, je bil 
izdelan perspektivni načrt izgradnje ljubljanske univerze za obdobje 
1959—1966. V načrtu izgradnje gospodarskih fakultet je predvidenih 12 
novogradenj in 7 rekonstrukcij oziroma dograditev obstoječih poslopij 
ter nabava opreme zanje v skupnem znesku 2224 milijonov dinarjev. 
Razen tega se predvideva dokončanje zgradbe za naravoslovno in filo- 
zofsko fakulteto, rekonstrukcija ekonomske fakultete, v izdelavi pa jo 
program za rekonstrukcijo oziroma novogradnjo medicinske fakultete. 
Z izvedbo predvidenega načrta bi bila glavna materialna vprašanja 
ljubljanske univerze rešena. 

Kot nova organizacijska enota je bil v letu 1958 ustanovljen inštitut 
za sociologijo kot univerzitetna ustanova, ki pa Se ni začel z delom. 

V personalnem pogledu je treba omeniti predvsem, da se je v teku 
leta 1958 povečalo število asistentov za 22, vendar jo vkljub temu soraz- 
merje med številom univerzitetnih učiteljev in številom fakultetnih sode- 
lavcev še dalje neugodno, saj odpade komaj malo več kot en asistent na 
enega učitelja. 

Z zakonom o javnih uslužbencih so se bistveno zboljšali prejemki 
univerzitetnih učiteljev, manj pa fakultetnih sodelavcev, kar pomeni zlasti 
za gospodarske fakultete oviro v pridobivanju sposobnega kadra iz naših 
gospodarskih organizacij. 

Število diplomantov se je v letu 1958 dvignilo na 751 v primerjavi 
S 709 v letu 1957. Število na novo vpisanih v prvi letnik znaša 2642. 
Naslov doktorja znanosti je pridobilo v letu 1958 sedem kandidatov. 

V študijskem letu 1958/59 se je število vpisanih dvignilo na 7568, 
kar pomeni trikratno povečanje v primerjavi z letom 1945 46. Vzrok 
za dvig števila vpisanih, ki se opaža zlasti od leta 1956/57 dalje, je usta- 
novitev novih oddelkov oziroma odsekov v zadnjih letih (veterina, farma- 
cija, tekstilna tehnologija), zlasti v zadnjem študijskem letu pa tudi pove- 
čan dotok študentov iz drugih republik, ker so na nekaterih univerzah v 
državi uvedli sprejemne izpite in omejili vpis. Od vpisanih študira skoraj 
polovica (46,4%) tehnične vede. Vkljub naraščanju skupnega števila vpisa- 
nih pa število študentov na nekaterih fakultetah stalno pada. To velja 
zlasti za naravoslovno in filozofsko fakulteto. Posebej je omeniti pomanj- 
kljiv dotok za študij matematike in fizike, čeprav so potrebe po strokov- 
njakih teh vrst na srednjih šolah zelo velike, potrebujejo pa jih vse bolj 
tudi druga področja našega družbenega življenja. 

Studijski uspehi so v veliki meri odvisni tudi od gmotnega položaja 
študentov. Glede tega je treba omeniti zlasti vprašanje štipendiranja in 
vprašanje študentskih stanovanj. Po nepopolnih podatkih prejema štipen- 
dijo le okrog 2300 študentov ljubljanske univerze, povprečna mesečna 
višina štipendijo pa je okrog 4900 dinarjev. Ugotavlja se, da dajalci 
štipendij neenotno rešujejo višine štipendij, čeprav enotno reševanje tega 
problema omogoča odredba sekretariata Zveznega izvršnega sveta za 
presveto in kulturo. Izvršni svet LRS pa je opozoril ljudske odbore, naj 
posvete politiki štipendiranja na svojem območju več pozornosti in jo 
vskladijo z veljavnimi predpisi ter svojimi potrebami in možnostmi. 
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Med letom se je nadaljevala izgradnja študentskega naselja pod 
Rožnikom, za kar je bilo investiranih še 85 milijonov. V nacrtu je nadaljnja 
izgradnja studentskih stanovanj; predvideva za ustanovitev posebnega 
sklada v ta namen, v katerega bi prispevali tudi ljudski odbori in gospo- 
darske organizacije. Izgradnja študentskih stanovanj pa je tudi sestavni 
del omenjenega perspektivnega plana izgradnje ljubljanske univerze, pri 
kateri bo s svojimi sredstvi sodelovala tudi federacija. 

Študentje so pri razpravah o realizaciji zakona o univerzi zelo aktivno 
sodelovali in dali dosti predlogov, da se zakon v celoti realizira. V tej 
smeri se je angažirala celotna organizacija Zveze študentov, kakor tudi 
njeni zastopniki v fakultetnih in univerzitetnih organih. 

Družbeno upravljanje na univerzi se je med letom bistveno utrdilo. 
Povezalo je univerzo tesneje s splošno družbenimi problemi. Družbeni 
organi so v letu 1958 intenzivno delali na realizaciji zakona o univerzi 
in so na številnih sestankih svojih komisij ter plenumov reševali vprašanja 
statutov .zlasti vprašanja učnih načrtov in študijskega režima. Hkrati pa 
so tudi nakazovali potrebo po zboljšanju materialnega stanja, zboljšanju 
študijskih pogojev in so v tem pogledu tudi dosegli dobre rezultate. 
Družbeno upravljanje povezuje te organe z univerzitetnimi učitelji in 
študenti ter s tem ustvarja homogeno celoto vseh. ki na univerzi delajo. 

Univerza v Ljubljani je imela tudi v letu 1958 stalen stik z drugimi 
univerzami v državi. Ta stik je bil neposreden ali pa preko Skupnosti 
jugoslovanskih univerz. Tudi v letu 1958 so bile organizirane številne 
interfakultetne konference, sklenjena pa je bila tudi medsebojna zame- 
njava učnega kadra ter učnih pripomočkov, zlasti učbenikov. Preko 
Skupnosti jugoslovanskih univerz se zamenjujejo tudi univerzitetni uči- 
telji z drugimi državami. Naša univerza sama pa ima neposredne stike 
z univerzama v Nancyju in Poitierju, s katerima zamenjuje študente in 
asistente. Več učiteljev naše univerze je dobilo v letu 1958 štipendijo 
drugih držav. Tehnične pomoči, UNESCO in drugih mednarodnih institucij. 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

Po spremembah med letom je imela Akademija ob koncu leta 1958 
dva častna, 35 rednih in 22 dopisnih članov. 

V akademijskih inštitutih je potekalo delo po načrtu in v skladu 
s personalnimi in materialnimi možnostmi. Trije veliki inštituti (Kemijski 
inštitut Borisa Kidriča, Inštitut za elektriško gospodarstvo, Inštitut za 
turbinske stroje) so dobili na podlagi določil zakona o znanstvenih zavodih 
svoje družbene organe upravljanja, ustanoviteljske pravice in dolžnosti 
do njih pa izvršujeta od februarja 1958 dalje razen Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti še Izvršni svet in Univerza v Ljubljani. 

V okviru izvajanja sporazuma o zamenjavi znanstvenih delavcev med 
Poljsko akademijo in jugoslovanskimi akademijami znanosti je obiskalo 
našo akademijo med letom deset poljskih znanstvenikov. V okviru izva- 
janja plana kulturnega in znanstvenega sodelovanja med FLRJ in Sovjet- 
sko zvezo pa so obiskali našo akademijo trije sovjetski znanstveniki. 



Priloge 465 

V letu 1958 se je deset članov in znanstvenih sodelavcev SAZU udele- 
žilo raznih znanstvenih kongresov, posvetovanj in zborovanj v tujini, 
osmim pa je akademija omogočila krajše ali daljše bivanje v tujini, da 
bi   tam opravili določene študijske oziroma raziskovalne naloge. 

V letu 1958 je izdala akademija osem znanstvenih publikacij svojih 
članov in znanstvenih sodelavcev na 142 tiskovnih polah. Svoje publikacije 
zamenjuje akademija z 840 znanstvenimi ustanovami, akademijami, uni- 
verzami, inštituti in znanstvenimi društvi; od teh je 150 domačih, 690 
pa  tujih. 

V. ZDKAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 

1. Zdravstvena služba 

Svet za zdravstvo LRS je v letu 1958 sestavljalo 25 članov (skupaj 
s predsednikom in sekretarjem). Kot posvetovalni organ Sveta so redno 
poslovale tri stalne komisije: za zdravstvo, za zdravstveno varstvo matere 
in   otroka ter za finančno-ekonomska vprašanja. 

Svet je imel v letu 1958 8 sej, kjer so se obravnavale zlasti te-le 
zadeve: 

1. Izvajanje zakona o javnih uslužbencih. Izdani so bili predpisi za 
izvajanje ZJU in številna upravna navodila, s katerimi naj bi dosegli 
enotne kriterije pri razvrstitvi in nagrajevanju zdravstvenega osebja. 

Sekretariat sveta je posvetil posebno pozornost sestavi pravilnikov 
o plačah v zdravstvenih zavodih, ker je bilo treba preprečiti tendenco po 
neupravičenem zviševanju osebnih prejemkov. Zaradi tega je sekretariat 
tudi sodeloval kot stalni svetovalec pri ocenjevanju zakonitosti odločb 
na  Sekretariatu Izvršnega sveta za občo upravo. 

2. Zasebna zdravstvena praksa 
V letu 1957 je imelo zasebno zdravstveno prakso 188 zdravnikov 

(106 splošnih, 82 specialistov), 35 zobozdravnikov in 144 dentistov. Po 
uveljavitvi zakona o zasebni zdravstveni praksi je Svet po pooblastilu 
tega zakona in v skladu s potrebami zdravstvene službe začasno podaljšal 
221 zdravstvenim delavcem zasebno prakso, najdalje do 30. IX. 1958. 
Noben zdravstveni delavec se ni odpovedal javni zdravstveni službi 
oziroma se ni odločil za zasebno prakso. 

Izvajanje zakona zadeva na težave, čeprav je Svet pravočasno opo- 
zarjal družbene organe na ukrepe, ki so potrebni za nemoteno izvajanje 
zakona. Predvsem bo še nadalje stremeti za povečanjem kapacitet zdrav- 
stvene službe, kar zlasti velja za zobozdravstveno panogo. Prav tako bo pa 
tudi potrebno misliti na ukrepe, da se zatre nedovoljeno nadaljevanje 
zasebne prakse. 

3. Preskrba z zdravili 
Svet je obravnaval nekatera vprašanja preskrbe z zdravili in predlagal 

ukrepe za zboljšanje stanja. Doseženi rezultati ne zadovoljujejo. Predvsem 
je   potrebno doseči večjo odgovornost  farmacevtsko industrije, da ne bo 

:;n 
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samovoljno ukinjala proizvodnje že vpeljanih preparatov, največkrat 
čisto iz komercialnih interesov, ne da bi o tem bili pravočasno obveščeni 
interesenti. Prav tako bi sklenjene pogodbe o dobavi zdravil morale postati 
trdna obveznost podjetij. 

4. Sanitarna inšpekcija 

Z uredbo o organizaciji in delu Sanitarnega inšpektorata LRS in s 
priporočili ljudskim odborom za zboljšanje sanitarno inšpekcijske službe 
je bil na tem področju dosežen določen napredek; ogroža ga nepravilno 
tretiranje uslužbencev sanitarne inšpekcije, ker se jim odreka pravica do 
dodatka, ki bi ga dobivali v higienski službi, kar pa je rešeno z novo 
uredbo Zveznega izvršnega sveta. 

5. Higienska služba 

Po izvršeni analizi higienske službe smo pristopili k izdelavi načrta 
mreže higienskih ustanov in predpisom za obvezno izvajanje higienskega 
minima, da bi se ta služba organizacijsko in funkcionalno utrdila. 

C. Zobozdravstvo 

Zobozdravstvo je najslabša stran zdravstvene službe, v glavnem zaradi 
premajhnega števila zobnih terapevtov. S tem v zvezi stoji pred Svetom 
neposredna naloga, najti in sprejeti vse potrebne ukrepe, ki bodo zagotovili 
hitrejši dvig zobozdravstvenega kadra, v sistemu nagrajevanja tega kadra 
pa odpravile vse ugotovljene slabosti, tako da bi izboljšani točkovni sistem 
v resnici stimuliral večjo storilnost in dvig kvalitete. 

7. Strokovni nadzor in strokovno izpopolnjevanje 

Nadzor in izpopolnjevanje sta sicer urejena s predpisi, vendar doslej 
še ne moremo reči, da se ti dve nalogi tudi izvajata. Potrebno bo 
mobilizirati družbene organe za izvršitev omenjenih nalog, brez katerih ne 
moremo zagotoviti nenehno dviganje strokovne ravni v zdravstveni službi. 

ii. Bolnična in izvenbolnična služba 

V lotu 1958 nismo gradili novih bolniških objektov. Kljub temu smo 
z manjšimi investicijami pridobili v splošnih bolnišnicah 116 in v specialnih 
103 nove bolniške postelje. 

Primerjava investicijskih načrtov je pokazala, da bo za pravilno 
uporabo velikih investicijskih sredstev potrebno izdelati okrajne in občin- 
ske perspektivne plane, ki bodo vsklajoni v republiškem merilu. Na ta 
način bi bila investicijska sredstva usmerjena na prioritetnp naloge, 
sočasno pa bi se preprečile vse one novogradnje, ki se lahko odlože na 
poznejši čas. 

Lastna investicijska sredstva bolnic znašajo letno že okrog 1 milijardo 
dinarjev. Ta sredstva v glavnem zadoščajo za izboljšanje medicinske 
opreme, dopolnjevanje inventarja in vzdrževanje stavb. 

V izvenbolniški službi se je v letu 1958 povečal obseg dela z nasta- 
vitvijo novih strokovnih  delavcev  in  z večjim  angažiranjem  dosedanjih 
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(ukinitev zasebne prakse). Povečanje honorarnih in nadurnih zaposlitev 
v izvenbolnični službi pa bo v prihodnje potrebno voditi po čvrstih in 
jasnih kriterijih, da se ta napor ne izrodi bolj v samovoljno dviganje 
osebnega standarda posameznih zdravstvenih delavcev, kakor pa v resnično 
izboljšanje izvenbolnične službe. 

9. Družbeno upravljanje 

Ob koncu leta 1958 je v 370 zdravstvenih zavodih sodelovalo v druž- 
benem upravljanju okrog 3500 državljanov. 

Družbeno upravljanje se je dobro uveljavilo povsod tam, kjer jo 
našlo ustrezno povezavo z družbenimi in političnimi organizacijami. Uspehi 
so z redkimi izjemami (bolnišnica Maribor) v manjših zavodih boljši kot 
v   večjih. 

V prihodnje bo treba skrbneje določati sestav upravnih odborov. 
Politični organi in družbene organizacije bodo morale tem odborom nuditi 
več pomoči in se za njihovo delo intenzivneje zanimati. Upravne odbore 
bo potrebno preorientirati na temeljite analize celotnega poslovanja, na 
organizacijo dela, na odnose do bolnikov, na politični in strokovni dvig 
kadrov in podobna vprašanja ustanove. 

10. Zdravstveni kadri 

V letu 1958 smo dobili 09 novih zdravnikov in 11 zobozdravnikov. Od 
njih je 38% žena. 

Na dan 31. XII. 1958 je bilo v službi 1344 zdravnikov. Splošnih zdrav- 
nikov je vštevši 109 stažistov — 704. Ostali so specialisti oziroma specia- 
lizanti. Zobozdravnikov je 48. 

Medicinska fakulteta zaposluje 128, bolnice 510, ambulantno-polikli- 
nične ustanove 560 zdravnikov. 

Specialistični izpit je opravilo 52 zdravnikov, novih specializacij je 
bilo odobrenih 41. 

Strokovni izpit je opravilo 396 kandidatov, od tega 103 zdravniki, 
8   farmacevtov in 102 medicinski sestri, 

V 16 rednih zdravstvenih šolah (3 višjih, 6 srednjih in 7 nižjih) je 
bilo konec leta vpisanih 1059 gojencev. V rednih šolah in tečajih za 
pridobitev  naziva  se  povprečno  izšola letno  450  zdravstvenih  delavcev. 

Danes imamo 4474 absolventov šol in tečajev ali tri na enega zdrav- 
nika, kar bi bilo že dosti ugodno, če bi bila kvaliteta boljša in razmerje 
med posameznimi vrstami ugodnejša (relativno veliko bolničarjev in 
premalo sester). 

Z dograditvijo nove šole v Ljubljani za 4 profile zdravstvenih delav- 
cev v letu 1959 in z gradnjo predvidene nove šole za sestre in otroške 
negovalke v Mariboru bo omogočen hitrejši priliv novih dobro kvalifi- 
ciranih kadrov. 

Vkljub doseženim uspehom v kadrovski politiki pa bo potrebno še 
nadalje, s pravilnim kriterijem obravnavanja specializacij, sistema štipen- 
diranja. predvsem pa z omogočanjem kvalifikacije najsposobnejšemu 
kadru stalno izboljševati kvaliteto zdravstvenih kadrov. 
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11. Finansiranje zdravstvene službe 
Stroški za zdravstveno službo so iz leta v leto višji. Medtem ko so 

v letu 1955 znašali, skupaj z investicijami, 8.299,9 milijonov ali 3,760/o 
narodnega dohodka, so v letu 1957 znašali 12.116,6 milijonov ali 4,41n/o na- 
rodnega dohodka. V tem času je število oskrbnih dni naraslo od 3,420.711 
na 4,211.442. V letu 1955 se je zdravil v stacionainih zavodih vsak 8,41 
prebivalec, v letu 1957 že vsak 6,94. V ambulantno-polikliničnih zavodih 
je bilo leta 1955 4,932.710 pregledov, leta 1957 pa že 6,909.067. 

Za leto 1958 še ni podatkov, je pa vnaprej jasno, da bodo stroški že 
zaradi povišanih prejemkov v skladu z ZJU že zopet znatno narasli. 

Vzrokov za stalno naraščanje stroškov zdravstvene službe je več. Med 
objektivne sodijo predvsem naraščanje prejemkov, občutno povečana 
amortizacija, nove metode zdravljenja, podražitev energetike in podra- 
žitev prehrambenih predmetov. 

Razen objektivnih vzrokov pa imamo tudi vrsto subjektivnih sla- 
. bosti, ki nam neopravičeno dvigajo stroške zdravstvene zaščite. Slaba 
delovna disciplina povzroča ponekod neutemeljeno naraščanje nadur in 
honorarnih zaposlitev, premajhna strokovnost vodi v čezmerno porabo 
zdravil, nevzporejeno delo povzroča dupliranje dragih preiskovalnih 
metod itd. Upravne odbore čakajo ob teh vprašanjih še velike naloge, ki 
jih bodo mogli dobro rešiti le ob največji podpori zdravstvenih delav- 
cev samih. 

Sam sistem finansiranja zdravstvene službe pa bo treba dopolnjevati 
in razvijati, ne toliko s ciljem omejevanja sredstev kolikor v svrho pra- 
vilnega gospodarjenja z zaupanimi sredstvi. Razen tega pa bo potrebno 
nekatere proračunske zavode, ki imajo pogoje za to, prevesti na sistem 
samostojnega finansiranja. 

12. Investicije • 
V republiškem proračunu je bilo za negospodarske investicije Sveta 

za zdravstvo za leto 1958 odobrenih po odbitku 60/o obvezne rezerve 
skupno 128,435.000 din. 

Iz sredstev Zavoda za socialno zavarovanje je bil v letu 1958 dovršen 
Virusološki laboratorij  v Bohoričevi ulici. 

V pozni jeseni lanskega leta je bil dokončan in izročen svojemu na- 
menu Zavod LRS za transfuzijo krvi. 

Investicijska sredstva so se uporabila predvsem za nadaljevanje grad- 
benih, obrtniških in instalacijskih del na objektih, ki smo jih začeli gra- 
diti v 1957. letu. Večina IcHošnjih investicijskih sredstev pa je bilo po- 
rabljenih za šolo za srednji medicinski kader v Ljubljani, da bi z izgradnjo 
tega objekta čimprej in čim uspešneje reševali pereč problem srednjega 
medicinskega kadra. 

2. Socialno varstvo 

Svet za socialno varstvo LRS je v preteklem letu na štirih sejah 
obravnaval predvsem probleme z ožjega področja socialnega varstva. Ni 
pa še začel izvajati širših nalog, ki jih narekuje socialistična socialna 
politika socialno varstvenim organom v skrbi za delovnega človeka, 
njegovo družino in vsakodnevne potrebe. 
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Na področju zakonodaje je na predlog Sveta za socialno varstvo LRS 
Izvršni svet izdal Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni 
pomoči vojaškim vojnim invalidom, bivšim pripadnikom italijanske vojske. 

Svet za socialno varstvo jo izdal spremembo navodil k Uredbi o po- 
deljevanju denarnih podpor žrtvam fašističnega nasilja, s katerimi se je 
povišala najvišja vsota in razpon višine podpor žrtvam fašističnega nasilja. 

Pri svojem delu se je Svet za socialno varstvo zavedal pomembnosti 
strokovnega usposabljanja uslužbencev, zaposlenih v socialnih službah. 
Obravnaval je probleme Sole za socialne delavce v Ljubljani, ji pripo- 
ročil, da popularizira svoje delo in seznani z učnim programom ustanove, 
upravne organe ter gospodarske organizacije in da opozori na važno vlogo, 
ki   jo ima strokovno usposobljeni kader v socialnih službah. 

Ker Šola za socialne delavce nima velike zmogljivosti, je Svet potrdil 
načrt Pravilnika o izrednem šolanju na Soli za Socialno delavce. Z njim 
se je uvedel na šoli izreden študij. 

Naziv socialnega delavca je sprejel novi Zakon o javnih uslužbencih. 
Niso pa še izdani predpisi o strokovnem usposabljanju za dosego tega 
naziva. Zato je Svet razpravljal o osnutku Pravilnika o strokovnem 
usposabljanju za dosego naziva socialni delavec in podal pripombo in 
predloge, katere je dostavil zveznemu Sekretariatu za socialno politiko 
in   komunalna vprašanja. 

Razen zgoraj navedenih problemov je Svet obravnaval nabavke 
opreme za zavode in domove za rehabilitacijo po programu UNICEF-a in 
sprejel načela in kriterije za te nabavke. 

Kontracepcijska služba v LRS še ni razvita, zato je v zvezi s Svetom 
za   zdravstvo proučil in reševal probleme te službe. 

Na vseh sejah je Svet obravnaval probleme in poročila o družbenem 
upravljanju socialnih zavodov, za katere je po predpisih pristojen. 

Obravnaval in sprejel je predlog proračuna Sveta za socialno varstvo 
za leto 1959, plan negospodarskih investicij za leto 1959 in proračun in- 
validskega varstva v letu  1959. 

Pri'Svetu za socialno varstvo LRS poslujejo kot strokovno posveto- 
valni organi tri komisije in to Komisija za varstvo odraslih, za varstvo 
družine in invalidske zadeve. 

Komisija za varstvo odraslih je proučila probleme alkoholizma v Slo- 
veniji, deloma tudi v Jugoslaviji, in je obširni elaborat o tem obravnavala 
Z organizacijo RK ter ga razposlala v vednost okrajnim in občinskim 
ljudskim odborom. Obravnavala in dala je pripombe k osnutku Zakona 
O zaščiti socialno ogroženih oseb, ki služijo obvezni rok JLA. Skupno s 
Komisijo za varstvo družine je proučila osnutke zveznega Zakona o so- 
cialnih zavodih ter načrte zakonov s področja stanovanjske politike. K 
vsem tem predpisom je dala pripombe zveznim organom. Komisija za 
varstvo invalidov je predlagala spremembe predpisov s področja invalid- 
skega varstva, zlasti Zakona o vojaških vojnih invalidih in Uredbe o in- 
validskih prejemkih, ter proučila osnutek Uredbe o posebnem dodatku 
Otrok padlih borcev, ki je izšla leta 1958. 

Svet za socialno varstvo LRS bo v prihodnje moral svojo dejavnost 
usmerjati predvsem na razširitev mreže socialnih služb in ustanov z druž- 
benim upravljanjem, zlasti socialnih služb v stanovanjskih skupnostih in 



470 Prllose 

gospodarskih organizacijah. Pri družbenem varstvu družino bo moral 
razvijati najširše oblike družbenega varstva otrok, skrbeti -in dajati bo 
moral pobudo za ustanavljanje najrazličnejših ustanov za otroke in 
objektov za zabavo in razvedrilo, kjer bodo čez dan otroci živeli in se 
navajali na kolektivno življenje in družbeno vzgojo. S tem bo Svet pre- 
vzel širše naloge socialistične socialne politike in prešel okvir zgolj soci- 
alnega varstva. 

Se nadalje bo Svet moral posvečati posebno pozornost usposabljanju 
poklicnih socialnih delavcev, ki bodo znali reševati najširše družbene 
naloge pri skrbi za delovnega človeka in družino. 

Varstvo družine 
Skrbstveni organi so v letu 1958 vodili skrb nad 13.073 otroki in 

mladino pod družbenim varstvom. Od teh jih je bilo v lastni družini 
570/o, pri sorodnikih lO'Vo, v tujih (rejniških) družinah 100/o in v raznih 
socialnih zavodih 17"/o. Organi socialnega varstva so skrbeli za vzgojo, 
šolanje, usposabljanje, zdravje ter imovino otrok pod družbenim var- 
stvom. K šolanju ekonomsko ogroženih otrok so prispevali s podporami, 
zdravstveno ogrožene so pošiljali v letovanja in taborjenja, za ostale so- 
cialno ogrožene otroke pa so storili različne ukrepe v težnji, da ogrože- 
nemu otroku čim prej nudijo družinsko okolje ali pa pomagajo pri habi- 
litaciji. Kot najprimernejše oblike družbenega varstva tistih otrok, ki 
morajo iz socialnih, zdravstvenih ali vzgojnih razlogov živeti izven dru- 
žine, so se skrbstveni organi posluževali rejništva, ki pa se še vedno ni 
dovolj razvilo. Potrebno bo še najmanj 30"/o otrok, ki živijo v domskem 
varstvu, razmestiti v rejniške družine. Skrbstveni organi še tudi nimajo 
nadzora nad otroki, ki jih oddajo v rejo starši, večinoma nezakonske 
matere same, kakor tudi ne nad mladino, ki služi za pastirje na kmečkih 
posestvih. Tudi izbili rejnikov so skrbstveni organi posvečali premalo 
skrbi, zlasti se niso držali načela, da je za rejniške družine izbrati samo 
popolne družine. Tako je 300/n rejniških družin nepopolnih. 

Posebno skrb so skrbstveni organi ob podpori organizacije ZB po- 
svečali otrokom padlih borcev in žrtev fašističnega nasilja, katerih je v 
Sloveniji v evidenci skrbstvenih organov 8.784. Ti otroci se šolajo in 
usposabljajo za razne poklice. Za tiste, ki ob času rednega šolanja niso 
dosegli potrebnih kvalifikacij za nadaljnje šolanje, obstojajo v Ljubljani, 
Ptuju in Črnomlju dopolnilne šole; v teh šolah je 125 otrok, ki v enem 
letu izpolnijo učni program dveh razredov. Vprašanje sredstev za šolanje 
otrok padlih borcev je bilo v preteklem letu zadovoljivo rešeno, ker so 
v smislu Uredbe zveznega Izvršnega sveta prejemali poseben invalidski 
dodatek, če so se redno šolali. Za otroke žrtev fašističnega nasilja ni no- 
bene pravne zagotovitve glede sredstev za njihovo šolanje. Vendar so 
ljudski odbori z razumevanjem reševali vprašanje šolanja teh otrok ter 
jim dajali primerno denarno pomoč. Skrb za šolanje in vzgojo teh otrok 
je bila zadovoljiva, čutilo pa se je še vedno pomanjkanje individualne 
skrbi za vsakega otroka posebej. 

V družbenem varstvu šolske mladine so velikega pomena dobro or- 
ganizirane šolske in šolske mlečne kuhinje, ki so v letu 1958 dosegle 
napredek.  Najvišje število šolskih mlečnih kuhinj je bilo 1.294, najvišje 
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število korlstnikov pa 206.905, tako da je bilo dole/no dopolnilne prehrane 
preko 85% šolsko mladine. Šolske mlečne kuhinje so prejele inozemsko 
pomoć v hrani v skupni vrednosti 1.130,000.000 dinarjev. K režijskim 
stroškom so prispevali starši okrog 65% izdatkov, občinski in okrajni 
ljudski odbori pa 35%. Število šolskih kuhinj se ni zvišalo. Največ jih je 
bilo 25 s 5.687 korislniki. Po zaslugi zavodov za napredek gospodinjstva, 
ki so organizirali tečaje za kuharice v teh kuhinjah, se je kvaliteta hrane 
v   preteklem letu zboljšala. 

Važne oblike socialno zdravstvenega varstva otrok in mladine so 
počitniška letovanja in taborjenja. V stalnih letovanjih in daljših tabor- 
jenjih je bilo v preteklem letu zajetih 21.963 otrok, v letovanjih drugih 
oblik pa 2.432 otrok. 

Varstvo in habilitacija defektne mladine zaradi pomanjkanja zakon- 
skih predpisov in specialnih zavodov počasi napreduje. Se vedno je okrog 
29°/« defektne mladine izvefi specialnega šolanja in poklicnega usposab- 
ljanja. Največji problem pa je usposabljanje duševno nerazvitih in sla- 
boumnih otrok, od katerih jih 67% še ni zajetih v habilitacijo oziroma 
azilsko varstvo. 

V preteklem letu so dozoreli družbeno ekonomski pogoji za razvoj 
in delo stanovanjskih skupnosti. S tem v zvezi so bila razčiščena mnoga 
vprašanja o vlogi in mestu tega važnega družbenega organizma — saj 
bodo stanovanjske skupnosti prevzele pomembne naloge v skrbi za dvig 
življenjskega standarda delovnih ljudi. Nedvomno je najbolj pereča na- 
loga vprašanje organizirane pomoči otroku zaposlene matere, zaposleni 
ženi in družini, kjer sta zaposlena oba roditelja. Ljudski odbori, sveti za 
varstvo družine in drugi pristojni družbeni organi so bili na posebnih 
konferencah in sestankih, kakor tudi v obliki brošur in tiskanih pro- 
gramov seznanjeni z vsemi nalogami, predvsem tudi opozorjeni, da bodo 
morali vso to dejavnost usmerjati, vzporejati in ekonomsko utrjevati, 
V osnutkih statutov stanovanjske skupnosti so prišle do izraza tudi naj- 
važnejše socialne službe, zlasti raznovrstne oblike varstva otrok, ki naj 
bi   se v stanovanjskih skupnostih postopoma razvijale. 

Varstvo odraslih 

Socialne podpore po zveznih predpisih so se priznavale družinam 
oseb, ki služijo obvezni rok v JLA. Podpiranih je bilo 368 družin. 

Socialne podpore po republiških predpisih so se izplačevale osebnim 
in družinskim žrtvam fašističnega nasilja. Podpiranih je bilo 880 soci- 
alno ogroženih oseb oziroma družin. 

Splošne socialne podpore — redne in enkratne — so so priznavale po 
prostem preudarku v mejah splošnih obveznosti občinskih ljudskih od- 
borov. Večje število ljudskih odborov pa je v letu 1958 že uveljavilo 
odloke o dajanju socialnih podpor. Število koristnikov rednih splošnih 
socialnih podpor se je gibalo med 14.000 in 15.000.—. Medtem ko se v 
mestih in industrijskih centrih naši skrbstveni organi že usmerjajo na 
iskanje novih načinov in oblik družbeno pomoči z rehabilitacijo, zapo- 
slevanjem, urejanjem stanovanjskega problema in podobno, je denarna 
pomoč   na   podeželju   še   vedno   skoraj   edina  oblika   pomoči.   Republiško 
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povprečje redne socialne podpore je še vedno nizko in sicer okoli 2.200 din 
ali 140 din več kot v letu 1957. 

V letu 1958 se je Baza za repatriacijo LRS preselila iz Ljubljane v 
Brestanico, S 1. I. 1959 je ta ustanova prešla iz pristojnosti Sveta za so- 
cialno varstvo LRS v pristojnost Državnega sekretariata za notranjo 
zadeve LRS. V okviru tega Sekretariata je bila ustanovljena posebna ko- 
misija, ki bo proučevala organizacijo in oblike pomoči povratnikom pri 
njihovi zaposlitvi in resocializaciji. Take komisije se snujejo tudi na 
okrajih in občinah. 

Socialni zavodi za otroke, mladino in odrasle 
Pri organizaciji in poslovanju socialnih zavodov se je pokazalo, da 

sedanji predpisi o socialnih zavodih niso v skladu z obstoječim stanjem 
in bi bili nujno potrebni spremembe oziroma dopolnitve. Zaradi tega smo 
pristopili k pripravi in izdelavi novega osnutka Zakona o socialnih 
zavodih. 

Za socialne zavode republiškega pomena je bilo odobrenih iz repu- 
bliških negospodarskih investicij v letu 1958 30 milijonov din. in to za 
Zavod za duševno defektne Hrastovec-Trate 27 milijonov dinarjev, za 
Zavod za usposabljanje invalidne mladine v Kamniku — Strunjan 3 mi- 
lijone. Odobrena denarna sredstva so bila potrošena v celoti za pred- 
videna dela. 

Pri Svetu za socialno varstvo LRS obstoja sklad za socialne usta- 
nove, iz katerega je bilo dodeljenih posameznim socialnim zavodom v 
preteklem letu 35,341.()()() din za izboljšanje njihovih razmer. 

Vsi socialni zavodi v pristojnosti socialnega varstva so v družbenem 
upravljanju, kar je bistveno izboljšalo poslovanje socialnih zavodov. 

Varstvo vojaških vojnih invalidov 
Pri varstvu vojaških vojnih invalidov je bilo v letu 1958 veliko spre- 

memb, saj je bil spremenjen in dopolnjen sam Zakon o vojaških vojnih 
invalidih in razen tega izdanih še 7 dopolnilnih predpisov. Vkljub temu 
pa so v invalidski zakonodaji ostale še določene vrzeli in pripravlja zvezni 
Izvršni svet še izdajo 8 dopolnilnih predpisov. 

Značilno pri varstvu vojaških vojnih invalidov je, da sama invalid- 
nina ne rešuje socialnega vprašanja invalidov, pač pa se to rešuje z in- 
validskim, posebnim invalidskim in otroškim dodatkom. Glede na to, da 
se osnovne invalidnine od leta 1952 niso spremenile spričo tega, da je 
lestvica o višinah invalidnin za osebne invalide nesorazmerna (kričeča je 
razlika med 11. skupino, ki prejema 12.000 din, in III. skupino, ki pre- 
jema po 5.500 din mesečne invalidnine), pogosto invalidi iznašajo pred- 
loge, da bi se jim višine invalidnin spremenile. Osebni invalidi pogosto 
vlagajo zahtevke za zvišanje odstotka invalidnosti, in to ne iz zdravstvenih 
razlogov, pač pa z namenom, da se jim zvišajo invalidnine iz socialnih 
razlogov. 

Klimatsko in topliško zdravljenje vojaških vojnih invalidov se je 
v letu 1958 zboljšalo. Večja urejenost se očituje pri odobravanju tega 
zdravljenja (v letu 1958 je bilo 108 invalidov manj na zdravljenju kot 
v letu 1957). Slaba stran tega zdravljenja pa je v tem, ker morajo bivati 
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invalidi v gostinskih podjetjih. V tem pogledu je v Sloveniji poreč pro- 
blem na Gorenjskem, kamor prihaja letno 1.300 vojnih invalidov na kli- 
matsko zdravljenje Iz vse Jugoslavije. Sekretariatu zveznega Izvršnega 
sveta za socialno politiko in komunalna vprašanja je bil poslan predlog, 
da .se preuredi v klimatsko zdravilišče hotel »Triglav« v Dovju-Mojstrani, 
za kar je potrebnih 14 milijonov dinarjev, s čimer bi bil v Sloveniji 
problem skoraj za eno tretjino rešen. 

Na poklicni rehabilitaciji je bilo v letu 1958 67 vojaških vojnih in- 
validov in jih je 11 končalo oziroma se izučilo novega poklica. Vsi so 
prejemali štipendije od 6.000 do 12.000 din, odvisno pač od socialnega 
stanja posameznika. 

V decembru 1958 so bili vsi pod 45 let stari invalidi anketirani, če 
želijo, da se prekvalificirajo oziroma zaposlijo na boljših delovnih mestih. 
Na tej podlagi se bodo na profesionalno rehabilitacijo vključili novi in- 
validi, tako da bo v nekaj letih ta problem v Sloveniji v celoti rešen. 

Čeprav se je preskrba z ortopedskimi sredstvi v Sloveniji znatno 
zboljšala, vkljub temu še ni zadovoljiva, ker ortopedska podjetja poslu- 
jejo preveč na komercialni bazi. Ortopedske pripomočke bi morali izde- 
lovati posebni zavodi s samostojnim finansiranjem in pod družbenim 
upravljanjem, kjer bi invalidi in zainteresirani organi, zlasti socialno za- 
varovanje, neposredno vplivali na proizvodnjo teh pripomočkov. 

Upravni organi invalidskega varstva še vedno niso ažurni v poslo- 
vanju, ker so spričo stalnih spreminjanj in dopolnjevanj predpisov v kam- 
panjskem delu. Vendar pa se postopoma situacija zboljšuje, saj je bilo v 
Sloveniji leta 1955 še nad 3.()()() nerešenih zahtevkov, mejltem ko jih je 
bilo 31. XII. 1958 le še 500. 

Leta 1958 je bila izvršena pri 6 okrajnih organih invalidskega varstva 
revizija poslovanja. Za referente okrajnih ljudskih odborov so bili pri- 
rejeni seminarji. 

Republiški Svet oziroma Sekretariat skrbi tudi za invalide, pripadnike 
slovenskih narodnih manjšin v Italiji in Avstriji. Priznanih je bilo okrog 
1.401) invalidnin, od tega v Italiji okrog 1.100. Število pa se zmanjšuje. 
tako da je bilo za december 1958 izplačanih le še 796 invalidnin. 

V letu 1958 je bilo izplačanih za invalide v Italiji okrog 100 milijonov 
lir.   v Avstriji pa okrog 237.000 šilingov. 

Pomoč pri izvajanju tega varstva nudi v Trstu Zveza vojnih invalidov 
NOV za tržaško ozemlje in v Avstriji Zveza koroških partizanov v Celovcu. 

Organi invalidskega varstva nudijo veliko pomoč organizaciji Zveze 
vojaških vojnih invalidov. 

Varstvo borcev NOB 
Vsebina skrbi organov socialnega varstva za bivše borce NOB še ni 

dovolj razvita. Ljudski odbori so ogroženim borcem nudili pomoč v raz- 
nih oblikah. Potrebno bo določiti, katere naloge S področja varstva bor- 
cev NOB, naj izvajajo državni organi ob tesnem sodelovanju organizacij 
ZB,  s čimer se bo to varstvo zboljšalo. 

Kadri 
Uspešnost socialnih služb je v veliki meri odvisna od strokovne uspo- 

sobljenosti kadrov, ki na teh službah delajo. V preteklem letu še vedno 
ni   zadovoljevala niti  strokovna sposobnost  vseh  referentov,  ki  na soci- 



474 Priloge 

alnem varstvu delajo, niti sistemizacija mest, ki je bila za to področje 
pri ljudskih odborih odobrena. Pri okrajih in občinah je bilo sistemi- 
ziranih 341 delovnih mest, na katerih naj bi imelo 8% uslužbencev višjo 
ali visoko izobrazbo, 76% srednjo in 10% nižjo. Zasedenih je bilo 311 
mest z uslužbenci, od katerih jih je 70/o imelo višjo ali visoko, 22n/o srednjo 
in 7P/o nižjo izobrazbo. Pomanjkanje strokovne izobrazbe je bilo občutiti 
predvsem pri občinskih referentih, za katere so okrajni ljudski odbori 
prirejali krajše seminarje. Kadri za socialne službe se usposabljajo v Soli 
za socialne delavce, vendar je potreba po tem kadru večja, kot je dotok 
iz šole. Zato je še velika potreba po strokovnem kadru na socialnih služ- 
bah. Čeprav je šola v preteklem letu pričela tudi z izrednim šolanjem, bo 
potrebno usposobiti obstoječe kadre z daljšimi sistematičnimi seminarji; 
takega je v preteklem letu organiziral samo okrajni ljudski odbor Go- 
rica. Na teh seminarjih bo potrebno kadrom nakazati tudi pomen socialne 
politike na današnji stopnji naše družbene ureditve. V tej smeri je po- 
treben popravka tudi program Sole za socialne delavce LRS. 

Glede na obširne naloge socialnega varstva, katerim je dal poudarka 
in posebno mesto tudi program ZKJ, bo potrebno v prihodnje poskrbeti za 
čim bolj sistematično in vsebinsko delo prav občinskih svetov za soci- 
alno varstvo in svetov za varstvo družine, ker so ti najbližji vsakodnev- 
nim potrebam in težavam ljudi. Zato bo moralo biti njihovo delo usmer- 
jeno predvsem na skrb za delovnega človeka in njegovo družino ter za 
vse ostale kategorije oseb in posameznikov, ki so potrebni socialnega 
varstva. 

Sveti bodo morali doseči tudi večjo povezavo z družbenimi orga- 
nizacijami. 

Priloga 1 

ORGANIZACIJA IZVRŠNEGA SVETA IN REPUBLIŠKE UPRAVE 

1.   Izvršni   svet 

Nova Ljudska skupščina LRS je dne 11. 4. 1958 na novo izvolila pred- 
sednika in člane Izvršnega sveta. S to izvolitvijo se je število članov Iz- 
vršnega sveta povečalo od dosedanjih 15 na 19 članov. Ljudska skupščina 
je dne 24. IX. 1958 razrešila člana Izvršnega sveta Janeza Vipotnika in 
izvolila na njegovo mesto dr. Joža Vilfana. Po tej izvolitvi je bil sestav 
Izvršnega sveta naslednji: 

predsednik Boris Kraigher, podpredsednika Viktor Avbelj in dr. Joža 
Vilfan, sekretar Peter Zorko, člani: Julij Beltram, Tone Bole, Tone Fajfar. 
Milko Goršič, Jože Ingolič, Boris Kocijančič, Miran Košmelj, ing. Viktor 
Kotnik, Ada Krivic, Vladko Majhen, Matija Maležič, Mitja Ribičič, Janko 
Rudolf, Niko Šilih in Vida Tomšič. 

Izvršni svet se je v preteklem letu sestal na 26 sejah, na katerih je 
obravnaval 327 točk dnevnega reda. Na sejah so bila najštevilneje obrav- 
navana vprašanja s področja gospodarstva (310/o), tem sledijo vprašanja 
s področja splošnt1 uprave,  notranjih zadev in sodstva  (28%),  vprašanja 
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s   področja šolstva, kulture, prosvete in znanosti (21"/II), vprašanja s pod- 
ročja zdravstva in socialne politike (90/o) in razno (UVo). 

Odbori  in komisije so delali  v naslednjem sestavu: 

Odbor   za   notranjo   politiko 
Sestav do 15. 4. 1958: predsednik Stane Kavčič, člani Milko Goršič, 

Boris Kocijančič. Vladko Majhen, Mitja Ribičič, Niko Šilih in Olga Vrabič. 
Sestav od 15. 4. do 20. 6. 1958: predsednik Janez Vipolnik. člani 

Milko Goršič, Boris Kocijančič, Ada Krivic, Vladko Majhen, Matija Ma- 
ležič. Mitja Ribičič, Niko Šilih in dr. Teodor Tominšek, državni sekretar 
za   pravosodno upravo LRS. 

Sestav od 20. 6. do 30. 12. 1958: člani Boris Kocijančič, Vladko Majhen, 
Mitja Ribičič. Niko Šilih, dr. Teodor Tominšek in Peter Zorko; mesto 
predsednika odbora je bilo nezasedeno in je odbor začasno vodil Mitja 
Ribičič. 

Sestav od 30. 12. 1958 dalje: predsednik Mitja Ribičič, člani Vladimir 
Kadunec, državni sekretar za notranje zadeve LRS, Boris Kocijančič, Mi- 
ran Košmelj, Vladko Majhen, Niko Šilih in dr. Teodor Tominšek. 

Odbor je imel 9 sejj 

Odbor   za   gospodarstvo 
Sestav do 15. 4. 1958: predsednik Tone Bole, člani Julij Beltram, Ma- 

tija Maležič, Lavoslav Dolinšek, direktor Centrale NB za LRS, dr. Da- 
nilo Dougan, sekretar za splošne gospodarske zadeve, Mirko Jamar, po- 
močnik direktorja Zavoda LRS za gospodarsko planiranje, ing. Ludvik 
Kremžar, sekretar za industrijo in obrt, ing. Tino Mastnak. sekretar za 
kmetijstvo in gozdarstvo. 

Sestav po 15. 4. 1958: predsednik Tone Bole, člani Julij Beltram, Tone 
Fajfar. Jože Ingolič, Mirko Jamar, direktor Zavoda LRS za gospodarsko 
planiranje, Miran Košmelj. ing. Viktor Kotnik. Matija Maležič in Janko 
Rudolf. 

Odbor je imel 32 sej. 

Odbor za splošna in upravna vprašanja 
Dne 20. 6. 1958 so bili izvoljeni za člane odbora dr. Viktor Damjan, 

šef kabineta v Izvršnem svetu, Milko Goršič, Boris Kocijančič, Ada Krivic, 
Vladko Majhen, Matija Maležič, Milja Ribičič, Niko Šilih in dr. Slavko 
Zore, pomočnik sekretarja Izvršnega sveta; mesto predsednika je ostalo 
nezasedeno in je odbor začasno vodil Vladko Majhen. Dne 26. 9. 1958 pa 
je bil za predsednika izvoljen dr. Joža Vilfan in je bil tako kompletiran 
odbor. 

Odbor je imel 22 sej. 

Odbor   za   narodno   obrambo 
Sestav do 15. 4. 1958: predsednik Boris Kraigher, člani Viktor Avbelj, 

general-podpolkovnik Djoko Jovanič, Stane Kavčič. Ivan Maček in Niko 
Šilih. 

Sestav od 15. 4. 1958 dalje: predsednik Boris Kraigher, člani Viktor 
Avbelj. general-podpolkovnik Djoko Jovanič.  Ivan  Maček.  Mitja Ribičič, 
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Ferdo Setrajčič, sekretar za narodno obrambo. Janez Vipotnik in Pe- 
ter Zorko. 

Dne 2G. 9. 195!! je bil razrešen član Janez Vipotnik in na njegovo 
mesto imenovan dr. Joža Vilfan. 

Odbor je imel 3 seje. 

Administrativna   komisija 
predsednik   Niko   Šilih,   člani  Julij   Beltram,   Boris   Kocijančič,   Olga 

Vrabič (do 15. 4. 1958) in Peter Zorko (od 15. 4. 1958 dalje). 
Komisija je imela 6 sej. 

Komisija   za   pomilostitve 
predsednik Milko Goršič, člana Ada Krivic in Niko Šilih. 
Komisija je imela 3 seje. 

Komisija   za   odlikovanja 
predsednik Niko Šilih, člani Rudolf Ganziti, predsednik Republiškega 

odbora sindikatov gradbenih delavcev, Jože Kladivar, uslužbenec CK ZKS, 
Ljubo Mlakar, direktor Semenarne za Slovenijo, Ivan Novak-Očka, pred- 
sednik revizijske komisije pri predsedstvu SZD1* in Mirko Zlatnar, org. 
sekretar SZDL, sekretar komisije Tone Bučer, načelnik v administrativ- 
nem sekretariatu Izvršnega sveta. 

Komisija je imela 19 sej. 

Administracija   Izvršnega   sveta 
V prečiščenem besedilu uredbe o organizaciji in delu Izvršnega sveta, 

so bila postavljena tudi načela za organizacijo in delo Administracije Iz- 
vršnega sveta. Administracijo sestavljajo kabineti, administrativni sekre- 
tariat, samostojni uradi in svetovalci Izvršnega sveta. Kabinete imajo 
predsednik, vsak podpredsednik in drugi člani Izvršnega sveta, za katere 
to določi Izvršni svet. Administrativni sekretariat opravlja administra- 
tivno in tehnično delo in ima naslednje temeljno notranje organizacijske 
enote: urad sekretarja, protokol, finančno-ekonomski oddelek in oddelek 
za splošne zadeve. Samostojni uradi so: urad za prošnje in pritožbe, urad 
za informacije, urad za tehnično pomoč in urad za zunanje zadeve. 

Finančno   samostojni   zavodi 
Izvršni svet je v preteklem letu opravljal nadzorstvo nad delom 

Uprave zgradb uradov in zavodov LRS, nekaj časa pa tudi nad delom 
Zavoda za proučevanje organizacije dela in varnosti pri delu. Z 21. 6. 1958 
pa je bila pravica nadzora nad delom Zavoda za organizacijo dela in 
varnosti pri delu prenesena na Sekretariat Izvršnega" sveta za delo. 

Strokovni sveti 

Število strokovnih svetov kot posvetovalnih organov Izvršnega sveta 
se v letu 1958 ni spremenilo ter jih je sedaj 9. Strokovni svfti so delali 
v naslednji sestavi: 

Strokovni svet za industriji): predsednik: ing. Ludvik 
Kremžar. pomočnik sekretarja IS za industrijo in obrt, člani: ing. Stane 
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Bonač, tehnični direktor Papirnice Vevče. ing. Jože Didek, šef biroja za 
industrijsko arhitekturo pri Slovenija-projektu, prof. ing. Friderik Gerl, 
univ. profesor, ing. Darko Guštin, direktor Litostroja, Dušan Horjak. di- 
rektor Tiskanine v Kranju, ing. Milan Jeran,. sekretar rep. komisije za 
revizijo projektov, Gregor Klančnik, direktor Železarne Ravne, ing. Vik- 
tor Kotnik, sekretar IS za industrijo in obrt. ing. Tine Lah. podpredsednik 
OLG Maribor, ing. Roman Modic. univ. profesor, ing. Albert Nučič. di- 
rektor TSS v Ljubljani, ing. Ivan Pintarič, direktor rudnika svinca, cinka 
in barita v Škofljici, Alojz Ribič, direktor Rudnika Trbovlje, Hrastnik, 
ing. Henrik Sebaher, tehnični direktor Elektrogospodarske skupnosti Slo- 
venije, ing. Lucijan Šinkovec, direktor Inštituta Jože Štefan, dr. Štefan 
Soba, predsednik ObLO Ljubljana-Center, ing. Viktor Turnšek, direktor 
Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij. Zoran Žagar, direktor In- 
vesticijske banke. Centrala za Slovenijo, ing. Franc Žitnik, direktor Bom- 
bažne predilnice in tkalnice v Tržiču. 

Strokovni svet je na 2 sejah obravnaval naslednja važnejša vprašanja: 
strokovna priporočila v zvezi s pospešitvijo in pocenitvijo stanovanjske 
izgradnje  ter  delo  komisije za  pospešitev  in  razvoj   kemične  industrije. 

Strokovni svet za gozdarstvo: predsednik: ing. Turk 
Zdravko, docent na Fakulteti za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo, 
Ljubljana, člani: ing. Lojze FunkI, direktor Uprave za gozdarstvo LRS, 
ing. Slavko Gaberc, šef okrajne uprave za gozdarstvo. Koper, Gosar La- 
voslav, uslužbenec Sekretariata IS za kmetijstvo in gozdarstvo, Ljub- 
ljana, Hace Matevž, ljudski poslanec LS LRS, Ljubljana, ing. Knez Anton, 
šef okrajne uprave za gozdarstvo, Maribor, Lubej Franc, predsednik 
Okrajne zadružne zveze, Celje, ing. Tine Mastnak, pomočnik sekretarja 
IS za kmetijstvo in gozdarstvo LRS, ing. Oblak Franjo, direktor Gozd- 
nega gospodarstva. Ljubljana, ing. Jože Osterman, direktor tovarne 
»Elan«, Begunje na Gorenjskem, ing. Presečnik Marjan, šef proizvodnje 
Zadružne gozdarske poslovne zveze. Nova Gorica, ing. Puppis Karel, na- 
čelnik v Upravi za vodno gospodarstvo LRS, Ljubljana, ing. Seliškar An- 
ton, svetnik pri Zbornici za kmetijstvo in gozdarstvo LRS, Ljubljana, 
ing. Svetličič Adolf, načelnik v Zavodu za gospodarsko planiranje LRS, 
Stenica Viktor, direktor podjetja »Gorjana«, Ljubljana, ing. Volk Drago. 
direktor Lesno-industrijskega podjetja, Maribor, ing. Žagar Bogdan, di- 
rektor Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije, Žagar Jože, 
direktor gozdarstva pri Kmetijsko gozdarskem posestvu. Kočevje. 

Strokovni svet je na 2 sejah obravnaval naslednja važnejša vpra: 
sanja: ureditev blagovnega prometa z gozdnimi sortimenti ter maksimi- 
ranje cen hlodovine za vso Jugoslavijo, poostritev nadzorstev glede obra- 
tovanja žag veneciank. obdavčenje po novem katastrskem dohodku. 

St r o k o v n i svet za vodno gospodarstvo: predsednik: 
ing. Zavcer Pavle, direktor Kmetijskega inštituta, člani: Branko BartI, 
upravnik vodnogospodarske sekcije za Dravo, Ptuj, Niko Bclopavlovič, 
podpredsednik Okrajnega ljudskega odbora Novo mesto, ing. Rudolf Ci- 
molini. direktor Uprave za ceste LRS. Albin Dujc, predsednik Okrajnega 
ljudskega odbora Koper, ing. Lojze Funkl, direktor Uprave za gozdarstvo 
LRS, Martin Gosak, predsednik Občinskega ljudskega odbora Trbovlje, 
ing. Stojan Guzelj. načelnik oddelka za sanitarno tehniko pri CHZ, ing. 
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Ivo Jelačin, univ. profesor, Riko Jerman, predsednik Okrajnega ljud- 
skega odbora Celje, ing. Lojze Kerin, direktor Uprave za vodno gospo- 
darstvo LRS, ing. Ivo Klemenčič, podpredsednik okrajnega ljudskega od- 
bora Ljubljana, ing. Kovačič Emil, univ. profesor, Tine Lah, podpred- 
sednik Okrajnega ljudskega odbora Maribor, Emil Lesjak, pomočnik dr- 
žavnega sekretarja v Državnem sekretariatu za finance LRS, ing. Tine 
Mastnak, pomočnik sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo LRS, Danilo 
Petrinja, direktor vodne skupnosti Koper, dr. Branko Premrou, svetnik v 
sekretariatu IS za zakonodajo in organizacijo, ing. Karel Puppis, načelnik 
v Upravi za vodno gospodarstvo LRS, ing. Janko Sketelj, univ. profesor. 

Strokovni svet je na 3 sejah obravnaval naslednja važnejša vpra- 
šanja: osnutek uredbe za izvršitev 35. in 43. člena zakona o varstvu voda, 
rebalans plana republiškega vodnega sklada, organizacija ribiškega 
katastra. 

Strokovni svet za turizem: predsednik: dr. Danilo Dou- 
gan, sekretar Sekretariata IS za splošne gospodarske zadeve, člani: prof. 
Franjo Baš, direktor Tehniškega muzeja, Ivo Brumen, tajnik Gostinske 
zbornice za okraj Ljubljana, Božo Cernc, tajnik Gorenjske turistične 
zveze, Bogo Dragar, pomočnik direktorja SAP-Turist biroja, Pavle Haf- 
ner, pom. gen. direktorja Centrale Narodne banke za LRS. Cene Iskra, 
direktor Putnika Slovenije, Marko Ivanetič, direktor Zavoda za gospo- 
darsko planiranje OLO Novo mesto, Albert Jakopič, predsednik Turistične 
zveze Slovenije, Jože Jurač, direktor Uradnega lista LRS, Fedor Košir, 
javni pravobranilec LRS, Miran Košmelj, državni sekretar za blagovni 
promet LRS, Zmago Likar, direktor Zdravilišča Dobrna, Stane Renko, di- 
rektor hotela Slon, Stanislav Runko, pomočnik državnega sekretarja za 
notranje zadeve LRS. mg. ph. Janez Vari, direktor Lekarno Planika, Ma- 
ribor, ing. Miloš Vehovar, glavni tajnik Trgovinske zbornice LRS, ing. 
Hugo Weis.s, glavni tajnik Turistične zveze Slovenije. 

Strokovni svet je na 6 sejah obravnaval naslednja važnejša vpra- 
šanja: razvoj in perspektive turizma na področju OLO Koper, nagraje- 
vanje po učinku dela v gostinstvu, problematika potovalnih agencij, pri- 
prave za turistično sezono 1958, perspektivna izgradnja žičnic v LRS, ana- 
liza turistične sezone 195ii. 

Strokovni svet za urbanizem in komunalne za- 
deve: predsednik: Matija Maležič, državni sekretar za finance LRS, 
člani: Milan Apih, predsednik skupščinskega odbora Ljudske skupščine 
LRS. prof. Franjo Baš, direktor Tehniškega muzeja Ljubljana, Niko Be- 
lopavlovič, podpredsednik OLO Novo mesto, ing. Rado Cotar, načelnik 
v Direkciji železnic Ljubljana, Davorin Ferligoj, predsednik ObLO Piran, 
Vinko Hafner, predsednik OLO Kranj, ing. Ljubo Humek, direktor Ko- 
muna projekt Maribor, dr. Svetozar Ilešič, univ. prof., ing. Ivo Klemenčič, 
podpredsednik OLO Ljubljana, ing. Sonja Lapajnc-Oblak, direktor Pro- 
jektivnega ateljeja Ljubljana, ing. arh. Edo Mihevc, univ. prof., ing. Vital 
Mlejnik, član Sveta za urbanizem pri OLO Celje, ing. Ciril Mravlja, di- 
rektor Investicijske grupe za izgradnjo avto-ceste Ljubljana—Zagreb, ing. 
arh. Franc Novak, direktor biroja za projektiranje Murska Sobota, ing. 
Janez Prolog,  direktor podjetja Elektro-Gorica,  Nova Gorica, ing. Karel 
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Puppis, načelnik v Upravi za vodno gospodra.slvo LRS, ing. arh. Edvard 
Ravnikar, univ. profesor, ing. Lojze Roječ, sekretar Sekretariata IS za 
urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve, ing. arh. Saša 
Sedlar, podpredsednik Društva arhitektov, dr. Srdjan Sevnik, načelnik 
oddelka CHZ, ing. Bogdan Žagar, direktor Inštituta za gozdno in lesno 
gospodarstvo, ing. Pavle Zavcar, direktor Kmetijskega inštituta Slovenije. 

Strokovni svet je na 2 sejah obravnaval naslednja važnejša vpra- 
šanja: osnutek zakona o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih zna- 
menitosti; teze zakona o urbanističnih projektih v gradbenih okoliših; 
osnutek zakona o urbanistični ureditvi območja gradbenih okolišev in o 
obveznih elementih urbanističnih projektov. 

Strokovni svet za stanovanjsko izgradnjo: pred- 
sednik: Franc Drobež, podpredsednik OLO Ljubljana, člani: dr. Ivo Bo- 
nač% docent na Fakulteti za splošno medicino in stomatologijo, Franjo 
Cavnik, predsednik stan. skupnosti v občini Celje, Branko Golob, pred- 
sednik stan. skupnosti v občini Ljubljana-Center, dr. Leopold Grošelj, 
svetnik v Državnem sekretariatu za finance LRS, Jože Hujs, direktor Za- 
voda za stanovanjsko izgradnjo Kranj, Tone Klemenčič, pomočnik di- 
rektorja Ekonomskega inštituta LRS, Milena Korže, direktor Centralnega 
zavoda za napredek gospodinjstva, ing. Hugo Keržan, direktor podjetja 
Gradiš Ljubljana, Ančka Kuhar, članica Zveze ženskih društev Maribor, 
Cilka Maležič, članica Zveze ženskih društev Slovenije, ing. Ivo Medved, 
direktor Ateljeja za arhitekturo, Anton Nanut, direktor podjetja Izo- 
lirka, Ljubljana-Moste, Vlado Pekle, pomočnik direktorja okrajnega Za- 
voda za statistiko, Franc Rant, predsednik ObLO Maribor-Tezno, dr. Roz- 
man Pavlo, šef kabineta podpredsednika IS, ing. Lojze Roječ, sekretar za 
urbanizem, stan. izgradnjo in komunalne zadeve, ing. Leon Skaberne, di- 
rektor Zavoda za stanovanjsko izgradnjo OLO Ljubljana, Lidija Skofic, 
uslužbenka Sveta za soc. varstvo LRS, ing. Marko Slajmer, univ. asistent, 
ing. Janez Trene, projektant v podjetju Slovenija-projekt, Bronislav Vr- 
hunec, sekretar Zveze komunalnih bank LRS. 

Strokovni svet je na 2 sejah obravnaval naslednja važnejša vpra- 
šanja: študij o vlogi velikih investitorjev, študij o strukturi stanovanj- 
skega fonda, referat o ustanovitvi gradbenega centra, osnutek okvirnih 
navodil za usmerjanje stanovanjske izgradnje in uporabe družbenih sred- 
stev za stanovanjsko izgradnjo na območju LRS. 

Strokovni svet za promet: predsednik Martin Gosak, pred- 
sednik občinskega ljudskega odbora Trbovlje, člani: Franc Bajželj, usluž- 
benec Zavoda za gospodarsko planiranje LRS, Julij Beltram, sekretar IS 
у.а. promet, ing. Rudolf Cimolini, direktor Uprave za ceste LRS, Franc 
Dobnikar, načelnik tehničnega oddelka Podjetja za PTT promet, ing. Al- 
fonz Dobovišek, direktor ZTP Ljubljana, Bogo Dragar, pomočnik direk- 
torja SAP-Turist-biroja, Franjo Druškovič, uslužbenec Državnega sekre- 
tariata za notranje zadeve LRS, Dušan Horjak, direktor tovarne »Tiska- 
nina<- Kranj, Marjan Jenko, predsednik občinskega ljudskega odbora 
Ljubljana-Siška, Ivan Hočevar, upravnik Avto šole Jezica, Leder Avgust, 
tajnik Združenja za cestni promet FLRJ, sekcija za LRS, ing. Ciril Mrav- 
lja,   direktor Investicijske grupe za izgradnjo avtoceste Ljubljana—Zagreb. 
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Franc Novak, predsednik komisije za ceste in promet pri Avto-moto zvezi 
Slovenije. Bogomir Peršič, predsednik glavnega odbora Letalske zveze 
Slovenije, Mihael Pirnat, direktor Biroja za posredovanje dela OLO Ljub- 
ljana. Franc Potočnik, svetnik za pomorstvo OLO Koper, ing. Stane Roje. 
tehnični pomočnik direktorja Radio-televizije Ljubljana, dr. Štefan Soba, 
predsednik Občinskega ljudskega odbora Ljubljana-Center. ing. Bojan 
Tavzes, uslužbenec podjetja .-Projekt nizke gradnje«, Milan Udovč, šef 
kabineta predsednika Odbora za gospodarstvo Izvršnega sveta, dr. Vilko 
Vujčič, znanstveni sodelavec Ekonomskega inštituta LRS, ing. Hugo Weiss, 
tajnik Turistične zveze Slovenije, dr. ing. Branko Znideršič, izredni pro- 
fesor Tehnične fakultete. 

Strokovni svet je na 4 sejah obravnaval naslednja važnejša vpra- 
šanja: gradnja avtoceste Ljubljana—Zagreb, problemi izgradnje zasavske 
ceste, predračun cestnega sklada LRS za leto 1959, problemi kolesarskega 
prometa, osnutek zveznega osnovnega zakona o javnih cestah. 

Strokovni svet za geodezijo: predsednik: Mirko Zlatnar, 
ljudski poslanec, člani: Franjo Bratkovič. profesor Srednje gradbene šole, 
ing. Rudolf Cimolini. direktor Uprave za ceste LRS, ing. Cernivec Miro- 
slav, tehnični direktor Inštituta za geodezijo, ing. Ivan Cucek. univ. 
profesor, ing. Danilo Jelene, direktor Geološkega zavoda LRS, Matija 
Klarič, predsednik Društva geodetov, ing. Vinko Kregar, republiški glavni 
gradbeni inšpektor. Stane Kremžar, višji referent Državnega sekretariata 
za notranje zadeve LRS, Anton Košir, direktor Geodetske uprave LRS. 
ing. Sonja Lapajne. direktor Projektivnega ateljeja, Matija Maležič, dr- 
žavni sekretar za finance LRS. ing. Janez Sitar, uslužbenec kmetijsko 
zbornice LRS, Vinko Steiner, direktor Geodetskega zavoda, Celje, Ferdo 
Setrajčič. sekretar IS za narodno obrambo, ing. Marko Skerl. direktor 
Geodetskega zavoda LRS, ing. Bogdan Žagar, direktor Inštituta za gozdno 
in lesno gospod., Jože Zilih, načelnik v Glavni zadružni zvezi Slovenije. 

Strokovni svet je na 4 sejah obravnaval naslednja važnejša vpra- 
šanja: o sedanjih in perspektivnih potrebah po geodetskih delih, o nalogah 
civilne geodetske službe in njeni vlogi v našem gospodarstvu, o kompletni 
reviziji katastrskih načrtov in o uvajanju aerofotogrametrične metodo 
pri izvajanju meritev. 

Strokovni svet za hidrometeorologijo: predsednik: 
ing. Tino Mastnak, pomočnik sekretarja IS za kmetijstvo in gozdarstvo, 
namestnik: Zivko Bernot, direktor Agrobiroja. člani: Franc Bidovec, 
načelnik v Hidrometeorološkem zavodu, ing. Roman Celik. projektant 
v projektantskem podjetju .-Projekt« Koper. ing. Boris Delak, referent 
v Upravi za vodno gospodarstvo LRS, ing. Stane Jelene, upravnik Vodno 
gospodarske sekcije za Sočo, Nova Gorica, ing. Tone Knez, šef okrajne 
uprave za gozdarstvo. Celje, Franc Kolar, načelnik v Narodni banki 
FLRJ — centrali za LRS, Ljubljana, ing. Emil Kovačič. univ. profesor, 
Pavle Kunstler. načelnik v Hidrometeorološkem zavodu, ing. Jože Oster- 
man, upravnik Gozdarske poslovne zvezo Radovljica, ing. Lojze Ostanek, 
direktor Hidrometeorološkega zavoda LRS, Boris Pire, načelnik v Sekre- 
tariatu  IS za promet,  Marjan Slanovec, šel oddelka v  Inštitutu  letalsko 
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zveze  Slovenije,   ing.   Rudolf   Turk,   univ.   profesor,   ing.   Wedam   Adolf, 
projektant pri  »Eloktroprojektu«. 

Strokovni svet je imel v letu 1958 le eno sejo. na kateri je obravnaval 
organizacijska vprašanja Hidrometeorološkega zavoda LRS. 

2.   Republiška  uprava 

V Ljudski republiki Sloveniji so tile samostojni organi republiške 
uprave: 4 državni sekretariati, 5 republiških svetov, 9 sekretariatov 
Izvršnega sveta. 2 upravna zavoda, 4 uprave,  1  inšpektorat in 6 komisij. 

Državni sekretariat za notranje zadeve LRS 
opravlja upravne zadeve na področju državne varnosti in javnega reda, 
svobode in pravic državljanov, družbenega in osebnega premoženja, izvr- 
ševanja kazni, notranjega miru in reda ter državljanskih stanj. Državni 
sekretar za notranje zadeve Mitja Ribičič je bil 30. XII. 1958 razrešen, 
ker je prevzel novo dolžnost. Na njegovo mesto je bil imenovan Vladimir 
Kadunec. 

Državni sekretariat za pravosodno upravo LRS 
opravlja upravne zadeve na področju pravosodja, spremlja delo advokature 
in opravlja določene zadeve v zvezi s pomilostitvami. Državni sekretar za 
pravosodno upravo je dr. Teodor Tominšek. 

Državni sekretariat za finance LRS opravlja upravne 
zadeve na področju finančnih obveznosti družbenih organizacij in posa- 
meznikov do družbene skupnosti ter vprašanja kreditov, pripravlja in 
izvršuje republiški proračun, kontrolira proračunsko poslovanje, opravlja 
finančno nadzorstvo nad poslovanjem gospodarskih in drugih družbenih 
organizacij ter zadeve splošnega ljudskega premoženja. Državni sekretar 
za finance je član Izvršnega sveta Matija Maležič. 

V sestavi Državnega sekretariata sta Uprava za dohodke LRS ter 
finančni inšpektorat LRS. Državni sekretariat za finance je nadzorstveni 
organ Geodetski upravi LRS. 

Državni sekretariat za blagovni promet LRS (pre- 
osnovan iz Sekretariata IS za blagovni promet. Uradni list LRS št, 17 do 
81/58) spremlja izvrševanje republiškega družbenega plana na področju 
blagovnega prometa, skrbi za pravilno organizacijo in delovanje tržišča 
ter opravlja na področju celotnega blagovnega prometa druge upravne 
zadeve iz republiške pristojnosti, kolikor niso posamezne zadeve s tega 
področja dane v pristojnost drugim republiškim upravnim organom. 
Državni sekretar za blagovni promet je član Izvršnega sveta Miran 
Košmelj. 

V sestavi Državnega sekretariata za blagovni promet LRS je Tržni 
inšpektorat LR Slovenije. 

Svet za šolstvo LRS opravlja zadeve na področju šolstva, 
predšolske vzgoje in predvojaške vzgojo. Svet je nadzorstveni organ 
Zavodu za proučevanje šolstva. Svet kot kolegijski organ sestavljajo pred- 
sednik in 28 članov sveta. Predsednik Sveta za šolstvo LRS je član 
Izvršnega sveta Vladko Majhen, sekretar Sveta za šolstvo je Ludvik 
Gabrovšek. 

31 
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Svet za kulturo i n p r o SV e t o L R S opravlja zadeve na 
področju umetnosti, ljudske prosvete, telesne kulture, radijske oddajne 
službe, filma, založništva in drugih oblik kulturnega življenja ter umet- 
niških akademij. Nadzorstvene pravice in dolžnosti izvršuje Svet glede na 
Državni arhiv LRS ter Zavod za varstvo kulturnih spomenikov in pri- 
rodnih znamenitosti. Svet kot kolegijski organ sestavljajo predsednik in 
31 članov sveta. Predsednik Sveta je član Izvršnega sveta Boris Kocijančič. 

Svet za znanost LRS opravlja na področju znanosti izvršilne 
in upravne zadeve iz republiške pristojnosti in je nadzorstveni organ 
znanstvenim zavodom. Svet kot kolegijski organ sestavljajo predsednik 
in 31 članov. Predsednik Sveta za znanost je član Izvršnega sveta Milko 
Goršič. 

Upravne zadeve* v pristojnosti Sveta za kulturo in prosveto LRS in 
iz pristojnosti Sveta za znanost LRS opravlja Sekretariat za kulturo, 
prosveto in znanost. Sekretar za kulturo, prosveto in znanost je Vladko 
Vodopivec. 

Svet za zdravstvo LRS opravlja zadeve na področju zdrav- 
stvenega varstva. Svet je nadzorstveni organ Sanitarnemu inšpektoratu 
LRS in Centralnemu higienskemu zavodu: Svet kot kolegijski organ 
sestavljajo predsednik in 31 članov sveta. Predsednik Sveta za zdravstvo 
je bila do 15. IV. 1958 Olga Vrabič. zatem pa član Izvršnega sveta Niko 
Šilih. Sekretar Sveta za zdravstvo je dr. Tone Ravnikar. 

Svet za s o c i a 1 n o v a r s t v o LRS opravlja zadeve na področju 
splošnega skrbstva, varstva družine, skrbništva in invalidskega varstva. 
Svet kot kolegijski organ predstavljajo predsednik in 31 članov. Pred- 
sednik Sveta je bil do 25. IV. 1958 Tomo Brejc, zatem pa član Izvršnega 
sveta Ada Krivic. Sekretar za socialno varstvo je Nika Arko. 

Sekretariat IS za z a k o n odajo in organizacij o pri- 
pravlja osnutke pravnih predpisov Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
LRS, kolikor to ne spada v pristojnost drugih republiških upravnih or- 
ganov, daje mnenje Izvršnemu svetu ali republiškim upravnim organom 
glede končnega besedila osnutkov predpisov in organizacijskih ukrepov, 
pazi na zakonitost predpisov in organizacijskih ukrepov, pazi na zakonitost 
predpisov rep. upravnih organov in ljudskih odborov in skrbi za objavo 
republiških predpisov ter predpisov okrajnih ljudskih odborov v Uradnem 
listu LRS. Sekretar za zakonodajo in organizacijo je dr. Jože Globevnik. 

Sekretariat IS za splošne gospodarske zadeve 
spremlja izvrševanje republiškega družbenega plana kot celote, proučuje 
vprašanja gospodarskega sistema, nadalje njegovo delovanje in tekočo 
gospodarsko problematiko ter izvajanje investicij v LRS, daje Izvršnemu 
svetu analize in poročila o gibanju gospodarstva ter predlaga ustrezne 
ukrepe, daje Izvršnemu svetu mnenja o osnutkih predpisov in ukrepov 
s področja gospodarstva kot celote in sodeluje pri izdelavi republiškega 
družbenega plana. Sekretar za splošne gospodarske zadeve je dr. Danilo 
Dougan. 

Sekretariat IS za splošne gospodarske zadeve je nadzorstveni organ 
Republiški komisiji za potrjevanje investicijskih programov. 



Priloge 483 

Sekretariat IS za industrijo in obrt spremlja izvrše- 
vanje republiškega družbenega plana, gibanje proizvodnje, delovanje 
gospodarskega sistema in gospodarskih ukrepov na področju industrije, 
gradbeništva in obrti, daje Izvršnemu svetu poročila in predloge za 
ustrezne ukrepe, skrbi za izvajanje predpisov o industrijskih tehničnih 
inšpekcijah in opravlja upravne zadeve na področju industrije, grad- 
beništva in obrti. Sekretar za industrijo in obrt je bil do 25. IV. 1958 ing. 
Ludvik Kremžar, zatem pa ing. Viktor Kotnik, član Izvršnega sveta. 

V sestavu Sekretariata so Elektroenergetski inšpektorat LRS, Inšpek- 
torat parnih kotlov LRS in Rudarsko-metalurški inšpektorat LRS. 

Sekretariat IS za kmetijstvo in gozdarstvo sprem- 
lja izvrševanje republiškega družbenega plana, gibanje proizvodnje, delo- 
vanje gospodarskega sistema in gospodarski!! ukrepov na področju kme- 
tijstva, gozdarstva in vodnega gospodarstva ter razvoj zadružništva, daje 
o teh vprašanjih Izvršnemu svetu poročila in predloge za ustrezne ukrepe 
ter opravlja upravne zadeve na navedenih področjih. Sekretar za kme- 
tijstvo in gozdarstvo je bil do 30. IV. 1958 ing. Tine Mastnak, zatem pa 
Jože Ingolič, član Izvršnega sveta. 

V sestavu sekretariata sta Kmetijski inšpektorat LRS in Veterinarski 
inšpektorat LRS, Sekretariat IS za kmetijstvo in gozdarstvo je nadzor- 
stveni organ Upravi za gozdarstvo LRS in Upravi za vodno gospodar- 
stvo LRS. 

Sekretariat IS za urbanizem, stanovanjsko iz- 
gradnjo in komunalne zadeve spremlja izvrševanje družbe- 
nega plana in opravlja upravne zadeve na področju urbanizma, stano- 
vanjske izgradnje in komunalnih zadev. Sekretar za urbanizem, stano- 
vanjsko izgradnjo in komunalne zadeve je ing. Lojze Roječ. 

V sestavu Sekretariata je gradbeni inšpektorat LRS. Sekretariat IS 
za urbanizem, stan. izgradnjo in komunalne zadeve je nadzorstveni organ 
Republiški komisiji za revizijo projektov. 

Sekretariat IS za promet spremlja izvrševanje republiškega 
družbenega plana, gibanje gospodarstva, gospodarskega sistema in gospo- 
darskih ukrepov na področju prometa, daje o teh vprašanjih Izvršnemu 
svetu poročila in predloge ter opravlja upravne zadeve na tem področju. 
Sekretar za promet je bil do 30. IV. 1958 Bojan Polak, zatem pa Julij 
Beltram, član Izvršnega sveta. 

Sekretariat IS za promet je nadzorstveni organ Upravi za ceste LRS. 
Sekretariat IS za delo opravlja upravne zadeve na področju 

sistema plač, strokovnih kvalifikacij in strokovne izobrazbe delavcev in 
uslužbencev v gospodarstvu, inšpekcije dela, posredovanje dela in social- 
nega zavarovanja ter druge zadeve s področja dela in delovnih razmerij. 
Sekretar za delo je bil do 25. IV- 1958 dr. Marijan Dular, zatem pa Janko 
Rudolf, član Izvršnega sveta. 

V sestavu Sekretariata sta Inšpektorat za delo LRS in Uprava za 
posredovanje dela LRS. 

Sekretariat IS za občo upravo opravlja upravne zadeve 
na   področju izvrševanja predpisov o organizaciji republiških organov in 
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zavodov ter upravnih organov in zavodov ljudskih odborov, na področju 
družbenih razmerij, strokovne izobrazbe uslužbencev državnih organov 
in zavodov in sistemizacije, skrbi za izboljšanje administrativnega poslo- 
vanja in opravlja druge upravne zadeve iz republiške pristojnosti, ki ne 
sodijo v delovno področje kakšnega drugega republiškega upravnega 
organa. Sekretar za občo upravo je Mirko Tušek. 

Sekretariat je nadzorstveni organ Hidrometeorološkemu zavodu LRS. 
Sekretariat IS z a • n a r o d n o obrambo opravlja upravne 

zadeve na področju organizacije ter mobilizacije virov in sil države za 
narodno obrambo ter strokovno službo za Izvršni svet in za Odbor IS za 
narodno obrambo. Sekretar za narodno obrambo je polkovnik JLA Ferdo 
Setraičič. 

Zavod LRS za gospodarsko planiranje proučuje stanje 
in razvoj gospodarstva, izdeluje republiške- gospodarske plane, spremlja 
in analizira izvrševanje teh planov in opravlja druge upravne zadeve, ki 
se tičejo gospodarskih planov in metode planiranja. Direktor Zavoda je 
bil do 30.  IV.  1958 ing. Viktor Kotnik, zatem pa Mirko Jamar. 

Zavod LRS za statistiko zbira in obdeluje statistične po- 
datke, strokovno vsklajuje statistično službo v LR Sloveniji in opravlja 
druge upravne posle na področju statistične službe. Direktor Zavoda je 
Rajko Kiauta. 

Uprava za ceste LRS opravlja s posebnimi predpisi določene 
upravne zadeve na področju cestne službe. Uprava ima 5 tehničnih sekcij 
za vzdrževanje in opremo cest I. in II. reda. Uprava je pod nadzorstvom 
Sekretariata IS za promet. Direktor uprave je ing. Rudolf Cimolini. 

Uprava za gozdarstvo LRS opravlja s posebnimi predpisi 
določene upravne zadeve na področju gozdarstva. Uprava je pod nadzor- 
stvom Sekretariata IS za kmetijstvo in gozdarstvo. Direktor uprave je 
ing. Lojze Funkl. 

Uprava za vodno gospodarstvo LRS opravlja s poseb- 
nimi predpisi določene upravne zadeve na področju vodnega gospodarstva. 
Uprava ima 7 vodnogospodarstvenih sekcij. Uprava je pod nadzorstvom 
Sekretariata IS za kmetijstvo in gozdarstvo. Direktor upravo je ing. Lojze 
Kerin. 

Geodetska uprava LRS opravlja s posebnimi predpisi dolo- 
čene upravne zadeve na področju geodetske in katastrske službe. Uprava 
je pod nadzorstvom Državnega sekretariata za finance LRS. Direktor 
je Anton Košir. 

Sanitarni inšpektorat LRS opravlja s posebnimi predpisi 
določene upravne zadeve na področju sanitarnega nadzorstva. Inšpektorat 
je pod nadzorstvom Sveta za zdravstvo LRS. Glavni sanitarni inšpektor 
je dr. Stanko Lajevec. 

Komisija za verska vprašanja LRS opravlja naloge, 
določene s predpisi o ustanovitvi. Predsednik komisije je član Izvršnega 
sveta Boris Kocijančič. 

Komisija za telesno kulturo obravnava vprašanja s pod- 
ročja   telesne   kulture   in   daje   Izvršnemu   svetu   Ljudske   skupščine   LR 
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Slovenije in Zvezni komisiji za telesno kulturo mnenje in predloge o 
predpisih in drugih ukrepih, ki so potrebni za razvoj telesne kulture. 
Predsednik komisije je elan Izvršnega sveta Milko Goršie. 

Komisija za upokojene vojaške osebe opravlja naloge 
po 5. členu uredbe o komisijah za upokojene vojaške osebe. Predsednik 
komisije je član Izvršnega sveta Viktor Avbelj. 

Komisija za uslužbenske zadeve opravlja tiste upravne 
zadeve s področja uslužbenskih zadev, za katere je pristojna po zakonu 
o javnih uslužbeneih. Predsednik komisije je član Izvršnega sveta Niko 
Šilih. 

Komisija L R S po 104. členu zakona o pokojninskem zavarovanju 
daje predloge za priznanje pravice do pokojnine po 2. odstavku 73. člena 
zakona o pokojninskem zavarovanju. Predsednik komisije je član Izvrš- 
nega sveta Niko Šilih. 

Komisija LRS po 172. členu zakona o pokojninskem zavarovanju 
daje mnenje o vštetju določenih obdobij v pokojninsko dobo. Predsednik 
komisije je Fedor Kovačič, pomočnik državnega sekretarja v Državnem 
sekretariatu za finance LRS. 

Priloga 2 

, ZAKONI IN DIIUGI PREDPISI 

Zakoni in drugi akti Ljudske skupščine LRS. Leta 
1958 je Izvršni svet obravnaval in predlagal Ljudski skupščini LR Slove- 
nije 20 zakonskih predlogov in 15 predlogov odlokov, od tega: 

— na področju gospodarstva, vključno finance: 9 zakonov in 1 odlok, 
— na področju organizacije republiških, okrajnih in občinskih organov 

ter republiških gospodarskih zbornic, teritorialne ureditve in volitev: 
8   zakonov in 5 odlokov, 

— na področju pravosodja: 7 odlokov, 
— na področju kulture, prosvete in šolstva: 3 zakone in 2 odloka. 
Razen tega je dal Izvršni svet Ljudski skupščini LRS tudi še predlog 

resolucije o usmerjanju stanovanjske izgradnje, 6 predlogov sklepov o 
izvolitvi in razrešitvi sodnikov ter 2 predloga sklepov za izvolitev oziroma 
razrešitev članov univerzitetnega sveta in nekaterih fakultetnih svetov 
ljubljanske univerze. 

Na predlog Izvršnega sveta je Ljudska skupščina LR Slovenije spre- 
jela tele zakone in odloke: 

Družbeni plan gospodarskega razvoja LRS za razdobje od 1957. do 
1961.  leta, 

Družbeni plan  LRS za leto  1958, 
Zakon o proračunu LRS za leto 1958, 
Zakon  o  znanstvenih  zavodih. 
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Zakon o spremembi zakona o območjih okrajev in občin v Ljudski 
republiki Sloveniji. 

Zakon o izvedbi odprave okraja Trbovlje, 
Zakon o spremembi zakona o. volitvah in odpoklicu odbornikov 

ljudskih odborov. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o agrarni reformi in 

kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji, 
Zakon o preosnovanju Sekretariata Izvršnega sveta Ljudske skup- 

ščine LRS za blagovni promet v Državni sekretariat za blagovni 
promet LRS, 

Zakon o urbanističnih projektih. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sladkovodnem ribištvu 

(v prečiščenem besedilu). 
Zakon   o   varstvu   kulturnih   spomenikov   in   naravnih   znamenitosti, 

Zak,on o dopolnitvi zakona o Univerzi v Ljubljani. 
Zakon o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna LRS za 

leto 1957, 
Zakon o spremembi zakona o območjih okrajev in občin v Ljudski 

republiki Sloveniji, 
Zakon o izvedbi odprave nekaterih občin v okraju Celje in Maribor, 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih organih v 
Ljudski republiki Sloveniji. 

Družbeni plan  LRS za leto  1959. 

Zakon  o  proračunu  LRS  za leto  1959, 
Zakon o spremembah zakona o območjih okrajev in občin v ljudski 

republiki Sloveniji, 
Odlok o tem, kateri zakoni, odloki in ukazi Ljudske skupščine LRS 

in bivšega Prezidija Ljudske skupščine LRS so prenehali veljati. 

Odlok o ustanovitvi okrajnega sodišča v Ormožu ter- o njegovem 
krajevnem območju, 

Odlok o pooblastitvi Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS, da lahko 
popolnoma ali deloma oprosti časopisna podjetja v Ljudski republiki 
Sloveniji plačevanja proračunskega prispevka iz osebnega dohodka. 

Odlok o spremembi odloka o Slovenskem narodnem gledališču v 
Ljubljani. 

Odlok o potrditvi sprememb in dopolnitev statutov okrajev. 

Odlok o razpustu Ljudske skupščine LRS. 
Odlok o določitvi števila zastopnikov družbene skupnosti v organih 

republiških gospodarskih zbornic. 
Odlok o spremembi krajevnega območja nekaterih okrožnih in 

okrajnih sodišč, 
Odlok o potrditvi uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o 

organizaciji in delu Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS. 
Odlok o ustanovitvi okrajnega sodišča v Ajdovščini ter o njegovem 

krajevnem območju. 
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Odlok o spremembi krajevnega območja nekaterih okrožnih gospo- 
darskih sodišč, 

Odlok o potrditvi  statutov  Univerze v Ljubljani  in  njenih fakultet, 
Odlok o ustanovitvi in o krajevnem območju okrožnega sodišča v 

Murski Soboti, 
Odlok o spremembi odloka o novi določitvi števila sodnikov pri 

Vrhovnem sodišču LRS in pri okrožnih sodiščih na oBmočju Ljudske 
republike Slovenije, 

Odlok o določitvi števila sodnikov pri okrožnih sodiščih v Ljudski 
republiki Sloveniji. 

Brez sodelovanja Izvršnega sveta je Ljudska skupščina LRS sprejela 
odlok o nagradah in povračilih poslancem Ljudske skupščine, Zbor pro- 
izvajalcev Ljudske skupščine LRS pa je sprejel sklep o določitvi zastop- 
nikov Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS v organih republiških 
gospodarskih zbornic ter priporočilo gospodarskim organizacijam s poJl- 
ročja elektroindustrije. 

Uredbe in drugi akti Izvršnega sveta. Izvršni svet je 
leta 1958 sprejel 24 uredb, 39 odlokov. 1 navodilo za izvrševanje posa- 
meznih določb zakona o pravicah in dolžnostih ter o volitvah in odpoklicu 
republiških ljudskih poslancev ter 62 odločb, ki so bile objavljene v 
Uradnem listu LRS. 

14 uredb in 22 odlokov je bilo izdanih za izvršitev oziroma na podlagi 
zveznih zakonov in drugih zveznih predpisov, 10 uredb in 17 odlokov 
pa za izvršitev oziroma na podlagi republiških zakonov in drugih 
predpisov. 

Po posameznih pravnih področjih so bile uredbe in odloki izdani 
takole: 

— na področju gospodarstva, vštevši komunalne zadeve in finance: 
2 uredbi (o skladu za pospeševanje založništva, za izvrševanje zakona 
o komasaciji kmetijskih zemljišč) in 17 odlokov (o prometnem davku od 
gozdnih sortimentov, o razglasitvi češpljevega kaparja in sadne pršiće za 
rastlinska škodljivca, o delitvi dohodka Zveze zadružnih hranilnic in 
posojilnic, o akontacijah in plačevanju dohodnine — 3 odloki, o stopnjah 
dohodnine, o določitvi roka za razpis volitev delavskih svetov in prvih 
volitev zadružnih svetov — 2 odloka, o deležu lastnih sredstev investitorjev 
pri gradnji stanovanjskih hiš s posojili, o oprostitvi časopisnih podjetij 
plačevanja proračunskega prispevka iz osebnega dohodka, o voznih olaj- 
šavah na avtobusih, o določitvi direktorjev in drugih funkcionarjev 
gospodarskih organizacij, ki lahko uporabljajo osebne avtomobile, o stop- 
njah prispevka za gospodarske kadre, o prometnem davku od hmelja, 
o določitvi količin vina in žganja, ki jih smejo proizvajalci porabiti brez 
plačila prometnega davka, o določitvi okrajnih LO in podjetij za distri- 
bucijo električne energije, ki imajo svoje zastopnike v upraven) odboru 
Elektrogospodarske skupnosti Slovenije); 

— na področju kulture, prosvete in šolstva: 1 uredba (o potrjevanju 
šolskih učbenikov in priročnikov) in 2 odloka (o združitvi Zemljepisnega 
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muzeja z Narodnim muzejem, o natečaju za sprejem novih študentov na 
Fakulteto za splošno medicino in stomatologijo); 

— na področju zdravstva: 1 odlok (o Zavodu za zdravstveno varstvo 
študentov); 

— na področju socialnega varstva: 1 uredba (o začasni pomoči vo- 
jaškim vojnim invalidom po mirovni pogodbi z Italijo) in 1 odlok (o 
začasni dodelitvi preživnin babicam); 

— na področju delovnih in uslužbenskih razmerij ter socialnega zava- 
rovanja: 5 odlokov (o okvirih za položajne plače republiških javnih 
uslužbencev, o največjih položajnih plačah tajnikov ljudskih odborov, 
o minimalnih osebnih dohodkih delavcev v premogovnikih, o dodelitvi 
novoletne nagrade uslužbencem in delavcem, o razdelitvi splošnih stopenj 
prispevka za socialno zavarovanje); 

— na področju pravosodja: 3 odloki (o določitvi števila sodnikov 
ojcrajnih sodišč — 2 odloka, o pomilostitvi); 

— na področju organizacije republiških organov in zavodov: 19 uredb 
in 10 odlokov; 

— na področju organizacijo in pristojnosti ljudskih odborov: 1 uredba 
(o pristojnosti občinskih in okrajnih ljudskih odborov). 

Od izdanih odločb, ki so bile objavljeno v Uradnem listu LRS, nima 
nobena materialne vsebine; izdanih pa je bilo: 

— 44 odločb o sestavi odborov in komisij Izvršnega sveta ter repub- 
liških svetov, o imenovanju oziroma razrešitvi predsednikov republiških 
svetov, disciplinskih sodišč, vodilnih uslužbencev v državnih organih, 
članov strokovnih svetov, upravnih organov, republiških zavodov ter 
drugih organov in organizacij, ki jih imenuje Izvršni svet; 

— 1 odločba o določitvi organa za imenovanje izpitne komisije za 
strokovne izpite za upravne uslužbence; 

— 15 odločb o ustanovitvi, spremembi oziroma prenehanju finančno 
samostojnih zavodov; 

— 1 odločba o prenosu ustanoviteljskih pravic od Izvršnega sveta na 
OLO Koper (Kobilarna Lipica); 

— 1 odločba o razglasitvi ceste za cesto II. reda (Solkan — predor 
Panovec). 

Predpisi republiških upravnih organov. Leta 1958 
so izdali republiški upravni organi in sveti 31 splošnih predpisov, razen 
tega je Višje gospodarsko sodišče LRS izdalo 1 predpis (določitev izve- 
dencev). Republiška volilna komisija pa je izdala 9 odločb, objav in 
poročil v zvezi z volitvami v Ljudsko skupščino LRS. 

Na posameznih področjih so republiški upravni organi in sveti izdali: 
— na področju kmetijstva in gozdarstva: 2 predpisa, 
— na področju notranjih  zadev:  2  predpisa, 
— na področju blagovnega prometa:  1  predpis, 
— na področju pravosodja: 6 predpisov, 
— na področju zdravstva:  6  predpisov, 
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— na področju socialnega varstva: 1 predpis, 
— na področju prosvete, kulture in šolstva: 7 predpisov, 
— na področju dela: 1 predpis, 
— na področju urbanizma in gradbeništva: 1 predpis, 
— na področju zakonodaje in organizacije: 2 predpisa, 
— na področju industrije in obrti: 1 predpis, 
— na področju prometa:  1  predpis. 
Nadzorstvo nad zakonitostjo predpisov ljudskih 

o d b o r o v. Okrajni ljudski odbori so izdali v preteklem letu 288 odlokov 
in drugih predpisov, od katerih je bilo 78 odlokov objavljenih v Uradnem 
listu LRS, drugi pa v okrajnih uradnih glasilih; občinski ljudski odbori 
so izdali 1944 odlokov in drugih aktov, ki so bili objavljeni v okrajnih 
uradnih glasilih. 

Vse te predpise je pregledoval Sekretariat za zakonodajo in organi- 
zacijo, ali so v skladu z veljavnimi predpisi. Kolikor so bili takšni 
predpisi nezakoniti, so bili na to ljudski odbori opozorjeni in so pripombe 
po večini upoštevali ter te predpise spremenili. Samo v redkih primerih 
je nezakonitost nekaterih predpisov obravnaval Izvršni svet na svoji seji 
oziroma so jih obravnavali njegovi odbori ter sporočili svoje pripombe 
ljudskim odborom. Pripombe Izvršnega sveta oziroma njegovih odborov 
so  ljudski odbori nato upoštevali. 

Pritrditve k predpisom ljudskih odborov. Te pritr- 
ditve je Izvršni svet dajal k predpisom ljudskih odborov v tistih primerih, 
ko je predpisana pritrditev oziroma soglasje s posebnim zveznim oziroma 
republiškim predpisom. Na splošno je šlo pri tem le za pritrditve k odlo- 
kom občinskih ljudskih odborov, in sicer k odlokom o občinskem promet- 
nem davku (do 20"/o na alkoholne pijače). 

PROGRAM 
zakonodajne dejavnosti LR Slovenije za leto 1959 

Uvodno pojasnilo 

V programu zakonodajne dejavnosti za leto 1959 so navedeni repub- 
liški zakoni in drugi predpisi Ljudske skupščine LRS in Izvršnega sveta, 
ki  se že pripravljajo ali ki bodo predvidoma pripravljeni v letu 1959. 

Predpisi so razvrščeni po področjih, znotraj področij pa po skupinah: 
— v skupini Л) so našteti predpisi, s katerimi se urejajo vprašanja 

s področja splošne zakonodaje in popolne republiške zakonodaje; 
— v skupini B) so našteti predpisi, ki jih je republika dolžna ali 

upravičena izdati na podlagi zveznih popolnih in temeljnih zakonov; 
— v skupini C) so našteti predpisi, ki jih je treba izdati zaradi vskla- 

ditve z zveznimi popolnimi in temeljnimi zakoni. 
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Zaradi informacije je dodan zvezni plan zakonodajnega dela za leto 
1959. V republiški program so uvrščeni tudi nekateri predpisi, ki jih bo 
treba izdati na podlagi zveznih zakonov, ki bodo sprejeti, kolikor se lahko 
predvideva, da bodo republike pooblaščene ali dolžne izdati republiške 
zakone in druge predpise; to je možno predvideti pri splošnih zakonih, 
pri večini drugih zakonov pa ne, ker osnutkov še ne poznamo. K osnutkom 
zveznih zakonov bodo sporočene zveznim organom pripombe, kolikor bodo 
republiški organi prejeli od njih osnutke. 

Možno je, da posamezni predpisi, ki so navedeni v republiškem 
programu, ne bodo izdani, zlasti taki predpisi, katerih izdaja je predvi- 
dena pogojno, če bodo izdani ustrezni zvezni zakoni, po drugi strani pa 
je možno, da bodo izdani tudi predpisi, ki v programu sicer niso predvi- 
deni, za katere se bo pa med letom pokazala potreba. 

I. Področje notranjih zadev 

B 

1. Uredbe o ukrepih za varstvo pred požarom: 
a) o opozorilnih   napisih   na   posodah   z   vnetljivimi   tekočinami   in 

stisnjenimi plini, 

b) o prometu, spravljanju  in  Uporabljanju jeklenk, 
c) o prometu in spravljanju amonijevega nitrata, 
č) o prometu in spravljanju klora. 
d) o požarnem varstvu gradbenih objektov v kmetijstvu, 

e) o obvezni gradnji zidnih hidrantov, 
f) o požarnem  varstvu stanovanjskih  zgradb. 

Po 48. členu temeljnega zakona o varstvu pred požarom (Ur. list 
FLRJ. št. 18—170/56) je Izvršni svet pooblaščen, da poleg tistih varstvenih 
ukrepov, ki so že določeni v zakonu, lahko predpiše tudi druge ukrepe za 
varstvo pred požarom. Zaenkrat se je pokazala potreba, da se izdajo zgoraj 
našteti predpisi. 

2. Zakon o gasilskih organizacijah 

Leta 1948 je bil izdan republiški zakon o prostovoljnih gasilskih 
društvih (Ur. list LRS, št. 23—139/48). Potreba po spremembi tega zakona 
obstoja že več let. V temeljnem zakonu o varstvu pred požai-om je dan 
poudarek na poklicnem gasilstvu. Glede na to je treba postaviti na nove 
osnove tudi organizacijo prostovoljnega gasilstva. 

3. Zakon   o  spremembah   in   dopolnitvah   zakona   o  prekrških   zoper 
javni red in mir 

Ta zakon je potreben zaradi prilagoditve določbam temeljnega zakona 
o prekrških (Ur. list FLRJ. št. 2-22'59). 

4. Zakon o spremembi republiškega zakona o pristojnosti občinskih 
in okrajnih ljudskih odborov in njihovih organov 
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Potrebno je spremeniti določbe o pristojnosti sodnikov za prekrške 
v tem smislu, da se zaradi vskladitve s 45. členom temeljnega zakona o 
prekrških razširi pristojnost občinskega sodnika za prekrške. 

Osnutke vseh predpisov pod 1. do 4. pripravlja Državni sekretariat 
za   notranje zadeve, osnutek pod 4. je že pripravljen. 

II. Področje gospodarstva 

a)  Kmetijstvo  in  gozdarstvo 

Л 

1. Zakon  o  veterinarski službi 
Izdaja tega zakona je nujno potrebna, ker veterinarska služba pravno 

sploh ni urejena in obstoja na terenu vrsta nerešenih vprašanj, ki jih 
je zaradi pravilnega funkcioniranja veterinarske službe nujno treba ure- 
diti. 

2. Zakon  o  spremembah  in  dopolnitvah zakona  o  lovu 
Potrebne so nekatere spremembe sedanjega zakona, zlasti določbe o 

omejitvi  števila članov lovskih  družin. 

3. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe za izvrševanje za- 
kona o upravljanju in gospodarjenju s premoženjem bivšili agrar- 
nih skupnosti 

Po 10. členu uredbe za izvrševanje zakona o upravljanju in gospo- 
darjenju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti (Ur. list LRS, št. 
27-140/57) je predpisan obvezen ureditveni načrt le tedaj, če pri dolo- 
čitvi skupnega pašnika ni mogoče ločiti gozdnega gospodarstva od pašnega. 
Praksa pa je pokazala, da je potreben ureditveni načrt za vse skupne 
pašnike. 

4. Zakon   o  spremembah  in  dopolnitvah  zakona  o  gozdnih   skladih 
Po spremembi 6. člena zakona o gozdnih skladih (Ur. 1. LRS, številka 

13-67/57)   se  od  lesa,   ki   ga  poseka  lastnik   gozda  za   domačo   uporabo, 
ne  plača prispevek za gozdni sklad. Ta oprostitev pa naj bi odpadla. 

5. Uredba o spremembah tarife cen lesu in prispevkov od sečnje 
gozdov 

Tarifo cen lesa in prispevkov od sečnje gozdov, ki je sestavni del 
uredbe za izvrševanje zakona o gozdnih skladih (Ur. list LRS, št. 17-142/57) 
je treba spremeniti zaradi uvedbe plačevanja dohodnine po katastrskem 
dohodku tudi od gozdnih zemljišč. 

Predloge vseh predpisov pod 1 do 5 pripravi Sekretariat Izvršnega 
sveta za kmetijstvo in gozdarstvo. Predpisa pod točko 1 in 3 sta že pred- 
ložena, predpis pod točko 5 se pripravlja, predpisa pod točko 2 in 4 se še 
ne  pripravljata. 
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b) Promet 

B 
1. Zakon o javnih ceslali 
V zveznem planu zakonodajnega dela za leto 1959 je predviden zakon 

o javnih cestah. To bo temeljni zakon, zaradi česar bo treba posamezna 
vprašanja podrobno urediti v republiškem dopolnilnem zakonu o javnih 
cestah. 

2. Zakon o taksah za turistične ceste 
Ta predpis je potreben zaradi kritja višjih stroškov, ki so zvezani 

z vzdrževanjem turističnih cest. Ta republiški zakon bo lahko izdelan le, 
če bo prej izdan zvezni zakon, ki bo pooblastil ljudske republike, da 
predpišejo takso za turistične ceste. 

3. Zakon o taksah za parkiranje na javnih cestah 
Zaradi ureditve prometa in odškodnine za uporabo javnega prostora 

je potrebno, da se izda ta zakon. Vendar pa bo mogoče izdati ta zakon le, 
če bo prej izdan zvezni zakon, ki bo pooblastil ljudske republike, da 
predpišejo takse za parkiranje na javnih cestah. 

4. Uredba o obratovanju žičnic 
Po 14. členu uredbe o ustanavljanju podjetij in obratov (Ur. list FLRJ, 

št. 51-424/53) se lahko z republiškimi predpisi določijo posebni tehnični 
pogoji glede tehnične opreme, higiensko-tehničnih varstvenih ukrepov, 
strokovne izobrazbe ter obratnih enot za posamezne vrste podjetij. Ker 
v naši republiki že obratuje nekaj žičnic, je nujno potrebno, da se ta 
predpis izda. 

5. Uredba o prevozih na rekah 
Na isti podlagi kot spredaj navedena uredba se lahko izda tudi 

republiški predpis o prevozih z brodovi na rekah. To vprašanje s pozi- 
tivnimi predpisi sploh ni urejeno, zato bi bilo priporočljivo, da se tak 
predpis izda, nujno potrebno pa to ni, ker je brodov zelo malo in se 
vedno bolj odpravljajo. 

fi.  Uredba o tehničnih pogojih za obratovanje avtobusnih prog 
Podlaga za izdajo takšnega republiškega predpisa je ista kot pri 

prejšnjih dveh uredbah. Zaradi vedno večjega razmaha avtobusnega pro- 
meta je nujno potrebno, da se ta predpis izda, kakor so ga izdale tudi že 
vse druge ljudske republike. 

Predloge uredb pod 4., 5. in 6. pripravlja Sekretariat IS za promet; 
isti Sekretariat bo pripravil tudi predloge zakonov pod 1,, 2. in 3., kadar 
bo to potrebno. 

c) Blagovni promet 

B 

Uredba o prodaji živil izven stalnih obratnih prostorov 
Po 38. členu uredbe o izvajanju  temeljnega zakona o zdravstvenem 

nadzorstvu nad živili  (Ur. list FLRJ, št. 31-413/56) so republike poobla- 
ščene, da predpišejo, ob kakšnih pogojih se lahko prodajajo živila izven 
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stalnih obratnih prostorov (na vlakih, na proslavah in podobno). Izdaja 
te uredbe je nujno potrebna. Predlog uredbe že pripravlja Drž sekretariat 
za blagovni promet v sodelovanju s Sanitarnim inšpektoratom LRS. 

č)  Urbanizem in stanovanjska izgradnja 

Л 

1. Zakon  o stanovanjskih skupnostih 
Zvezni plan zakonodajnega dela predvideva, da bo v letu 1959 izdan 

zvezni zakon o stanovanjskih skupnostih. Po osnutku tega zakona bo to 
splošni zakon, zato bo treba izdati tudi republiški zakon o stanovanjskih 
skupnostih. 

2. Odlok o določitvi krajev, za katere daje soglasje k potrditvi urba- 
nističnega programa in ureditvenega načrta Sekretariat Izvršnega 
sveta za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve 

Po tretjem odstavku 17. člena republiškega zakona o urbanističnih 
projektih (Ur. list LRS, št. 22-127/58) mora Izvršni svet določiti, za katera 
večja gospodarska, industrijska in rudarska središča ter turistične in 
kulturnospomeniške pomembnejše kraje potrjuje urbanistični program 
окг-ajni LO po poprejšnjem soglasju Sekretariata IS za urbanizem, stano- 
vanjsko izgradnjo in komunalne zadeve. 

B 

3. Zakon  o upravljanju  stanovanjskih  hiš 
V letu 1959 bo izdan tudi zvezni temeljni zakon o upravljanju stano- 

vanjskih hiš, ki bo — kakor izhaja iz njegovega osnutka — na več mestih 
prepustil podrobno ureditev posameznih vprašanj republiškemu dopol- 
nilnemu zakonu, zato bo treba takšen dopolnilni zakon o upravljanju 
stanovanjskih  hiš izdati  tudi  v  naši  republiki. 

4. Uredba o gradnji stavb na deželi 
Po tretjem odstavku 4. člena uredbe o gradnji (Ur. list FLRJ, številka 

32—622/58) ljudske republike lahko s svojimi predpisi uredijo tudi druge 
higienske in tehnične ukrepe pri gradnji stavb na deželi. Da se preprečijo 
gradnje delavcev v nestrnjenih kmečkih naseljih, v katerih ne veljajo 
določbe uredbe o gradnji, in da so kmečke gradnje v teh naseljih zboljšajo 
glede na higienske in požarnovarnostne pogoje, je potrebno, da se ta 
uredba izda. 

5. Navodilo za predpise občinskih ljudskih odborov o usmerjanju 
gradnje stanovanjskih hiš in o uporabi družbenih sredstev za te 
gradnje 

Republiški izvršni svet je po 3. členu zvezne uredbe o posebnih po- 
gojih za gradnjo stanovanjskih hiš in upravnih stavb in o družbenem 
nadzorstvu nad to gradnjo (Ur. list FLRJ, št. 15-240/58) pooblaščen, da 
lahko  daje  navodila za  izdajanje ustreznih  predpisov.  Da se bo stano- 
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vanjska izgradnja na območju naše republike usmerjala po enotnih na- 
čelih, je nujno potrebno, to navodilo čimprej izdati. 

Predloge vseh predpisov pod 1 in 5 pripravi Sekretariat Izvršnega 
sveta za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve. Predpis 
pod točko 5. je že predložen, predpis pod točko 2. se že pripravlja, predpisi 
pod točko 1., 3. in 4. se še ne pripravljajo. 

d) Družbeni plan in finance 

Л 

1. Družbeni plan LRS za leto  1960 
2. Zakon o potrditvi sklepnega računa LRS za leto 1958 
3. Zakon o proračunu LRS za leto  1960 
Pravna podlaga za predpise pod 1—3 je 21. člen ustavnega zakona 

LRS, za predpisa pod 2. in 3. v zvezi s 42. in 10G. členom temeljnega 
zakona o proračunih. 

4. Odprava  obvezne   razlage  2.   člena  zakona  o  agrarni  reformi   in 
kolonizaciji v LRS 

Ta obvezna razlaga (Ur. list LRS. št. 21—75/53) ni v skladu z zveznim 
zakonom o agrarni reformi in kolonizaciji. Vrhovno sodišče LRS je opo- 
zorilo na to neskladnost in predlagalo, da se obvezna razlaga odpravi, 
ker se sodišča po njej ne ravnajo, kar ustvarja težave na terenu. 

5. Odlok   o   voznih   olajšavah   na   avtobusih   za   študente,   dijake   in 
učence 

Ta predpis je potreben zato, ker je vprašanje voznih olajšav za 
študente samo delno urejeno in se je pokazala potreba, da se uredi 
kompleksno. 

6. Odlok o stopnjah prometnega davka od hmelja za leto 1959 
Ta predpis mora izdati Izvršni svet na podlagi XXI. poglavja re- 

publiškega družbenega plana za leto 1959. Predpis bo izdan sredi leta, 
ko bodo znane cene hmelja. 

B 

7. Zakon u ureditvi delitev in prilastitev zemljišč agrarnih skupnosti 
in državnih zemljišč 

8. Uredba za izvajanje zakona pod točko 7. 
Sprememba 36. člena zakona o agrarni reformi in kolonizaciji (Uradni 

list FLRJ, št. 55—711/57) je ustvarila možnost, da se v republikah uredi 
to vprašanje, ki ga je treba urediti, česar pa zaradi raznolikosti načinov 
nepriznanih delitev in prilastitev na posameznih območjih Slovenije do- 
slej še ni bilo mogoče izvršiti. 

9. Zakon 0 občinski dokladi in posebnem krajevnem prispevku 
Ta zakon je treba izdati po 7. členu temeljnega zakona o občinskih 

dokladah in posebnem krajevnem prispevku (Uradni list FLRJ, št. 19- 
194/55,   19-241/57  in  55-710/57)  kot  dopolnilni  predpis  k  temu  zakonu. 
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10. Odlok Ljudske skupščine o proporcionalni stopnji občinskih doklad 
za zavezance dohodnine od samostojnih poklicev in premoženja 

Ta odlok bi bil potreben kot začasni predpis, dokler ne bo izdan zakon 
o občinski dokladi in krajevnem prispevku po prejšnji točki, in sicer zato, 
kor so po spremembi zveznega zakona o občinski dokladi in krajevnem 
prispevku (Uradni list FLRJ, št. 52—892/58) stopnje občinske doklade pra- 
viloma progresivne, z republiškim zakonom pa se lahko predpiše, da so 
proporcionalne kot doslej. Ta predpis je nujen, ker bodo stopnje občinske 
doklade progresivne samo od dohodkov v kmetijstvu. 

11. Odlok o priznavanju stroškov za uprauo, vzdrževanje in amorti- 
zacijo stavb 

Republika je pooblaščena izdati ta predpis po 57. členu uredbe o 
dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 18-171/56). Tak odlok je bil že izdan 
(Ur. list LRS, št. 5'57), vendar je veljal samo za odmero dohodnine za 
leto 1956. Potrebe narekujejo, da se izda ponovno ta odlok, toda brez 
časovne omejitve. 

12. Odloki o določitvi višine in o načinu pobiranja akontacij na 
dohodnine od kmetijstva v letu 1959 (za vsako četrtletje posebej) 

Odloki morajo biti izdani po 110. in 111. členu uredbe o dohodnini 
za vsako četrtletje. Za prvo četrtletje je odlok že izdan. 

13. Odlok o določitvi količin vina in žganja, ki jih smejo proizvajalci 
porabiti v gospodinjstvu v proizvajalni dobi 1959160 brez plačila 
prometnega davka 

Republiški izvršni svet je po 3. pripombi k 97. tarifni številki A dela 
tarife prometnega davka (Ur. list FLRJ, št. 16—152/56) dolžan vsako leto 
izdati tak  odlok. Odlok bo izdan jeseni. 

14. Odlok  O  okvirnih  stopnjah občinskega prometnega davka 
Odlok je treba izdati zaradi vskladitve dosedanjega odloka o okvirnih 

stopnjah s spremenjeno določbo zvezne uredbe o tarifi prometnega davka 
(Ur. list FLRJ, št. З-^^б, Del »V«, 2. odstavek 11. točke). 

Predlog družbenega plana pripravi Zavod za gospodarsko planiranje 
LRS, vse druge predpise pa Državni sekretariat za finance LRS. Predpis 
pod točko 7 je že pripravljen, predpisi pod točko 1, 2, 3, 12 in 13 se še ne 
pripravljajo, drugi predpisi pa se že pripravljajo. 

III. Področje šolstva, kulture in znanosti 

a) Šolstvo 

A 

1. Zakoni za  izvedbo  novega šolskega sistema: 
a) zakon o osnovni  šoli, 
b) zakon o gimnaziji 
c) zakon o posebnih šolah, 
č) zakon o obveznih  tečajih  za  pridobitev  osnovne izobrazbe. 
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d) zakon o šolah za pripadnike narodnih manjšin. 
e) program za razvoj gimnazij, strokovnih šol in posebnih šol. 
Г) odlok o načinu razpisovanja ter o pogojih razpisa za vpis učencev 

na gimnazije, strokovne šole in višje strokovne šole. 

Vsi ti predpisi so potrebni za izvedbo novega šolskega sistema po 
splošnem zakonu o šolstvu (SZS) in po uvodnem zakonu k temu zakonu 
(UZSZS). 

Najbolj nujna je izdaja zakona o osnovni šoli in zakona o gimnaziji, 
ker morata biti izdana v enem letu po uveljavitvi SZS, t. j. do julija 
1959. Oba zakona se že pripravljata. Za druge predpise ni postavljen rok, 
so pa tudi nujni, zlasti program za razvoj gimnazij (točka e). Zakon pod a) 
je predpisan po 4. členu, zakon pod točko b) po 7. členu, zakon pod točko 
c) po 13. členu, zakon pod točko č) po 5. členu UZSZS. zakon pod točko d) 
po 15. členu UZSZS. program pod točko e) po 112. členu SZS, odlok pod 
točko  f)  po 11. členu    UZSZS. 

Predpisi pod točko a), b). č). c) in f) se že pripravljajo, drugi predpisi 
še ne. 

Izdati bo treba tudi zakon o šolah za izobraževanje učiteljev in zakon 
o strokovnih in višjih strokovnih šolah, ki sta tudi oba nujna; po 89. členu 
SZS in po 14. členu UZSZS pa bosta o teh šolah - do julija 1960 — 
morala biti izdana najprej zvezna splošna zakona. 

Ko bo izdan splošni zakon o strokovnih in višjih strokovnih šolah, 
bo treba tudi prilagoditi določbe zakonov oziroma odlokov Ljudske skup- 
ščine o višjih zdravstvenih šolah, o socialni šoli in višji pedagoški šoli. 
Po informacijah Sekretariata za šolstvo ni pričakovati, da bi bila navedena 
splošna zakona izdana v letošnjem letu. Vse predpise iz 1. točke pripravlja 
Svet  za  šolstvo  LRS. 

b) Kultura 

A 

2. Zakon o narodnih parkih 

Izdaja tega zakona je potrebna, da se uredi režim v narodnih parkih, 
kar je predvideno v 37. členu zakona o varstvu kulturnih spomenikov 
in naravnih znamenitosti (Ur. list LRS. št. 22-129/58). 

3. Zakon  o  muzejih 

Ta zakon je potreben, ker vprašanje muzejev še ni pravno urejeno. 

4. Zakon o knjižnicah 

Ta zakon je potreben. V prvih letih po osvoboditvi je bilo izdanih 
nekaj predisov o knjižnicah, ki so pa že zastareli in so urejali le del te 
materije. 

Predloge predpisov pod točko 2—4 pripravlja Svet za prosveto LRS. 
Zakon pod točko 2. je že predložen, zakona pod točko 3. in 4 se že pri- 
pravljata; ker je predvideno, da bosta izdana splošna zakona o muzejih 
in knjižnicah, je vprašanje, ali bosta zakona pod točko 3. in 4. že pred- 
ložena Ljudski skupščini leta 1959. 
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c) Znanost 

5. Zakon o umetniških akademijah 
Izdaja tega zakona je potrebna glede na 63. člen splošnega zakona 

—   o univerzah (Ur. list FLRJ. št. 27-304/54). 
6. Zakon o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti 
Sedanji zakon o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti iz leta 

1У49 bi bilo treba vskladiti z načeli zakona o organizaciji znanstvenega 
dela  (Ur.  list  FLRJ,  št.  34/57). 

7. Zakon o spremembi zakona o Univerzi v Ljubljani 
Zakon je potreben zaradi vskladitve s spremembami splošnega za- 

kona o univerzah (Ur. list FLRJ, št. 26/58). Zakon pripravlja Svet za 
znanost LRS. Glavna sprememba je ta, da potrjuje statute fakultet 
Izvršni svet in ne več skupščina. 

8. Uredba o glasbeno-narodopisnem inštitutu 
Ta inštitut je bil razglašen za znanstveni inštitut in je treba po 07. 

členu zakona o znanstvenih zavodih (Ur. list LRS, št. 3—9/58) izdati to 
uredbo kot akt o prilagoditvi tega inštituta določbam zakona o znan- 
stvenih zavodih (Ur. list LRS, št. 3/58). 

Predloge predpisov pod točko 5. do 8. pripravlja Svet za znanost 
LRS. Predlogi vseh štirih predpisov se že pripravljajo. 

IV. Področje zdravstva in socialnega varstva 

a)  Zdravstvo 

1. Zakon o prirodnih zdraviliščih 
Izdaja tega zakona je potrebna, da se uredijo odnosi med zdravstve- 

nimi organi in organi na področju turizma v razmerju do prirodnih 
zdravilišč kakor tudi režim prirodnih zdravilišč. 

2. Zakon o higienski službi 
je nujno potreben kot eden osnovnih predpisov na področju zdravstva. 

B 

3. Uredba o tečajili za pridobitev osnovnega znanja, o higieni živil 
in o osebni higieni za osebje, zaposleno pri delu z živili 

To uredbo je treba izdati na podlagi 45. člena uredbe o izvajanju 
temeljnega zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili (Ur. list FLRJ, 
št.  31-413/56). 

4. Uredba o postopku pri pošiljanju zavarovanih oseb v zdravstvene 
zavode na zdravljenje in o načinu opravljanja zdravstvenih storitev 
osebam, poslanim v zdravstvene zavode 

Republika je dolžna izdati ta predpis po 59. členu zakona o zdravst- 
venem zavarovanju delavcev in uslužbencev (Ur. list FLRJ, št. 51—013/54). 

Oba zakona spadata v področje splošne zakonodaje. Predloge vseh 
predpisov pod 1. do 4. pripravlja Svet za zdravstvo LRS. 
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b) Socialno varstvo 

Л 

1. Zakon o otroških zavodih 
Ta zakon bo treba izdati, ko se bodo formirale stanovanjske skupnosti 

po zveznem zakonu o stanovanjskih skupnostih. Otroški zavodi so mišljeni 
kot kombinirana družbena ustanova za varstvo otrok in se bodo bistveno 
razlikovali od klasičnih otroških vrtcev. 

2. Zakon o socialnih zavodili 
Sedanji zakon o socialnih zavodih (Ur. list LRS, št. 5/54) bo treba 

spremeniti in prilagoditi sedanjim razmeram, zlasti glede pristojnosti za 
ustanavljanje teh zavodov in glede njihovega finansiranja. 

B 

3. Uredba o ustanovitvi sklada za socialne zavode in o uporabi nje- 
govih sredstev 

Sedanja uredba iz leta 1949 ne ustreza več. V praksi se je del sred- 
stev decentraliziral (SS'Vo) in dal na razpolago okrajem. Tudi način 
trošenja teh sredstev ne ustreza več in je treba usmerjati uporabo teh 
sredstev v nove gradnje socialnih zavodov. 

Zakona pod 1. in 2. spadata na področje splošne zakonodaje. Predloge 
vseh predpisov pod 1. do 3. pripravlja Svet za socialno varstvo LRS. 

V. Ostala področja 

a) Organizacija oblasti in uprave 

A 

1. Zakon o upravnili organih ljudskih odborov 
Ta zakon bo nujno potrebno izdati v zvezi s predvideno reorgani- 

zacijo okrajne in občinske uprave, ki bo izvedena potem, ko se bo po 
priporočilu Zveznega izvršnega sveta temeljito ugotovila in analizirala 
obstoječa organizacija. 

2. Zakon o spremembi zakona o območjih okrajev in občin 
Ta zakon bo potreben glede na predvideno nadaljnje združevanje še 

nekaterih občin, ki nimajo pogojev, da se razvijajo v gospodarsko močne 
komune. 

3. Trije odloki Ljudske skupščine LRS o ustanovitvi okrajnih sodišč 
V Domžalah, v Litiji in v Slovenskih Konjicah 

V skladu z načelom, da naj se približa sodstvo ljudstvu in da naj se 
okrajna sodišča ustanavljajo v vseh večjih mestih in industrijskih sre- 
diščih, bo treba izdati navedene odloke, brž ko bodo ustvarjeni materialni 
pogoji za ustanovitev, kar se pričakuje še tekom letošnjega leta. 

4. Uredba o organizaciji in delu Državnega sekretariata za notranje 
zadeve 

5. Uredba o organizaciji in delu Sveta za znanost LRS 
(i. Uredba   o   spremembah   uredbe   o   organizaciji   in   delu   Sveta   za 

kulturo in prosveto LRS 
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7. Uredba o organizaciji in delu Zavoda za statistiko LRS 
!i. Uredba o organizaciji in delu Zavoda za spomeniško varstvo LRS 
9. Uredba o Republiški komisiji za revizijo projektov 
Uredbe pod 4), 5), 6), 7). 8) in 9) morajo biti izdane po 1. členu zakona 

O upravnih organih v LRS (Uradni list LRS, št. 13-45/56) v zvezi z 81. 
členom zakona o državni upravi (Uradni list FLRJ, št. 13-127/56). Pravna 
podlaga za izdajo uredbe pod 8. je tudi v 22. členu zakona o varstvu 
kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti (Uradni list LRS, št. 
22-129/58), uredbe pod 9) pa tudi v 17. in 44. členu uredbe o gradbenem 
projektiranju (Uradni list FLRJ, št. 32-621/58). Izdajo uredbe pod G) 
narekuje okoliščina, da so se po 6. členu zakona o ustanovitvi Sveta za 
znanost LR Slovenije (Uradni list LRS, št. 43-189'57) iz delovnega področja 
Sveta za kulturo in prosveto LRS izločile zadeve s področja znanosti. 

Uredbo pod 4) je Državni sekretariat za notranje zadeve LRS že 
predložil, uredbe pod 5., 6. in 8. pripravlja Sekretariat LRS-za kulturo,- 
prosveto in znanost: uredbo pod 7. je pripravil Zavod za statistiko LRS 
že za predložitev; uredbo pod 9. pripravlja Sekretariat Izvršnega sveta 
za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve; predlog 
zakona pod 1. bo pripravil Sekretariat Izvršnega sveta za občo upravo, 
predlog zakona pod 2. bo pripravil Sekretariat Izvršnega sveta za zako- 
nodajo in organizacijo, medtem ko bo predloge odlokov pod 3. pripravil 
Državni sekretariat za pravosodno upravo. 

b) Uslužbenska In delovna razmerja 

Л 

1. Zakon o  razglasitvi prvega novembra za državni praznik 
1. november je sedaj v naši republiki dela prost, neplačan dan. Ker 

je treba ta praznik zadržati in doseči, da bo dela prost plačan dan, 
ga je treba razglasiti za državni praznik. Predlog zakona pripravlja 
Sekretariat Izvršnega sveta za delo. 

2. Zakon  o  kontroli nad načrti in prototipi  novih strojev 
Zaradi nezadostnih varstvenih ureditev na strojih in strojnih na- 

pravah, ki jih proizvajajo industrijska podjetja, kar povzroča številne 
poškodbe, je treba izdati ta predpis. Predvideva se sicer, da bo to vprašanje 
urejeno v novem zveznem zakonu o inšpekciji dela, dokler pa ta zvezni 
zakon ne bo izdan, je to treba urediti z republiškim zakonom. Predlog 
zakona pripravlja Sekretariat Izvršnega sveta za delo. 

B 

3. Dopolnilni predpisi k zakonu o delovnih razmerjih: 
a) Zakon o delovnih razmerjih gospodinjskih pomočnic. 
b) Zakon o delovnih razmerjih hišnikov. 
c) Zakon o delovnih razmerjih delavcev na domu in domačih 

obrtnikov. 
č) Zakcn o delovnih razmerjih kmetijskih delavcev pri zasebnih 

delodajalcih. 
32* 
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Te republiške zakone je treba izdati glede na določbo 415. člena zakona 
o delovnih razmerjih. Pripravlja jih Sekretariat Izvršnega sveta za delo. 

4. Dopolnilni  predpisi  k  zakonu  o  javnih  uslužbencih: 
a) Uredba o pravici učnega in vzgojnega osebja v vaseh do brez- 

plačnega stanovanja in kuriva. 
b) Uredba  o določitvi  republiških  matičnih upravnih organov. 
c) Odlok  o  honorarjih  honorarnih  učiteljev na šolah  in fakultetah. 
č) Odlok o posebnem dodatku za uslužbence prosvetnih zavodov. 
d) Odlok o položajnih plačah za položaje in nazive v znanstvenih 

zavodih. 
e) Odlok o posebnih dodatkih za veterinarske uslužbence v veteri- 

narskih zavodih. 
Predpisi pod 4. a) do d) morajo biti izdani po 241., 23., 240., 238. 

in 274. členu zakona o javnih uslužbencih. Predpis pod 4. e) sicer ni ob- 
vezen, vendar pa je potreben. Predlog uredbe pod 1. je pripravljen za 
predložitev, predlog uredbe pod b) pripravlja Sekretariat Izvršnega sveta 
za občo upravo, predloga odlokov pod c) in č) pripravlja Svet za šolstvo 
LRS, predlog odloka pod d) pa Svet za znanost LRS. Predlog odloka 
pod e) pripravlja Sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo. 

c)   Statistika 

Л 

Odlok  o  zbiranju   statističnih  podatkov 

Vprašanje zbiranja statističnih podatkov ni dovolj urejeno in so ti 
zbirajo po najrazličnejših linijah, kar povzroča na eni strani veliko obre- 
menitev uradov, zavodov, gospodarskih in družbenih organizacij, na drugi 
strani pa takšno zbiranje tudi ne daje točnih in enotnih podatkov. Da se 
takšno stanje odpravi, je potrebno, da se zbiranje statističnih podatkov 
enotno uredi, tako da bodo statistične podatke zbirali le statistični zavodi 
in da bo vsak koristnik lahko dobil te podatke pri teh zavodih. Predlog 
tega odloka pripravlja Zavod za statistiko LRS. 

PLAN ZVEZNEGA ZAKONODAJNEGA DELA ZA LETO 1959* 

Zaradi izpopolnitve našega pravnega sistema in ureditve posameznih 
področij ter zaradi kodifikacije in revizije obstoječih predpisov jo določen 
tale plan zveznega zakonodajnega dela za leto 1959: 

I. Zakoni, ki jih je treba pripraviti v letu 1959 

A. Zakoni za izgradnjo pravnega sistema 

1. Ustavni in polititno-organizacijski zakoni 

1. Zakon o ustavnih senatih 
2. Splošni zakon o družbenem upravljanju 
3. Zakon o referendumu 

' Po podatkih Zveznega sekretariata za zakonodajo in organizacijo. 
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2. Zakoni a področja prcmoženjsko-pravnih razmerij 

1. Zakon o povračilu škode 
2. Zakon o uporabi kmetijskih zemljišč 
3. Zakon o pogodbah o uporabi morskih ladij 
4. Zakon o obligacijah (dokončati do konca leta 1960) 

3. Zakoni s področja gospodarstva 

1. Zakon o gospodarskem planiranju 
2. Zakon o gospodarskih organizacijah 
3. Zakon o družbenem knjigovodstvu in obračunu 
4. Rudarski zakon 
5. Zakon o patentih 
6. Zakon o projektiranju 

4. Pravosodni zakoni 

1. Zakon o izvršilnem postopku 
2. Zakon o nepravdnem postopku 
3. Zakon o gospodarskih prestopkih 

5. Zakoni s področja zdravstva 

I. Splošni zakon o organizaciji zdravstvene službe 

B. Zakoni za kodifikacijo in revizijo obstoječih predpisov 
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika 
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku 

3. Zakon o izvrševanju kazni 
4. Splošni zakon o stanovanjskih skupnostih 
5. Temeljni zakon o upravljanju stanovanjskih hiš 
6. Zakon o upravljanju poslovnih zgradb in poslovnih prostorov 
7. Zakon o lastnini na posebnih delih zgradb 
8. Zakon o stanov^ijskih zadrugah 
9. Zakon o organizaciji  in  finansiranju  socialnega zavarovanja 

10. Zakon o zdravstvenem   zavarovanju   kmetijskih   proizvajalcev 

II. Temeljni zakon o proračunih 
12. Zakon o fondih 
13. Gradbeni zakon 
14. Zakon o gozdovih 
15. Carinski zakon 
16. Devizni zakon 
17. Zakon o varstvu kulturnih spomenikov 
18. Zakon o priznavanju in pridobivanju strokovne izobrazbe delavcev 

19. Zakon o spremembah  in  dopolnitvah  zakona  o  upravnih  sporih 
20. Zakon o tisku  in  drugih  sredstvih  za  informacijo 

21. Zakon o organih skrbništva 

22. Zakon o taksah 
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23. Zakon o sodnih taksah 

24. Zakon o nalezljivih boleznih 

25. Zakon o odpadnih vodah 

26. Splošni   zakon  o  spremembah   in   dopolnitvah   splošnega  zakona 
D univerzah 

C. Zakoni za ureditev posameznih področij 

1. Zakoni s področja uprave 

1. Zakon o statistiki 

2. Zakon o diplomatsko-konzularni  službi 

2. Zakoni s področja gospodarstva 

1. Zakon o tržni inšpekciji 

2. Zakon o devizni inšpekciji 

3. Zakon o davkih 

4. Zakon o zavarovalnih zavodih 

5. Zakon o vodnih skupnostih 

6. Zakon o zavarovanju v kmetijstvu 

7. Zakon o bankah 

8. Zakon o kreditnem sistemu 
9. Zakon o sejmih in gospodarskih  razstavah 

10. Zakon o javnih cestah 

11. Zakon o skupnosti jugoslovanskih železnic 

12. Zakon o skupnosti   jugoslovanskih   pošt,   telegrafov   in   telefonov 

13. Zakon o izgradnji   in   vzdrževanju   pomožnih   luk   in   pristanišč 
notranje plovbe 

14. Zakon o prometnem davku 

15. Zakon o loterijah 
16. Zakon o sklepnih računih gospodarskih organizacij 

3. Zakoni s področja prosvete in  kulture 

1. Splošni zakon o knjižnicah 

2. Splošni zakon o arhivih 

3. Zakon o strokovnih in višjih strokovnih šolah (izdelati v letu 1960) 

4. Zakon d šolah za izobraževanje učiteljev (izdelati v letu 1960) 

4. Zakoni s področja dela in socialnega zavarovanja 

1. Zakon o inšpekciji dela 

2. Zakon o usposabljanju strokovnih kadrov 

3. Zakon o organizaciji in finansiranju službe posredovanja dela 

4. Zakon o higiensko-tehniškem varstvu 
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5. Zakon] s področja socialnega varstva 

I. Zakon o denarni pomoči  in zdravstvenem varstvu članov družin, 
katerih hranilci so na obvezni službi v jugoslovanski ljudski armadi 

Za prve seje Zvezne ljudske skupščine v letu 1959 bo predloženih 
15 zakonov, in sicer zakoni navedeni pod št.: A—2/2, A—5/1, B/l, B/2, B/4, 
B/5, B/6, B/7, B/8, B/9, B/10, B/17, B/22, B/23 in C-5/1. 

Prednost je dana zakonom, ki so neobhodno potrebni za izgradnjo 
pravnega sistema in za pravilno funkcioniranje posameznih služb. 

II. Koordinacijski odbor Zveznega izvršnega sveta lahko odloči, da se 
pripravijo v letu 1959 za Zvezno ljudsko skupščino tudi drugi zakoni, 
kolikor bodo pripravljeni. 

STALNO PULUIVALSTVO PO POPISU LETA 1!Ш 

Upravno stanje 31. 12. 1958 

Okraj Skupaj kmečko nekmečko 

LR   Slovenija 1,466.425 602.609 863.816 

Celje 188.711 79.900 108.811 

Gorica 109.356 50.411 58.945 

Koper1 65,554 31.982 33.572 

Kranj 126.337 27.417 98.920 

Ljubljana 360.937 88.425 272.512 

Maribor 322.278 131.712 190.566 

Murska Sobota 132.745 95.439 37.306 

ISTovo mesto 160.507 97.323 63.184 

Skupaj 42.033 17.095 24.938 

Izola 7.750 2.159 5.591 

Koper 24.898 12.428 12.470 

Piran 9.385 2.508 6.877 

Srednje število prebivalcev            leto    1957 1,549.714 

1958 1,563.302 

Naravno siban.je prebivalstva 

Zlvorojenl Umrli 
1'rlrodni 
prirast Poroke Razveze 

1957- 

1958' 

30.08G 

26.907 

14.545 

13.562 

15.541 

13.345 

13.124 

13.231 

1393 

1266 

1 Podatki   so   brez   občin   prejšnjega   okraja   Koper   In   priključenega   dela   iz   LKH. 
Podatke za občine Izola. Koper In Piran po  registraciji leta 1936 podajamo posebej. 

• Podatki so dokončni. 1 Podatki so predhodni: za mesec december samo ocenjeni. 
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Koeficienti naravnega gibanja prebivalstva 

2lvorojcnl 
na 1000 

prebivalcev 

Umrli 
na 1000 

prebivalcev 

Prirodni 
prirast 
na 1000 

prebivalcev 

Poroke 
na 1000 

prebivalcev 

Razveze 
na 1000 
porok 

19571 

19582 

19,4 9,3 10,1 8,5 106,6 

17,2 8.7 8,5 8,8 96,3 

Selitveno gibanje prebivalstva 

Iz LRS v druge     V LRS iz dnisih 
republike republik 

iz LRS v 
inozemstvo 

V LRS iz 
inozemstva 

1957' 

1958- 

5000 

4709 

7154 

6470 

1240 

1491 

223 

283 

OKRAJI V LR SLOVENIJI 

Skup- Po števil 
v 

u  preb 
tisoćih 

valstv a Po pov ršini v km! 

Stanje dne šte- 
vllo. do 

100 

100 
do 
ISO 

150 
do 
200 

200 
do 
300 

nad 
300 

do 
1000 

1000 
do 

1500 

1500 
do 

2000 

2000 
do 

3000 

nad 
3000 

31 XII. 1958 8 — 4 2 — 2 — 1 — 5 2 

31. XII. 1957 9 1 5 1 — 2 — 2 2 3 2 

OBČINE V LR SLOVENIJI 

Po številu prebivalstva 

Število občin  po  Številu prebivalstva v  tisočih Skupno 
Stanje dne S

p
kaT      ^5 5-10       10-15 15-20 20-25     25-30    nad 30 

število 
naselij 

31 XII. 1958 92           6 24          16 24 9             5 8 6021 

31. XII. 1957 122         14 46         29 16 8             4 5 6023 

Po površini 

Stanje dne 

Število  občin  po 

p^,]     do 20   20-50   50-100   100-150 

površini 

150-200 

v  km! 

200-250 250-300 
nad 
300 

Skupna 
površina 

LRS 
v km: 

31 XII. 1958 92         4            6 8          16 13 14             9 22 20.254 

31 XII. 1957 122       4         8 21         27 26 13           11 12 20.251 

1 Podatki  so  dokončni. 
1 Podatki so predhodni; za mesec december samo ocenjeni. 
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ODBORNIKI OKRAJNIH LJUDSKIH ODBOROV1 

I'o spolu  in  starosti 

Zbor 
Sku- 
paj 

Spol Leta    starosti 

mo-      žen-     j,, 23    2G-30    31-Г)Г)    3G-40    41-43    46-50    51-35     n:'d 

Ski       ske 33 
ne- 

zna- 
no 

Okraj, zbor    485     445      40 
Zbor proiz- 
vajalcev 437     395      42 

4       24       8G       124      92       80       43       31 1 

19       41        89      118      83       51        23       12        1 

Po socialnih skupinah 

Socialne   skupine 

Skupaj     _  , usluž-     kmeto-     .       ., , svobod- 
delavci      benci        valci     obrtniki    m po-      ostali 

klici 

upoko- 
jenci in 
Rospo- 
clinjc 

Okrajni zbor 485 49 323 87 9 
Zbor proizva- 
jalcev 437 120 258 55 3 

7« 

1 

10 

ODBORNIKI OBČINSKIH LJUDSKIH ODBOROV 

Po spolu  in  starosti 

Spol Letastarosti 
Sku- 
paj        mo"      Z?n_     do 25   2G-30    31-35    36-40    41-43    46-30   31-5; 

Ski       ske 
nad ne- 

zna- 
no 

Občin, zbor    2971   2797    174      50      240     483     589     470     513     324 
Zbor proiz- 
vajalcev 2470   2328    142      BO      313     502     495     393     341      174 

292 

163       9 

Po socialnih skupinah 

Socialne   skupine 

Skupaj delavci 
usluž-  kmeto-   obrt- 
benci     valci       niki bodni     ostali 

poklici 

upoko- 
jenci In 
Rospo- 
dlnje 

Občinski  zbor 2971        359      1113     1248        99 
Zbor proizvajalcev 2470        741       1011       509      122 

44' 

274 

108 

SVETI IN STALNE KOMISIJE SVETOV OKRAJNIH LJUDSKIH ODBOROV"' 

Člani   svetov 

Število 
svetov vsi ženske    mladina 

člani, ki se v 
odborniki      rednem delu ne 
okrajnega    ukvarjajo s posli 

LO Iz pristojnosti 
sveta 

Stalne komisije 
svetov 

Število 
komisij 

Število 
članov 

komisij 

121 1251 281 45 359 639 

1 Izvoljeni   na   volitvah   oktobra   1957. 
• Pomožno osebje in delavci v upravi in ostalih Javnih službah. 
1 Izvoljeni na volitvah 1057 v upravi in ostalih Javnih službah. 
1 Šteto pomožno osebje in delavci. 
1 Stanje 1. I. 1958. 

111 731 
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SVETI ш STALNI: KOMISIJE SVETOV OBČINSKIH LJUDSKIH ODBOROV 

Število 
svetov v s i 

Člani   svetov 
ćlani. ki se v 

odborniki     rednem delu ne 
ženske    mladina    okrajnega    ukvarjajo s posli 

I.O iz pristojnosti 
sveta 

Stalne komisije 
svetov 

Število 
komisij 

Število 
Članov 
komisij 

12G3 10.49Г)       209,4 (i Ki .4377 «157 H12 l.-)22 

KRAJEVNI ODBORI IN KRAJEVNI URADI2 

Število krajevnih 
odborov 

1041) 

Clanl   krajevnih   odborov 
ki so hkrati odborniki 

v s ' občin. Ijudskefia odbora 

11.22» 2705 

Število krajevnUi 
uradov 

21!« 

VOLITVE V DELAVSKE SVETE PODJETIJ 

Podjetja s 30 aH več delavci in uslužbenci 

_. Volilni up ravičenci Clanl de avskih svetov 

•o s| od tega 
o 
a 'g > r.     л 

O 
« C л      ^. 

o 0 3 vsi      .Si S tu 
0 CZ 

C. 8 8 4 M S    2 

S 
> 
tu S3 

55 .S 
v C C o C 

o 
•N 

20". 
SSS 5 5 

t« C > u C 

>N 

5о- 
£S!3 

1958 1063 _ 233.532 _ _ 233.091 21.113 16.250 8691 4254 3096 
1937 1038 211.313 234.C11   199.921 65.9C4 53.012 211.139 20.613 16.7S3 8119 1004 3392 

195.4 

1957 

Število 
podjetij 

Podjetja s 7 do <:9 delavci in uslužbenci 

Število 
delavcev 
in usluž. 
bencev1 

94 i! 

9«7 

15,4«4 

15.19« 

skupa] 

Clanl   delavskih   svetov 
nrp.iMcil 
no v pro- 
izvodnji 

15.404 

15.19« 

11.902 

12.375 

znova 
izvoljeni ženske 

15.464 «237 

6135 

mladina 
(do 23. leta) 

3187 

3850 

VOLITVE V UPRAVNE ODBORE PODJETIJ 

Član i delavskih Cli ni   u p r j v n 1 h 0 d b 0 rov 

Podjetja svetov od t e g n 
po številu Število navzoti pri nepo- 

delavcev In podjetij volitvah skupaj znova mladina 
usluibencev' vsi v upravne v proiz- 

vodnji 

izvo- ženske (do 
odbore In 
glasovali 

ljeni 2.-). leta) 

195it 
30 in več 10«3 21.113 19.453 7145 4655 2192 979 606 

7 do 29 948 15.4«4 14.374 4422 307« 1870 127« 554 

1957 
30 in več 1038 20.«43 18.928 «925 4880 1551 905 676 

7  do 29 907 15.19« 1 1.060 4481 3458 1297 1331 700 

' Stanje 1. I. 19JB. 
! Stanje 1. I. 1958. 
1 Brez vajencev In honorarnih uslužbencev. 
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Člani delavskih svetov po kvalifikaciji oziroma strokovni izobrazbi 

D e i a v c i U s 1 u ž b e n c i 
Podjetja 

po Številu 
delavcev in 
uslužbencev 

val 
viso- 

kokva- 
litici- 
ranl 

po kvalifikaciji 

kvali-      pri- 
ficiranl   učeni 

nekva- 
lifici- 
rani 

vs i 

po 

vlSja 

strokovn 

sred- 
nja 

1 Izobrazbi 
pomož. 

nižja    usluž- 
benci 

1958 

30  in več 1G.791 3146 8851 3347 1447 4322 776 2297 1104 85 

7   do 2!) 12.555 1407 71G7 2109 1872 2909 458 1475 909 67 

1957 

30   in več 1G.338 2813 8725 3310 1490 4305 685 2338 1221 61 

7  do 29 12.238 1483 G839 2173 1743- 2958 388 1538 940 92 

Člani upravnih oclborov  po  kvalifikaciji oziroma strokovni  izobrazbi 

D e 1 a v C   i U s 1 u ž b e n  C  i 

Podjetja 
po Številu 

delavcev in 
uslužbencev 

v s i 
vlso- 

kokva- 
ilfici- 
ranl 

po kvalifikaciji 

kvali-      pri- 
ficirani  učeni 

nekva- 
lifici- 
rani 

vsi 

po 

vlSja 

strokovni izobrazbi 
srpri-                 pomož. 
;           nižja     usluž- 
"'''                     benci 

1958 

30 in več 4770 1316 2557 675 222 2375 766 1172 425 12 

7   do 29 3312 652 2033 442 185 1110 265 594 244 7 

1957 

30   in več 4578 1221 2437 667 253 2347 G37 1221 476 13 

7  do 29 3378 699 1984 477 218, 1103 213 613 271 6 

POŽARI PO VZROKIH NASTANKA 

Vzrok   nastanka 

Skupaj  
Nepazljivost  

Gradbena  napaka  

Električni    tok  

Iskre lokomotiv  

Eksplozija  

Strela  

Samovžig  

Otroci   zažgali  

Namerni  požig  

Drugi  neugotovljeni  vzroki  
Podatki  Drtavnega  мЧпчЧап-Иа za  notranje zadeve I,ns 

Leto   1957 Leto   195 

100 100 

31,1 31,5 

13,9 17,9 

5,2 4,1 

ЗД 3.7 

0,6 0.9 

7,8 5,0 

2,2 0,7, 

11,8 12,4 

10,9 8,1 

13,4 15,1 
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Р02ЛК1 PO LASTNIŠTVU OBJEKTOV 

Lastništvo 
Leto 

Število 
požarov 

1957 
Skoda v 
tisoč din 

Leto 
Število 
požarov 

1958 
Skoda v 
tisoč din 

Skupaj 1143 696.940 806 496.469 

Družbeno 372 397.694 268 240.716 

Zasebno 771 299.246 

Prekrški 

538 255.753 

Krftltev pravnih predpisov 
Kaznovani   krSitelji 

19 5 8 19 5 7 
število •/. število »/ф 

Skupaj  42.030 100 

Predpisi na javnih cestah  11.779 28,3 

Pretepi, neredi in neprimerno vedenje na 
javnem   kraju    .  6.582 15,6 

Odlok o javnem redu  in  miru  3.243 7,7 

Predpisi   o   posedovanju   osebnih   izkaznic 1.656 3,9 

Predpisi o prijavljanju bivališča   .... 1.932 4,6 

Predpisi o voznikih motornih vozil .... 2.943 7,0 

Gospodarski  predpisi  o gozdovih   .... 3.086 7,3 

Predpisi   o  obrtništvu   in   obrtnih   uslugah '?64 1,8 

Predpisi o socialnem zavarovanju .... 460 1,1 

Predpisi o preprečevanju in zatiranju kuž- 
nih   bolezni  113 0,2 

Predpisi o ljudskih šolah  584 1,4 

Finančni   predpisi  131 0,3 

Drugi   predpisi  8.757 20,8 

38.491 100 

8.019 20,9 

6.324 16,4 
3.455 9,0 

1.647 4,3 

1.898 4.9 

1.699 4,4 

2.340 6,1 

965 2,5 

1.002 2,6 

197 0,5 

796 2,0 

115 0,3 

10.034 26,1 

Izrečene kazni pri prekrških 

Upravna   kazen 
Število kršiteljev 

1958 1957 

Upravno kaznovane fizične osebe 
Ukor 
Denarna kazen v dinarjih 

do 
500 do 

1.000 do 
2.000 do 
3.000 do 

nad 
nad 
nad 
nad 
nad    5.000 do 10.000 
nad 10.000 

500 
1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

zaporna kazen 

Podatki   Državnega   sekretariata   za   notranje  zadeve LRS 

41.622 
2.745 

11.560 
10.135 
8.741 
3.447 
2.126 

922 
60 

1.886 

37.981 
2.765 

11.341 
9.460 
7.583 
2.930 
1.675 

574 
88 

1.565 
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Upravna    kazen 
Število  kršiteljev 

1938 1957 

Upravno  kaznovane  pravne osebe 
Denarna kazen v dinarjih ,      , ,„,,, do    1.()()() 

nad    1.000 do    5.000 
nad    5.000 do 10.000 
nad 10.000 do 50.000 
nad 50.000 

Podatki Državnega sekretariata za notranje zadeve LRS. 

40« 

2(i 
190 
113 
07 

(i 

510 

33 
245 
148 

74 
10 

Dotok predmetov in storilnost rednih sotlišt' 

Zadeve 
1951) 

dotok rešeno 
1957 

dotok rešeno 

Skupaj . . 
Kazenske poizvedbe in preiskave 
Prvostopne kazenske zadeve . 
Prvostopne pravne zadeve    .    . 
Zapuščinske zadeve  
Izvršilno zadeve  
Drugostopne   kazenske   zadeve 
Tretjestopne kazenske zadeve . 
Drugostopne  civilne  zadeve 
Tretjestopne  civilne  zadeve 

Izredna  pravna sredstva: 
v  kazenskih  zadevah1   .... 
v.civilnih zadevah2  
Upravni   spori  

Podatki  Državnega  sekretariata  za  pravosodno  upr 

15.191 114.699 118.062 119.057 
7.807 7.621 6.978 7.268 
21.415 20.712 21.314 22.552 
37.299 37.186 39.124 38.492 
15.439 15.606 15.815 15.714 
21.560 21.696 22.681 22.803 
3.760 3.830 3.999 4.116 
— — 5 5 
4.597 4.574 4.459 4.351 
226 191 55 39 

550 534 647 637 
18 14 47 47 

2.520 2.735 2.938 3.033 
)dno up ravo LRS. 

NARODNI DOHODEK I'O PANOGAH milijoni din 

19 3 8 1 il 5 7 
po družbeni evidenci P"  podatkih Zavoda  LRS 
NB   (brez   zasebnega y-:^ statistiko 
sektorja) vplačano do brez zaseb. 
31. XII. 1938 za 1. 1958 sektorja vsi sektorji 

Skupaj        197.725 229.286 276.702 
Industrija  137.816 159.448 159.448 
Kmetijstvo  2.988 3.014 42.794 
Gozdarstvo  401 3.644 3.644 
Gradbeništvo  10.082 10.345 11.310 
Promet  10.743 14.512 14.947 
Trgovina in gostinstvo  24.719 28.289 28.800 
Obrt  9.126 9.434 15.759 
Komunalna   dejavnost  577 — — 
Kulturno socialna dejavnost    .    .    . 1.273 — — 

' Prošnje za izredno omilitev  kazni  in  zahteve za varstvo zakonitosti. 
' Zahteve  za  varstvo  zakonitosti. 
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ĐUUŽBENI PROIZVOD IN NAKODNI DOHODEK 195S IN 1957 
PO ELEMENTIH 

Milijoni din Struktura v '/• 
1938 1937 1938 1937 

po DE do 
31.Х11. ши 

za 1. 1938 

po podatkih  Zavoda 
za statistiko 

brez                   j 
zasebnega     ,,,к;(),.п sektorja       sektorji 

po DE do 

31. XII. 1938 
Za i. 1938 

po podatkih  Zavoda 
za statistiko 

brc/,                 i , 
zasebnega        ,.   .. 
sektorja       sektorji 

Diužbcni  proizvod 221.168 255.862 305.115 1011.(1 100,0 1(10.0 

Amortizacija 23.443 26.576 28.413 10,6 10,4 9,3 

Narodni   dohodek 197.725 229.286 276.702 89,4 89,6 «0,7 

Sklad   za   plače 53.188 55.730 94.661 24.— 21,8 31,— 

Prispevek   za   soc. 
zavarovnje lfi.596 19.636 20.057 8,4 7,7 8,6 

Obresti na osnovna 
sredstva 7.671 «.зза 8.330 3,5 3,2 2,7 

Zcmljarina 103 98 98 0,1 0,0 0,0 

Prometni  davek 35.017 37.427 37.427 15,8 14,6 12,3 

Ostali del 83.150 108.065 116.129 37,6 42,3 38,1 

STKUKTLUA NARODNEGA DOHODKA LR SLOVENIJE 

V LETIH 1957 IN 1958 

1937 
Realizacija po podatkih 

Zavoda   LRS 
za siatistiko 

1938 
Ocena  realizacije  po 

podatkih Zavoda 
za plan LRS 

skupaj  100 
družbeni   sektor     . 82,9 
zasebni sektor  17,1 

100 
84,3 
15,7 

Struktura in indeksi industrijske proizvodnjo v letu 1957 in 1958 

Vsa  industrija  

Sredstva za delo  

Reprodukcijski   material      .   . 

Predmeti  za  široko  potrošnjo 

Vsa  industrija  

Elektroencrgija  

Premog  

Nafta  

Crna  metalurgija  

Barvasta  metalurgija  .    .    .   . 

Struktura 
1937 

Indeks 
proiz- 
vodnje 

1937 :1936 

Struktura 
1938 

Indeks 
proiz- 

vodnje 
1938 :1937 

100,0 113 100,0 107 

15.7 110 15,8 105 

57,0 m 56,7 106 

27,3 119 27,5 108 

100,0 113 100,0 107 

9,6 121 9,9 109 

10,9 100 10,5 99 

0,7 112 0,5 81 

5,9 113 5,5 107 

6,2 110 6,2 107 
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Struktura in  indeksi  industrijske proizvodnje v letu 1957 in 1958 

Indeks Iiulrks 
Slruktura proiz- Struktura proiz- 

1957 vodnjo l'i.jii vodnje 
1957 : 1936 195« : 1957 

Nekovino                  3,6              110                3,6 110 

Kovinska               21,6     '        100             21,2 104 

Elektroindustrija                 2.7              130                3,2 120 

Kemična           2,6              127                3,2 116 

Gradbeni   material           2.1               103                2,3 113 

Lesna    .    .    .         10.3              117               10,1 108 

Papirna           3,3              108               3,2- 105 

Tekstilna                 13.2              111               13.3 106 

Usnje in  obutev           3.1               116                3,5 109 

Gumarska           0,6              126                0,7 105 

Živilska           3,3              124                3,0 105 

Tobačna           0,3              101               0,3 95 

O p o m b a ;    Struktura   industrijske   proizvodnje  je   izračunana   na   podlagi   ponde- 
racijskih  iznosov  (plaće  in  amortizacije),  ker se  obračunavata  ladjedelništvo in  grafična 
Industrija  samo  količinsko,  ti  dve  stroki  nista  uvrščeni  v  strukturo. 

Proizvodnja,  zaposlenost  in   proizvodnost  dela  v   industriji   leta   1958 

Indeksi   (0   1957 - 100) 
proizvodnje zaposlenih proizvodnost' 

Industrija         

Elektrocnergija     .    . 

Premog  

Nafta  

Crna  metalurgija 

Barvasta  metalurgija 

Nekovine  

Kovinska  

Elektroindustrija .    . 

Kemična  

Gradbeni   material   . 

Lesna.  

Papirna  

Tekstilna  

Usnje   in   obutev 

Gumarska     .... 

Živilska  

Grafična  

Tobačna  
1 Orientacijski   podatki. 

106,5 106.7 99,8 

109,1 100,9 108,1 

99,0 101,5 97,5 

81,4 102,0 79,8 

106,5 103,9 102,5 

106,6 101,8 104,7 

110.4 106,4 103,8 

104,0 107,6 96,7 

120,3 118,2 101,8 

116,3 115,5 100,7 

112,6 101,5 110.9 

107,8 105,4 102,3 

104,7 106,0 98.8 

105,5 107,2 98.4 

108,6 110,8 98,0 

105,3 105,1 100,2 

104,9 109,7 95,0 

111,0. 105.3 105,4 

94,7 97,8 96,8 
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Razdelitev električne energije 

Kollćina MVVh Struktura razdelitve 
1938 ШВ 1937 

Celotna   razdelitev  2,022.872 100,0 100,0 

ODJEMALCI NA DROBNO.   .    . 3G9.984 18,3 П,0 

v  tem: gospodinjstvo  283.588 14,0 12,7 

javna razsvetljava  0.707 0,4 0,4 

razsvetljava  poslovnih  prostorov 31.740 1,6 1,6 

razsvetljava   družbenih   prostoiov (i.413 0,3 0,3 

poljedelski   in   drugi   motorji   ter 

aparati  30.403 1,8 2,0 

ODJEMALCI NA VELIKO .    .    . 489.486 24.2 24,9 

v   tem:   rudniki  70.975 3,8 4,4 

POSEBNI ODJEMALCI    .... 047.550 32,0 32,0 

v tem: elektrokemija  482.675 23,9 23,5 

elektrometalurgija  148.021 7,3 7,5 

elektrovleka       16.800 0,8 0,9 
OSTALO  515.852 25,5 26.1 

Rekapitulacija  regionalne  razdelitve 

Slovenija  1,507.020 74,5 73,9 

Hrvaško  393.540 19,5 18,0 

Avstrija  122.312 6,0 8.1 

Italija  — — — 

I' r t p o m b a :    Podatki   vsebujejo   razdelitev   električne   energijo   preko   Klektrogo- 
spodarstva  Slovenije. 

Energetska proizvodnja 

Proizvodnja 
Merska ,   . , 
rnnt-i .„-„ Indeks 

|вм 1937 r 100 1938 

Električna energija  MWh 

hidro  „ 

termo  „ 

Premog  ton 

lifinit  

Nafta  

2,516.862 109,1 

1,738.561 117.4 

778.301 94,4 

4,982.216 99,5 

1,718.955 101,7 

30.776 76,4 
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Proizvodnja in izvoz v lesni industriji 

Proizvodnja 
Merska                        т   . . „„...„                                 Indeks enota             1в58         le57_100 

I z v o z 
Indeks 

19j8            1937 -   100 

Žagan les  m' 
listavcev  „ 
iglavcev  „ 

Lesna embalaža (zaboji)   ... „ 
Stavbna oprema  „ 
Pohištvo  000 din 
Končni   izdelki  ,, 

470.943 lld 90.075 93 
133.740 132 42.540 105 
337.203 103 47.529 B4 

73.004 104 350.243' (Ki 

6.128 153 533' — 
(i,01G.38G 121 1,165.231« 130 

4,520.581 104 — — 

ZEMLJISKK KATKGOUIJK PO SEKTORJIH LASTNIŠTVA LETA 1958 

(Stanje 31.  V.  1958) 

Z e m 1 ] 1 S k e Površin a   ha VSi 
Struktura 
sektorji 100 

Ic alegorije vsi 
sektorji 

sploSno- 
družbeni 

za- 
družni privatni 

sploS. 
družb. 

za- 
družni 

pri- 
vatni 

Površina   LRS 2,025.060 468.037 5392 1,551.631 23,1 0,3 76,6 

Njive   in   vrtovi 301.495 10.995 983 289.517 3,7 0,3 96,0 

Sadovnjaki 26.998 4.010 388 22.600 14,9 1,4 83,7 

Vinogradi 25.101 2.950 223 21.928 11,8 0,9 87,3 

Travniki 210.549 14.176 1081 195.292 6,7 0,5 92,8 

Senožeti 153.764 6.564 470 146.730 4,3 0,3 95,4 

Pašniki  in planine 236.236 19.996 1065 215.175 8,5 0,5 91,0 

Ribniki  in močvirja 2.221 387 9 1.825 17,4 0,4 82,2 

Gozdna   zemljišč'a 945.957 322.844 1085 622.028 34,1 0,1 65,8 

Nerodovitno 122.739 86.115 88 36.536 70,2 0,0 29,8 

SKUPINE NJIVSKIH POSEVKOV LETA 1958 

Skupina   posevkov 
PovrSina 

ha Struktura 
Indeks 

1957 - 100 

Njivska površina  
Žita  
Industrijske   rastline  
Vrtnine        
Krmske rastline  
Nasadi malin, jagod, ribezlja in grozdja 
Drugo (drevesnice, praha, ledine, ne- 
obdelano)     

1 V  tisočih  dinarjih. 
! V  deviznih  dinarjih.  V — 1$ " 300 din. 

33 

301.495 100 99,9 

163.873 54,4 99.9 

5.988 2,0 120 

67.393 22,3 95,8 

59.838 19,8 103 

589 0,2 170 

3.814 1,3 93.8 
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POSPRAVLJENE POVRŠINE IN PRIDELKI VAŽNEJŠIH POSEVKOV L. 1958 

19 3 8 Indeks 1937 - 100 
Vrsta pridelka pospravljena 

površina ha 
pridelek C] 

na ha                    ves 
pospravljena 

površina 
ves pri- 
delek 

Pšenica 58.966 16,0 942.688 100 105 

Rž 21.«72 14,0 306.302 97.1 107 

Ječmen 15.881 14,8 235.191 101 104 

Oves 16.655 13,4 209.931 98,5 100 

Soržica 4.497 11.2 63.805 102 113 

Oljna   repica 1.523 9,3 14.161 100 149 

Koruza  za  zrnje1 44.12;i 23,0 1,024.345 102 118 

Sladkorna   peso 282 309 87.259 177 271 

Hmelj 2.636 9,3 24.534 130 105 

Sončnice1 337 9,7 19.097 87,5 113 

Krompir1 56.080 171 9,608.290 94,9 97,3 

Fižol   zrnje' 1.637 9.8 110.424 103 115 

Kapusnice1 3.651 197 808.908 97,8 97,7 

Crna detelja seno1 23.688 43,8 1,224.178 103 107 

Lucerna   seno1 13.936 45,9 686.933 99,6 101 

Seno   s   travnikov 210.544 27,3 5,752.547 98,8 100 

PROIZVODNJA SEMENSKEGA BLAGA  LETA   195S 

P o v r S i n a 
V r s t a   s e m e n a ,  t 

na 1957 - 100 

Pšenica                     462 92,2 

Ječmen                     113 101 

Rž                         69 246 

Krompir                429 74,1 

Po podatkih Kmetijskega tnttltuta Lns. 

Za odkup dogovorjena 
količina sortnih semen 

n 1937 - 100 

13.757 115 

2.479 94,3 

1.328 226 

48.900 58,7 

PORABA  UMETNIH  GNOJIL LETA  195S 

1 9 5 8 indeks 
1937       111(1 

Porabljeno ton 90.000 92,8 
Na   1 ha  obdelovalne 
površine — kR ]r.9,5 93,3 

Po podatkih  Zavoda  za Rospodarsko  planiranje. 

1 Pospravljena površina in pridelek na hektar sta le za glavni posevek; v -ves 
pridelek- je vkljućen razen pridelka glavnega posevka tudi pridelek vmesnih in strniščnih 
posevkov  ter podsevkov. 

Za hmelj so bili podatki za leto 1937 naknadno Se popravljeni po poročilu Hmeljne 
komisije  v   Zaleu. 
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ULOV MORSKIH RIB V LKTL' 1958 

Sektor 

IJ roda n 0 Vrednost 
Izvo- ulova 

v tisoč 
din 

na         trgov,    tovarnam Lastna 
rib lastnih       pod-          ribjih poraba v tujino tržlSćlh     jetjem      konscrv 

Vsi   sektorji 19.917 

Splošno družbeni      19.177 

Zasebni    - 740 

Količina (q) 

3525         818 14.404 

2823         810 14.400 

702            8 4 

100 1070 215.952 

74 1070 202.89G 

2G — 13.056 

Splošno družbeni        9G,3 

Zasebni 3,7 

Struktura (vsi sektorji      100) 

100 80,1 

19,9 

99,0 

1.0 

74,0 

26,0 

100 94,0 

6,0 

Vsi   sektorji 

Splošno družlnui 

Zasebni 

Struktura (skupni ulov      100) 

100 17.7 4.1 72,3 0.5 

100 14.7 4,2 75,0 0,4 

100 94,9 1.1 0,5 3,5 

5,4 

5,7 

Indeks  (leto li)j7      IDO) 

Skupni 
ulov rib 

Vrednost 
ulova 

Vsi   sektorji 83,8 80,7 

Splošno družbeni 83,1 79,3 

Zasebni 105 112 

VUKDNOST OIMtAVL.IKMIl  1)1X 14) NAMKNU GHAIMTVi:1 

N и m C n   graditve 

Skupaj 

Temeljna graditev 

Družbeni standard 

i D 5 7 

milijoni din 

24.577 

11.927 

12.650 

100 

48,5 

51,5 

od I. do XI. - 1958 

mUljonl din      •/• 

29.043 

15.410 

13.633 

100 

53,1 

46,9 

Indeks 
1-Х1-1038 
1-Х1-19Ј7 

138,3 

150,7 

126,6 

1 Zajeta je vrednost opravljenih gradbenih del gradbenih podjetij In gradbenih 
režijskih skupin sploSno-družbenega sektorja. Na te je odpadlo okoli 8I"/> skupne vrednosti 
opravljenih del na območju LR Slovenije leta 1937 v sploSno družbenem sektorju. 
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P R O M E T   1!)58 

ŽELEZNIŠKI  PROMET1 

i a g s Indeks 
1957 - 100 

Tovorni promet 
Vlakovni km v tisočih  
Naloženo  blago  v  tisočih  t  
Prepeljano blago v tisočih t  
Izkoristili neto tkm v milijonih  

Potniški promet 
Vlakovni km v tisočih  
Odpravljeni potniki v tisočih  
Prepeljani potniki v tisočih  
Potniški km prepeljanih potnikov v milijonih 

6.413 96 
8,129 105 

14.309 100 
2.010 97 

6.998 113 
33.692 107 
35.337- 107 
1.194- 110 

CESTNI    PROMET 
Avtobusne prose v javnem medkrajevnem prometu 

 31- XII. 1958 ^""f^oo 

Število prog                     237 117 
Dolžina prog v km                  13.300 99 
Povprečna dolžina v km                      56 85 

Avtobusni   promet 

Javni                             II e ž i j s k i 
19 5 8            1957 = 100             19 5 8 1957 - 100 

Prevoženi km skupaj  v tisočih    .    .     14.896             120              3.803 109 
Prepeljani  potniki  v  tisočih     .    .    .      18.683             117              6.204 114 
Potniški   km  v  tisočih 406.003             129           102.383 120 

Tovorni avtomobilski promet 

Javni Režijski Zasebni 
19 5 8        1957       100        19 5 8        1957       100        1 9 5 II        1057 = 100 

Prevoženi km v tisočih 
Prepelj. blago v tisočih 
Tonski  km  v  tisočih 

22.624 136 65.700 110 3842 100 
1.275 133 8.926 108 545 123 

153.726 151 138.146 110 7984 108 

Pomorski   promet  v   pristaniščih 

.,,-,, Indeks 
 LJ3a 1957 = 100 

Priplule ladje v  NRT                   426.879 80 
iz tujine                     98.103 83 
iz domačih luk           328.776 79 

Promet  blaga  v  t              55.835 106 
izvoz                3.462 592 
uvoz '              11.101 125 
razvoz                    41.272 96 

Promet potnikov (število)                                                        211.784 97 
pripotovali             84.369 82 
odpotovali            127.415 110 

1 Zajeto  celotno  področje  ZTP Ljubljana,  ki obsega  tudi  istrske ргоде v  МШ. 
' Podatki za december ocenjeni. 
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ZAPOSLENI   (v delovnem   razmerju)   IZ   VSEH SEKTORJEV   V   LETU   1958 

Zaposleni 

skupaj     moSkl 

19 51)                  Indeks 1957 ■   100 

ženske      skupaj     moSkl    ženske 

Vsi   skupaj 
V gospodarstvu 
V negospodarskih dejavnostih 
Družbeni sektor 
Industrija in rudarstvo 
Proizvod, električne energije 
Proizv.  in  predelava  premoga 
Proizvod, in predelava nafte 
Crna metalurgija 
Barvasta metalurgija 
Proizvod, in predelava kovin 
Kovinska industrija 
Ladjedelništvo 
Klektroindustrija 
Kemična industrija 
Industrija gradb. materiala 
Lesna industrija 
Proizvod, in predelava papirja 
Tekstilna industrija 
Industrija usnja in obutve 
Industrija gumija 
Prehranbena industrija 
Grafična industrija 
Tobačna industrija 
Filmska industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina  in gostinstvo 
Obrtništvo 
Komunalna dejavnost 
Prosvetno-zdravstvena dejav. 
Dejavnost drž. organov in ost. 
Zasebni sektor 

Obrtništvo zaseb. sektorja 

Ostalo dejav. v zaseb. sekt. 

Pogodbeni zavarovanci 

42G.337 276.234 150.103 106,8 106,1 108,2 

349.5G8 237.350 112.218 107,0 106,4 108,3 

76.769 38.884 37.885 106,0 104,2 107,9 

405.253 265.264 139.989 107,1 106,2 108,8 

172.274 110.908 61.366 106,9 105,4 109,5 

4.717 4.087 630 105,6 105,6 105,5 

14.531 13.508 1.023 101,5 101,2 106,2 

992 937 55 101,9 101,5 110,0 

11.003 9.597 1.406 104,3 103,9 107,2 

7.610 6.837 773 101,0 100,9 102,1 

6.721 4.355 2.366 105,6 103,7 109,2 

32.294 24.302 7.992 109,2 108,5 111,2 

346 331 15 116,5 115,7 136,4 

8.447 4.684 3.763 116,1 116,1 116,0 

4.933 3.183 1.750 115,1 114,8 115,5 

5.796 4.374 1.422 98,8 96,7 105,8 

20.209 12.792 7.417 105,8 104,1 108,9 

4.651 2.987 1.664 106,3 105,8 107,1 

30.619 8.614 22.005 107,2 105,0 108,1 

8.508 4.693 3.815 112,2 110,2 114,6 

989 652 337 106,6 107,9 104,0 

6.947 3.521 3.426 110,8 109,2 112,4 

2.074 1.099 975 104,7 101,7 108,3 

720 225 495 95,5 100,4 93,4 

167 130 37 116,0 113,0 127,6 

23.964 16.477 7.487 97,5 99,3 93,8 

9.507 7.965 1.542 96,3 98,2 87,6 

36.254 33.052 3.202 114,2 114,7 109,9 

26.924 22.854 4.070 105,6 104,8 110,1 

33.029 15.238 17.791 111,7 107,8 115,2 

27.055 20.402 6.653 112,8 112,0 115,2 

5.351 4.284 1.067 113,0 115,0 105,5 

41.193 16.615 24.578 108,9 106,9 110,4 

25.702 17.469 12.233 101,1 99,5 103,5 

20.561 10.454 10.107 101,7 102,5 100,9 

18.801 9.694 9.107 101,7 102,6 100,7 

1.760 760 1.000 102,4 101,7 103,0 

523 516 7 102,5 102,4 116,7 

I'o podatkih Zavoda za socialno zavarovanje l.ns. 
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ZAPOSLENI V USTANOVAH V LK SLOVENIJI 31. III. 1958 

Proračunske ustanove 
Vrsta Skupaj       skupaj Zvezni Repub.        Okrajni       Občinski 

dejavnosti Vsl      Usi.      у.        U.        V.        U.        V.       U.        V.       U.        V.        U. 

Skupaj 

Industrija 

Kmetijstvo 

Gozdarstvo 

Gradbeništvo 

Promet 

Trgovina in gost. 

Obrt 

Komunala 

Prosvet. zdrav. 

Kultur, prosvet. 

Socialna zaščita 

Zdravstvena 

Državni organi 

Zvezni 

Kepubilški 

Okrajni 

Občinski 

Pravosodje 

Finance in kred. 

Gosp. in str. združ. 

Družbeni organ. 

Ostalo 

C2.912 41.203 21l.4."iC 21.113 C90   Г)!)3  6202  3033  8322  4887 14.242 12.578 

527 10(1  ---------    - 

2.637 1.083  ---------- 

794 421  -    -   -    -   -   -   -   -   -   - 

14 7  -___--_--_ 

288 IM —   —   —   —   —   —   —   —   —   - 

113 20  ---------- 

2.828 604   24    3  24    3   -   -    -   -    - 

33.318 23.561 13.263 11.462  62    11   1837  1523  2330  2184  8.834  7742 

16.218 13.270 12.271 10.690   6    3  1070  1381  2109  1843  8.486  7467 

4,506 2.677   367   274  -    -    -    -     94    70   273  204 

12.594 7.614   623   492  56    6   167   144   327   271    75   71 

15.350 8.761 15.062 8.597  604   579  3943  1132  5118  2063  5.395  4823 

463 446   465   446  465   446   -----    - 

4.102 1.283 3.904 1.149   19    17  3945  1132   -    -    -    - 

5.251 2.191 5.238 2.179 120   116   -    -   3118  2063  -   - 

5.532 4.839 5.395 4.823  ------  5.393 4823 

1.107 1.051 1.107 1.051  -    -    420   398   674   640    13   13 

4.350 4.170  ---------- 

727 590  ---------    - 

714 580  ---------    - 

123 122  -    -    -  . -    -    -    -    -    -    - 

ZAPOSLENI V USTANOVAH V LK SLOVENIJI 31. III. 1958 

Vrste 
dejavnosti 

Ustanovo s samostojnim   linansiranjcm Samo-   Kreditne Družb. 
Skupaj     Zvezni    Republ.    Okrajni  Občinski    uprav,   ustanove organ. 
V.     U.       V.     U.    V.      U.     V.     U.     V.      U.      V.     U.     V.    U.    V.    U. 

SKUPAJ 24625 12520 358   233 7.629 3690 7504 3653 9134   4942 3623   2722   4350 4170   858 678 

Industrija 527 106 -      - 73       19 346 60 108       27 ----- - 

Kmetijstvo 1125 243 -      - 976    169 71 42 78     32 1332     842     -       -       - - 

Gozdarstvo — — __ —       — — — —       — —       — 

Gradbeništvo 794 421 -      - 732    380 44 25 18       16 -        -        -       -       - 

Promet                           14 7___- 14 7-------- 

Trg.  in gostinstvo    280 119 -       - 167      89 21 10 92       20 -        -        -       -         8 6 
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ZAPOSLENI V USTANOVAH V Lil SLOVENIJI 31. III. 1958 

Ustanove s samostojnim  flnansiranjem samo-   Kreditne Družb. 
Vrste Skupaj Zvezni    Republ.    Okrajni  Občinski     uprav,   ustanove organ, 

dejavnosti v       ^ у     у     у      у      у      џ^     у_     у       v      ц^     у      и     v     v 

Obrt US       20 -     -      -      -       %      13      IH       т    _____      - 

Komunala 2730      566 -      - 33      U     116      69  2579    486       74      33     _       _      _ 

Prosv.   zdrav. 18629 10732 358    233   3508 2886  6724   3337   6039  4274   1299   1263     _       _     127      «1 

Kult.    prosv. 3823    2491 305    217    1337 1036   1668     961     463     277     _        _        _       _     124      B3 

SOC.    zaSČ. 2840    1140     53      18      368      98    915      339   1504     683   1299   1263     _       _       _       _ 

Zdravstv. 11966    7121       -       -      3733 1752 4141    2057   4072   3312     -        _        _      - 3        1 

Držav.   org. 288       164      -       -        138     136       13       12     137       16     _        -        _       _       _       _ 

Zvezni _        _        ________       _       _____ 

Republiški 133     136    -     -      138   136    _      _      -      -      -      -      _     _     _      _ 

Okrajni 13       12__--        13      12-__----- 

ObSinskl -137       16     _     _      -       -       -       -       137      16     -       _       _      _      -      - 

pravosodje -      - _____-__-__>_-- 

Blnance   in   kred.   _       _       __________    4330 4170   _     - 

Gosp.   in   str.   zdr.    _ - _____--_       718     582     _       - 98 

Družb.   org. -        _        __--_____-_-    714    580 

Ostalo 123      122     __       -        - 59       58       64       61      -        -        _      _      _       _ 

Začasno nezaitosleni In njih vključevanje v tlelo v letu 1958 v Ir.i.cih 

Skupaj 

vsi 

kvalifi 
ciranl 

Delavci 
nekva- 
lifici- 
ran] 

ž m 

Uslužbenci 

stro- 
kovni pnmu/ni 

Mladina 
za vik 

Število   nezapoi li  i 
—     prenos   iz.   1.    1957 

Indeks 1937 -   100 

Število  na  novo 
prijavljenih 

indeks 1957 '- 100 

Število vključenih 
v  delo 
Indeks 1937      100 

Število odjavljenih 

Indeks 1957 - 1(10 

Število nezaposlenih 
na   koncu 1.  1958 

Indeks 1957   - 100 

Povprcč. Število vseh. 
ki iščejo prvo zapo- 
slitev 1.  1938 

Indeks 1937 = 100 

Povpreč. Število vseh. 
ki znova ISčejo za- 
poslitev 1.  1957 

Indeks 1937 - 100 

8.7 2.0 0.7 0,6 0.5 1.1 9,6 0.1 0.2 0,1 0.1 0.1 0,3 

96 73 100 61 84 83 109 76 «8 114 86 63 112 

83.5 50,8 32.7 11,!l 2.9 33,4 24,5 2.2 2,7 11.4 11.11 3,0 1,8 

117 121 111 120 111 120 109 130 130 114 128 139 111 

73.2 48.9 20.3 11.3 2,6 32,2 19.1 2,2 2.3 0.4 0,7 2,8 1,4 

118 121 113 119 113 120 110 130 132 116 136 139 103 

7.7 1.9 5,8 0,4 0,3 1,1 4.8 0.1 0,2 0.1 0,1 0.2 0,4 

97 79 104 05 73 79 101 lil 94 122 89 118 130 

9.3 2.0 7,3 0,6 0,5 1,2 6.3 0.1 0,1 0.0 0,1 0.1 0,3 

107 103 108 m 90 108 111 1111 94 64 86 43 90 

2.9 0.4 2,5 0.0 0.1 0,2 2.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,2 0,4 

100 73 107 96 120 107 114 73 72 73 52 52 83 

3.1 1,3 3,9 0.3 0,4 0.8 3,3 0.1 0,1 0,1 0.1 0,0 0,0 

102 80 110 77 84 112 113 103 106 67 77 400 371 

Po   podatkih   Uprave   za   posredovanje   dela pri Sekretariatu Iz.vrSnega sveta za delo 
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STUUKTL'KA MESEČNIH IZDATKOV DRUŽINE 

(po anketi družinskih iiroračuiiov) 

o   5 c 
л d c 3   " 'c 0 2 o 

Družina, leto ■--. « > a a~ 
o E 

M C 52 « 
u 5x X u oa> CJ ЗЛ o 

3 Cl u SS 
SS џ O o 

rs S: N 
— -J cg 

to o 
CX) 

Ž-oS os 

Dcla\ ska družina 

3-clanske 1957 100,0 51,2 5,8 17,5 8,4 3,9 5,1 5,2 2,9 

195» 100,0 50,5 5,8 18,7 8,8 4,4 4.3 5,0 2,5 

4-čIansko 1957 100,0 55,0 5,1 16,1 8,2 3,7 4,3 4.5 3.1 

1958 100,0 53,5 4,9 16,0 7,8 4,8 4,3 5.4 3,3 

5-članskc 1957 100,0 54,3 4,7 16.7 8,3 3,9 4.0 5,1 3,0 

195!) 100,0 54,4 4,8 16,9 7,1 2,5 4,0 5,8 4,5 

Uslužbcnska družina 

3-članske 1957 100,0 51,2 5,6 16,6 9,0 1,7 5,1 6,5 4,3 

1958 100,0 49,7 5,5 16,2 8,8 2,4 5,4 6.4 5,6 

4-članske 1957 100,0 51,6 5,5 16,6 8,2 3,9 4.6 5,4 4,2 

1958 100,0 49,4 5,8 17,2 8.0 5,9 4,7 5,6 3,4 

5-clanske 1957 100,0 54,6 5,0 17.2 8,7 1,0 4.4 4.8 4.3 

1958 100,0 56,7 5,1 14,0 9,2 1,8 4.3 4.6 4.3 

Zavod LR Slovenije za statistiko opazuje mesečno v mestih Ljubljana, Celje, Maribor 
in Kranj pri 3,4 In 5 članskih delavskih In uslužbenskih družinah (skupaj jih Je 280), pri 
katerih Je zaposlen samo glavar družine, vse njihove dohodke in izdatke. Anketa je 
anonimna in so družine Izbrane tako, da ustrezajo strukturi vseh zaposlenih v industriji, 
prometu, gradbeništvu,  trgovini,  gostinstvu  in turizmu ter javni upravi. 

Podatki za leto 1938 so začasni. Za kritje življenjskih stroškov so v tabeli upoštevani 
vsi dohodki, razen dohodkov Iz prihrankov preteklega leta In dolgov (posojil) ter daril. 
Med stroSke z večletnim odplačilom (n. pr. pohištvo, kolesa, radio) so vzeta samo odplačila 
v tekočem letu. Zaradi enakega načina zajemanja stroškov se podatki za leto 1957 razli- 
kujejo od  onih v Godišnjaku. 

Povprečni letni indeksi cen na drobno 
0 1937 10C 

19j(i 

SKUPNI   INDEKS 97,4 103,5 

Blagovni   indeks  98,2 103,1 

Indeks   industrijskih   izdelkov   .... 100,2 102,2 

Prehrana  96,0 103,9 

Ostalo     .    .    i  99,3 102,5 

Storitve (obrtne in  kult. dejavnosti) .    . 88,8 112,7 
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Število podjetij v trgovini na debelo 
po trnovskih strokah  31. XII.  1958 

Tromet irgOVine na drobno 

1958 
Indeks 

1957 = 100 

Skupaj 27ii 102 

Živilska  stroka 129 94 

Neživilska   stroka 121 121 

Mešana  stroka 28 BO 

I'romet trgovine na debelo po vrstah 
odjemalcev 

Milijoni 
din 
1958 

Indeks 
1957       11)11 

Skupaj 171.i!2() 

Trgovskim orga- 
nizacijam  na 
drobno 95.472 

Gostinstvu,  soci- 
alno   zdravstvenim 
ustanovam  itd. 13.664 

Drugim   odjemal- 
cem ()2,()9() 

118 

109 

129 

132 

Promet trgovine rta debelo 
po blagovnib skupinah1 

Indeks 
Milijoni din prvo 
1957        "и      iS11Cloo 

Skupaj 145.771 84.458 

Živila 30.007 15.C95 

Industrijski 111.274 (iG.04() 
predmeti 

Drugo 4.490 2,717 

131 

117 

136 

110 

Število poslovalnic v trgovini na 
drobno  po  trgovskih  strokah 

podjetij 31. XII. 1958 

Milijoni 
din 
l!).-)!) 

Indeks 
1957       I mi 

119.484 107 

Po načinu prodaje 

Skupaj 

z gotovino  in 
barirane čeke 

z virmanom 

Na   potrošniški 
kredit trgovskih 
organizacij 

Po trg. strokah in 
razdelitvi 

Skupaj 

Mesto 

Živilska  stroka 

Neživilska  stroka 

Mešana  stroka 

Dežela 

Živilska stroka 

Neživilska   stroka 

Mešana stroka 

Promet  trgovine  na  drobno 
po blagovnih skupinah- 

90.867 109 

27.389 99 

1.228 «2 

pokrajinski 

119.484 107 

92.393 108 

22.581 107 

44.028 98 

25.784 127 

27.091 104 

4.451 117 

2.170 278 

20.470 95 

Milijoi ni din Indeks 

1957 
prvo 

pollct. 
1958 

prvo 
polletje 

1957 - 100 

Skupaj 112.109 54.810 110 

Živila 37.519 19.137 116 

Industrijski 
predmeti 70.998 34.033 110 

Drugo 3.592 1.040 75 

Indeks 
1957 '    100 

Skupaj 5.029 104 

Živilska  stroka 1.984 101 

Neživilska   stroka 1.003 117 

Mešane stroke 2.042 101 
1 ' Za  drugo  polletje Se nI  podatkov. 
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Odkup po skupinah predmetov" 

MlllJ. 
din 

I -XI. 19S8 

Delež 
kmetijskih Struktura odkupa I. -XI.  1933 

Indeks 
I.-XI. 1957 

zadrug pri 
odkupu i ske trgovska 

in odkup. 
Industrij- 

■ !:: 

1937 
podjetja podjetja 

Skupaj 21.205 112 83,2 83,0 15,0 1,4 

Žita 132 117 98,8 90,0 3,3 0,1 

Živina 8.232 m 85,0 87.2 11.5 1.3 

Perutnina  in jajca 503 136 99.9 03.0 0,1 — 

Mleko in mlečni 
izdelki 1.41«) 104 83,3 83,4 3,8 12,8 

Vrtnine  in 
zelenjave 1.230 98 98,0 98,5 1.5 — 

Sadje 1.067 158 03,3 99,0 0,8 0,2 

Alkoholne   pijače1 l.lOf! 65 83,1 02,7 17,3 — 

Industrijske 
rastline 1.019 127 5,2 5,5 94,2 0.3 

Kože in volna ou 119 40.1 37,7 02,3 — 

Ostali  odkup 5.280 123 98,0 93 g 1.0 0.1 

Poslovne enote in promet gostinstva po lastništvu 1058 

Število 
enot Indeks 

31. VIII.       1937      HKi 
1938 

Milijoni din 
I.-'KII. 1.-1Х. 

1937 1938= 

Indeks 
1.-1Х. 

1937 - 100 

Skupaj  2.011 09 14.170 12.009 120 
Družbeni        1.554 02 12.477 10.797 116 

splošno družbeni  1.294 102 10.686 9.034 121 
družbenih  organizacij   ... 165 94 555 500 11«; 
zadružni  95 38 1.230 063 71 

Zasebni  1.357 107 1.702 1.812 143 

Promet gostinstva po vrstah storitev 

Skupaj       
Alkoholne   pijače 
Brezalkoholne   pijače 
Hrana   ...... 
Drugo  

1 Za december Se ni podatkov. 
1 Za IV. četrtletje 1938 Se ni podatkov, 
' Za IV. ćetrtlelje 1938 Se ni podatkov. 

Milijoni dl n Indeks 
1.-Х11. 1957 I.- -IX. 1958J I.-IX. 1937 - 100 

14.170 12.000 120 

7.281) 0.441 120 

748 040 107 

4.334 ■ 
122 

1.751 1.536 110 
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Gostjo in prenočitve 

G o s l j c 
UM        Indeks 1937      100 

P r C n O Ć 1 t V C 
1938        Indeks 1937 = 100 

Skupaj 

domači 

tuji    . 

586.976 107 2.053.700 118 

475.611 103 1.727.82f) lis 
111.365 125 335.961 135 

Izvoz in  uvoz po strokah  dejavnosti1 
milijoni   din 

Izvoz 
Indeks 

1937   um 

Uvoz 
Indeks 

!0:7     100 

Skupaj:        19.029 01             27101 103 

ISlektroenergija  152 94 
Premog  260 63 839 
Nafta  0 163 170 
Crna metalurgija  236 39 2149 lili 
Barvasta   metalurgija  2.98» 97 214 39 

Nekovine  306 71 673 98 
Kovinska  1.391 130 7327 108 
Ladjedelniška  0 99 
Elektroindustrija  340 193 1432       •     134 
Kemična  594 119 3894 110 

Gradbeni   material  64 77 — 
Lesna  4.315 109 150 115 
Papirna  65 79 211 120 
Tekstilna  670 35 5105 146 
Usnje   in   obutev  847 104 12 240 

Gumarski  0 610 75 
Živilska  812 133 314 71 
Grafična  8 200 38 »3 
Tobačna  1 100 
Filmska  9 180 21 191 

Poljedelstvo  2.156 93 1893 60 
Sadjarstvo  115 42 176 169 
Vinogradništvo  — — — — 
Živinoreja  1.810 80 1631 104 
Ribištvo  96 94 71 131 

Primarna  pred.   kmet.   proizvodov 948 105 18 
Izraba gozdov  594 79 44 92 
Lov, gozd. sadeži in zelišča    .    .    . 244 80 55 83 

1 Reklamacije   za   II.   polletje   v   1998 letu   niso upoštevane   In   zato   bodo   dokončni 
podatki malenkostno spremenjeni. V podatkih za  1951 so upoštevane reklamacije. 
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Uvoz po namembl 

Skupaj 
Proizvodi za reprodukcijo 
Proizvodi za opremo       .    .    . 
Proizvodi za široko  potrošnjo 

1958 
milijoni din 

Indeks 
1937 = 100 

271(!1 108 
17490 109 
5189 114 
44i)2 89 

STANJE SKUPNIH OBRATNIH SREDSTEV 
GOSPODARSKIH IN NEGOSPODARSKIH OKGANIZACIJ 

Milijoni din 

December 1957 December 1958 
Negospo- Negospo- 

* Gospo-      darsklm Gospo-      dnrsklm 
darstvu     dejavno-     Skupaj darstvu     dejavno-     Skupaj 

slim stim 

Skupaj       109.740       4.500       194.312     200.204       9.709       215.993 
Krediti  za obratna 
sredstva1             107.241       4.479       111.720     110.806       9.005       120.491 
Posojila   za  obratna 
sredstva  iz družbenih 
inv. skladov     .... 2.791 07 2.078 5.280 54 5.334 
Sklad obratnih 
sredstev         79.184 — 79.184       90.038 32 90.070 
Ostali  krediti-     ... 530 — 530 80 18 98 

Po podatkih NB-Contrale za LRS. 

HRANILNI: VLOOK PO DENARNIH ZAVODIH 

Vsote  vlog  v  tisočih Število vlagateljev 

december ^ december ^cember        december 
1937 1958 19j7 1аза 

Skupaj  0,198.053 12,057.444 399.500 460.058 
Podružnice  narodnih 
bank  1,980.075 2,394.543 109.773 107.428 
Hranilnice   in   komu- 
nalne  banke   .... 4,730.000 7,100.111 155.451 197.808 

Hranilno kreditni 
odseki        901.074 1,307.433 38.992 56.247 
Poštna   hranilnica  — 
Uprava BGD  .... 580.090 1,187.357 95.352 104.575 

Po podatkih NB-Centrale za LRS. 

1 Krediti za obratna sredstva zajemajo: posebne in namenske kratkoročne kredite, 
srednjeročne in devizne kredite gospodarskih organizacij in finančno samostojnih zavodov, 
ki so gospodarskega  pomena. 

1 Ostali krediti zajemajo sporne In dvomljive terjatve, izplačila po žiro računih 
in slično. 
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STANJE TEKOČE IN ZAOSTALIv DOHODNINE 
V LETU 1957 in 31. XII. 1!)58 

Tisoči din 

Enkratne 
Skupaj        Kmetje obdav-       Obrtniki 

čitve 
DrugI 
poklici 

Odmera za 
1957 

1958 

Zaostanek dolga 
Iz   leta 

1956 

1957 

Skupna zadolži- 
tev   za 

1957 

1958 

Skupaj   plačano 
v   letu 

1957 

1958 

(i,125.232   4,538.983     f)21.G23       769.229       195.397 

0,801.288   5,148.511     533.916       931.938       240.923 

573.307      342.402 

462.886      180.700 

143.110 

200.094 

87.795 

75.432 

0,698.539 4,881.385 621.623 912.339 283.192 

7,324.174 5,335.271 533.910 1,132.632 322.355 

6,190.066 4,372.068 021.027 945.916 250.455 

7,023.421 5.090.731 533.910 1,090.729 302.045 

Od   tega  za  1958; 
dohodnine 

občinske do- 
ki ade 

davek na tujo 
delovno  moč 

zaostanek 
Iz leta 1957 

4,749.017 3,279,528 533.910       095.054 240.519 

2,094.530 1.806.180 220.824 61.520 

179,874 5.023 174.851 

300.753 244.540 35.903 20.310 

Po  podatkih  Državnega  sekretariata  za  finance —  Uprave  za dohodke.  Za  leto  1957 
so   podatki iz zaključnega računa, za leto 1938 pa se nanašajo na stanje 31. decembra 1938. 
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REALIZACIJA DOHODKOV I'KORACUNOV IN DRUŽBENIH 
SKLADOV OD  1. I. DO 30. XI. 1958 

ttepubli- 
Ski plan 

II)J3 

Milijoni din 
Izvršitev 

Znei ek       '/« Zvezi 
Ra; deljeno 
M!          LO 

Ne- 
1M. (|,   - 

Ijeno 

128.583 82 83.301 12.021 28.696 4567 
1 OB. 594 «0 82.731 9.139 12.391 4337 

7.:i7:i 77 7.232 — 14G   
7.741 75 7.C43 — 96 _ 

30.751 74 25.622 4.470 — 659 
us 71 — — 104 11 
ne ga 155 342 389 

47.E49 81 40.457 1.868 2 183 3331 

8.191 91 1.571 1.896 4.388 330 
5.4M 106 _ 502 4.962   

Dohodki skupaj (I + II + III) 
i. Dohodki iz (oipodantva . 
Obresti od osnovnih sredstev 
Obresti  od  obratnih  sredstev 
Prometni   davek        
Zemljarina      .   . '  
Prispevek za kadre .... 
Prispevek i/, doh. gosp. org. 
Proračunski  prispevek Iz oseb 

dofiodka  
Stanovanjski   prispevek 
Prispevek    iz    sklada    skupne 

potrošnje      

II.   Dohodki   od   prebivalstva 
Dohodnina Od kmetijstva .    . 
Obć. doklada  od kmet. 4•/• . 
Obč. doklada od kmet. nad 4,/• 
Obč.  doki.  od  ostalih  poklicev 
Dohodnina   ncl   osl.'Uih   poklicev 
Taksa na  motorna vozila  .    .    . 
Taksa  otl  kmetijstva     .... 
Prometni davek od davč. vredn. 
Prometni davek od zasebnikov 

in   prevoznikov       
Prometni davek od vina In 

žganja      
Državne  takse  
Dopolnilna   dohodnina   na   les   . 
Proračunski prispevek Iz oseb- 

nih dohodkov      
Stanovanjski prispevek Izven 

gospodarstva        
Gasilski sklad (4 V« od požar, 

prem.)  
Sklad   za   kadre   izven   gospod. 
Prometni davek na hmelj . ■ 
Občinski prometni davek . . 

Prometni davek  od maloprodaje 
Občinske   takse  
Dopolnilni in Izred. prlsp. Iz 

osebnih  dohodkov     .... 

m. ostali dohodki  
Dohodki uradov in ustanov . . 
Ostali proračunski dohodki . . 
Presežki dohod.  pror.  iz. 1.   1957 

Viri:    Mesečno   poročilo 
prol ačun. 

156.636 

135.563 

9.556 

10.276 

41.356 

162 

930 

59.111 

9.000 

5.166 

1.260 

219     — 

1.653 

113 

20.548 19.033 93 570 2.810 13.438 213 
3.455 2.834 83 — 843 1.968 43 

527 436 86 — — 1.530 19 
1.434 1.093 76 — — — _ 

207 239 115 — — 238 1 
1.528 1.409 92 — 463 933 8 

300 102 134 — 393 — 7 
47.4 407 86 J- — 404 3 

32 19 60 — — 19   

—   1.643 

360 Ш 102 — 98 250 20 

863 864 100 — — 862 2 

Ш 762 88 — — 754 8 

3.033 2.886 94 564 701 1.834 07 

2.573 2.140 83 - - 2.140 - 

90 62 69 — _ 62 — 
— 26 — 5 3 13 — 

320 298 93 — 293 ч    — — 
1.100 1.565 142 — — 2.,f86 10 
1.310 1.131 86 — — — — 

82 179 193 — — 173 4 

700 216 31 1 - 205 10 

525 D33 182   76 867 13 

190 189 100 — 34 132 3 

335 437 136 — 42 410 5 

- 312 — — — 303 7 

ine   banke   FLRJ, Centi ile  za LRS, Direkcije   za 
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PRIMERJAVA FINANČNEGA STANJA niOKACLNOV LltS 
ZA LETO 1957/58 

Milijoni (lin 

Republiški 
11)57 1958 

Proračuni 

Okrajni 

1958 

Окгрјп! in 
občinski 

1957 195« 1957 

Občinski 

1937        1938 

Januar 
— 347 

TiOi! 1 

787 335      324 lili 

1 

463 

Februar 
5 -'3       — 

— 941        — 1718 

30 

lOiifi (U!2       370      103(; 

30 

713 

рл a rcc 
1-359 

,:>) 
i )■:; 

133 

634 970       200        578 

103 

374 

April 
■f — 

—        1221 

1102 IGO 

1423 

268 

699 

2 

1221 

133 

125 

158 

205 

135 

574 

Maj 
1535 

141 

2507 

311 

523 

2 

1139 

138 

103 

139 

1308 

173 

420 

Junij 
+ 2~5 

1438       — 

140 

1720 

308 

559 

1 

733 

148 

Hi; 

139 

987 

1C0 

443 

Julij 
485 

1128        — 

142 

1823 

241 

770 959 

72 

132 

142 

807 

168 

638 

Avgust 
— 658 

—        1083 

371 

i;:;;; 

704 

683 

49 

523 

116 

364 

322 

465 

588 

319 

September 
— 432 

943        — 

403 

881 

878 

815 

53 

497 

188 

615 

350 

384 

032 

2(10 

Oktober 
501 

9J1        — 

425 

591 

791 

637 

45 

318 

150 

363 

380 

273 

641 

271 

November 
+ — 

836 

697 569 

4G4 

717 

235 

60 

272 

202 

22 

50J 

192 

515 

213 

December 
— 6.12 

230 311 

139 

259 

252 

13 

103 

31 

97 

298 

33 

228 

155 

Viri :   Mesečna poročila Narodne banke FLK.I. Direkcije za  Izvrševanje proračun:; 
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PREGLED DOHODKOV PRORAČUNOV LJUDSKIH 
ZA LETO 1958 PO STANJU 30. XI. 1958 

ODBOROV 

v milijonih 

Plan 
1958 

OLO 
h    Ct-,,JC                ObLO 

OLO 
2.    Gorica         ^,., ^ 

ObLO 

OLO 
3'    К0реГ         ObLO 

OLO 
4- Kranj         ObLO 

OLO 
5- L.i"bli;,11;'       obLO 

OLO 
G-    Marlb0r       •        ObLO 

OLO 
7     Murska  Sobota         ^, ,- ^ 

ObLO 

OLO 
8.    Novo mesto         _. _ ^ 

ObLO 

OLO 
9-    Trb0vlJe         ObLO 

OLO 
Skupaj       obLO 

S k u i) a j   LO  

Viri:   Mesečna  poročila  Narodne  banke  FLRJ. 
vanje proračuna. 

Dohodki 
Znesek "/» 

703 578 82 

1.693 1.288 76 

527 440 83 

889 693 78 

833 677 81 

1.156 831 72 

657 547 83 

1.341 1.107 83 

2.378 2.034 85 

3.821 3.032 79 

1.521 1.202 79 

2.748 2.087 76 

355 312 88 

851 671 79 

397 336 85 

788 631 80 

380 280 74 

947 681 72 

7.751 6.406 83 

14.234 11.021 77 

21.985 17.427 79 

Centrale LUS. Direkcije za IzvrSc- 
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Pregled izvršitve dohodkov reimbliškcBa proračuna za leto 1938 

v milijonih 

Letni Ostva-               0, 
DOHODKI                                 „ P

1
*," . rtjev              • dohodkov dohodkov 
1 2                     3 

Delež na zveznem prometnem davku     ....       4,470 4,470           100 

Delež proračunskega prispevka  iz osebnega do- 
hodka   delavcev,   zaposlenih   v   gospodarstvu        2,153 2,279            106 

Delež proračunskega prispevka iz osebnega do- 
hodka izven gospodarstva           783 829           106 

Prometni davek od hmelja           320 328           103 

Delež dohodnine od kmetijskih gospodarstev    .          823 775             94 

Delež   dohodnine   od   samostojnih   poklicev   in 
premoženja                  512 530            104 

Delež  na   zveznem  prometnem  davku  od  vina 
in žganja            — 18G             — 

Dohodki  republiških  organov  in zavodov  ...            50 39              78 

Vračila  proračunskih  sredstev  iz  preteklih   let            20 10             50 

Razni in nepredvideni dohodki             30 34           113 

Skupaj    .    .    .        9,1G1 9,480            103 

Manj  6% obvezna  rezerva            — 5G9            — 

Skupaj čisti dohodki    .   .    .       9,101 8,911             97 

Viri:   Po podalkih Narodne banke FLUJ, Centrale za LHS, Direkcije za izvrševanje 
proračuna. 
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530 Priloge 

Pregled izvršitve izdatkov repnbllikega proračuna za leto 1958 

v milijonih 

Plan Izvršitev i-„-»i. 
proračuna Izdatkov izvršitve 

Izdatki   po   namenu                                 ii)5a •/, ^ : 1 
1 2 3 

Prosveta   in   kultura                 1,592 1,531 9G 

Socialno  varstvo                   341 296 87 

Zdravstvena zaščita                  500 488 98 

Državna uprava                2,805 2,760 98 

Komunalna  dejavnost                   387 381 98 

Negospodarske investicije     ....                  947 917 97 

Dotacije: 

družbenim organizacijam     .    .    .                  424 402 95 

finančno samostojnim zavodom .                 186 177 95 

skladom                 1,430 1,409 99 

ljudskim  odborom                   336 316 94 

Obveznosti in garancije                   137 68 50 

Proračunska  rezerva                     76 76 100 

Sredstva za povečanje plač in pri- 
spevki                       — 90 — 

Skupaj    .    .    .               9,161 8,911 97 

Viri:   Po podatkih Narodne banke FLRJ, Centrale za LRS, Direkcije za izvrševanje 
proračuna, 
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IZD/VTKI PRORAČUNSKIH SKLADOV LRS V LETTJ 1!)5S 
Milijoni din na I dcclm. 

Skladi 
zn po- 
speše- 
vanje 

kmetij. 

Gozdni 
skladi 

Cestni skli 

repu-    nkraj- 
liSki         nI 

uli 

obrin- 
ski 

Vodni 
sklad 

Gasil- 
ski 

eklad 
Ostali 
skladi 

571,1 978,6 1292,8 453,6 262,2 297,2 uči 264,6 

429,5 367,6 1292,8 — — 131,6 — 183,6 

141.6 611,0 — 453,6 262,2 165,6 96,1 79.0 

12.9 90,7 — 34,6 37,4 3,3 5,6 15,3 

U.3 33,0 — 60.1 16.3 2,2 9.1 18,7 

15,5 74,8 — 28,1 19.2 1,5 6.7 17.0 

14,9 104,5 — 121.7 33,2 1,1 11,0 3.4 

13.9 116.5 — 18.0 58.9 37,9 19.1 13,3 

27, !1 123.6 — 88,5 52,3 9S,3 23,1 — 
12.3 11.9 — 24.1 10,2 9,7 10,1 6,2 

16.3 29,6 — 30,4 6.7 11.0 4.3 - 
U J 25,8 _ 48,1 28,0 3,6 5.1 3.1 

Skupaj LRS  

Republiški   skladi      .... 

Skupaj   okrajni   in   občinski 

Celje   .    .    .  

Gorici  

Koper  

Kranj        

Ljubljana  

Maribor        

Murska   Sobota  

Novo   mesto  

Trbovlje  

Podatki   za   ljudske  odbore  so  po  stanju  30.  nov.   1958. 

PRIKAZ REPUBLIŠKIH PRORAČUNSKIH SKLADOV 
31. XII.  1957 IN 31. XII. 1!)Г)8 

Milijoni din na 1 dcclm. 

Sklad za pospeševanje kme- 

tijstva        

Gozdni  sklad  

Cestni   sklad        

Vodni   sklad        

Sklnd za pospeševanje za- 

ložništva        

Sklad za pospeševanje kul- 

turne  dejavnosti    .... 

Sklad    Borisa   Kidriča      .    . 

r'refternov   sklad  

Sklad   za   socialne   ustanove 

Preni ii 
Iz prc- TekočI   Ome- 
teklega priliv    Jltve 

leta 

Ua/pu- 
lož- 
Ijlva 
sred- 
stva 

Ncpo-   Prenos 
Izdatki    rab-      v leto 

Ijeno       1959 

1937 

1958 

1957 

1958 

1957 

1958 

1957 
I!).")« 

1957 

1938 

1957 

1958 

1957 
1958 

1957 
1958 

1957 
1938 

31,7 
44,2 

82,2 

370,2 

12,1 

65,9 

19,8 
33,1 

23,8 

12.7 

13.1 

2.9 

3,9 
6.3 

11.4 

7.9 

211.0 

515,0 

792,9 

285,8 

1280,8 

1403,2 

170.8 

136,6 

217,5 

6,2 

5,2 

58,5 

5,0 

43,5 
41.1 

39,7 

129,6 

161,7 

285,8 

64,1 

174,0 

203.0 

429,6 

713,4 

370,2 

1228,8 

1294,9 

190,3 

137,2 

198.3 

429,5 

504,8 

367,6 

1227,0 
1292.8 

132,6 

131,6 

4,5 

0.1 

208,5 

2,7 

1.8 

1.7 

38.1 

25,6 

78,0 

44.2 

129,7 

370,2 

288,5 

65,9 

176.3 

38,1 

43.1 

165.0 

16,4 9,0 7,4   • 9.9 

18.3 '   15,4 2.9 2.9 

61,4 32,2 9.2 9,2 

8,9 2,6 6,3 6.3 

6,3 4,8 1.5 1.3 

56,9 49,0 7,9 7,9 

49,0 43,3 5,7 5,7 

JMcscrna   poročila   Direkcije   fondov   N13.   Podatki   za   republ.   sklad   iz   računovodstva 
•upravo  skladov. 
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532 РгМоке 

SOLi; OB KONCU SOI-SKKGA LETA l!»57/58 

Vrsta   Sole Sole 

Osnovne  šole  H97 
Osemletke  183 
Nižje  gimnazije   ...... 47 
Popolne  gimnazije  3(i 
Šola za vzgojo učnega osebja 7 
Sole  za  srednji   strokovni 
kadet-  23 
Srednje  umetniške  šole  ... 4 
Sole   za   kvalificirane   delavce 130 
Sole za ostali strokovni kader1 ii 
Specialne šole  za  defektne 
otroke        37 
Sole za odrasle'1  152 
Sole za dopolnilno  izobraže- 
vanje1         81 

Od- 
delki 

Ućencl 
,             Izdelali % sl           razr. v •/. 

Vino 

vse 
osebje 

stalno 
v •/. 

3.726 112.680 86,6 3.522 95,9 

2.327 77.024 84,5 2.948 82,3 

322 9.508 85.0 472 80,7 

740 23.859 89,8 1.151 87.4 

71 2.132 94,3 165 77,6 

215 6.096 91,8 632 54,6 

7' 527 83,3 150 38,0 

913 21.327 94,4 1.820 34,5 

li! 520 97,3 100 13,0 

169 2.130 84,3 245 76,3 

231 5.181 92,3 1.239 6,3 

17- 6,395 71,3 522      43,4 

PREGLED SOL V LB SLOVENIJI OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 

1958/59 (po stanju 30. IX. 1958) 

Popi-     0[1 Učenci 
Vrsta   Sole »ne     dclki       ^        ^. ženske     slalnohono- 

Osnovne   šole     ....    1.200   7.147     221.765     111.984       109.781    6.929   1.157 
Gimnazije  3.1       255 0.827        3.270 3.557       422        64 

Sole za vzgojo učnega 
osebja     ....... B 78 2.404 534 1.870       144        40 

Sole za srednji stro- 
kovni   kader  24       243 7.122 3.775 3.347       380      289 
Srednje umetniške šole 4 8 591 258 333        S7       91 

Sole  za  kvalificirane 
delavce        138       796       18.683       14.503 4.180       (>64   1.090 

Sole za drug strokovni 
kader  9 24 712 4 708 19        96 
Posebne šole  35       177 2.028 1.241 787       187        57 

Sole za dopolnilno 
izobraževanje      .... 53      — 7.449 3.220 4.229       222      287 

1 Oddelki  pri  Soli za  umetno obrt. 
• Nlžje  medicinske  in  administrativne Sole. 
1 Mojstrske šole, delavske Klmnazlje in delavski oddelki pri srednjih strokovnih Šolah 

ter kmetijsko gospodarske Sole. 
• Nižje glasbene,  čipkarske  In  kmetijsko  Kospodlnjske  Sole. 
> Oddelki  pri čipkarskih  in  kmet.  gospodinjskih Šolah. 
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ŠTEVILO šOLSKIH ODBOUOV IN ČLANI PO SOCIALNI SESTAVI 
v šolskem letu  1957/58 

Število Sol Clanl odbora  po socialni sestavi , 
nd teh 

Vrsta   šole 

a 
a 
3 

o 

<J o 
S a 

t- 
„o 

°s 

Ц 
■Z d 
a 3 

2 
o 

■o 
o 
0 
o1 

p 
'3 

.s S 
_ o 

o 
C 

>N 
3 

0) 

E 
C 
u 

o 

3 
o 
a 

"c 
•o 
o 
Л 
o 

o 
C 
o 
o 

o 

m 
H 

a. 
tO"-* 
-JO 

X O o E-* x o o (Л O 
1Л a« ЕЛ •D-O .* O (Л 3 T3 3 

1930/57 1664 1956 1424 153 19 10.940 1792 5423 3679 493 18 242 1299 
Vse šole      1957/58 1683 IG!? 1514 100 27 13.880 1925 3880 3888 459 27 258 1399 

Osnovne šole 997 994 990 4 — 11.012 1139 2339 3178 214 4 139 779 

Osemletke 183 183 183 - — 2.331 31.) 1132 458 79 13 48 276 

Nižje gimnazije 47 47 20 27 - 244 40 122 34 10 - 9 29 

Popolne gimnazije 3C 30 30 — — 514 41 370 8 2 3 22 C8 

Sole   za vzgojo 
učnega osebja 

Sole za srednji 
strokovni kader 23 23 22 - 1 334 15 293 1 - — 3 42 

Srednje umet. šole 4 4 4 - - 48 1 41 - - 2 1 3 

Sole  za kvalifleirane 
delavce 130 127 119 5 3 1.209 248 077 21 131 2 20 110 

Sole za ostali. 
strokovni kader 8 7 0 1 — 53 1 47 — — 1 — 6 

Specialne šole za 
defektne  otroke 37 30 22 10 4 170 13 138 1 4 — 2 12 

Sole  za odrasle 152 123 35 54 14 404 40 151 181 8 1 4 19 

Sole   za dopolnilno 
izobraževanje 01 00 50 5 3 391 39 283 0 9 I 7 40 
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ZAČASNI  PODATKI  O  VPISU  SUJSATELJEV  LJUBLJANSKIH 
VISOKIH IN VIŠJIH SOL 

v zimskom semestru l!)58/59 

S o 1 c 
Slušatelji 

skupaj I. 
po 
II. 

letnikih   študija 
IIL IV. v. 

Vse šole 1957/5« 
1951i 59 

Fakultete 
Fakulteta za agronomijo, gozdar- 
stvo in veterinarstvo 

agronomski oddelek 
gozdarski oddelek 
veterinarski  oddelek 

Fakulteta   za   arhitekturo, gradbe- 
ništvo in geode/.ijo 

oddelek za arhitekturo 
oddelek za gradbeništvo 
geodetsko-komunalni  oddelek 

Fakulteta za elektrotehniko 
in strojništvo 

oddelek za elektrotehniko 
oddelek za strojništvo 

Fakulteta za rudarstvo, metalur- 
gijo in kemijsko tehnologijo 

oddelek za rudarstvo in  meta- 
lurgijo 

odsek za  rudarstvo 
odsek za metalurgijo 

oddelek za kemijsko tehnologijo 
odsek za  kem. tehnologijo 
odsek  za  tekstilno  tehnologijo 

oddelek za tehnično fiziko 
Ekonomska fakulteta 
Pravna fakulteta 
Fakulteta za splošno medicino in 

stomatologijo 
oddelek  za splošno  medicino 
oddelek za stomatologijo 

Naravoslovna fakulteta 
Filozofska  fakulteta 

Akademije 
Akademija za glasbo 
Akademija za igralsko umetnost 
Akademija za upodabljajočo 
umetnost 

Višje šole 
Višja  pedagoška šola 
Višja gospodinjska šola 
Višja šola za medicinske sestre 
Višja šola za telesno vzgojo 
Šola za socialne delavce 
Višja šola  /a  fizioterapevte 
Višja šola  za  rentgenske  pomoč- 
nike 
Upravna Šola 

8.063 3.183 2.104 1.369 968 439 
fi.757 3.502 2.144 1.608 1.021 482 
7.5(iii 2.917 1.754 1.455 984 458 

534 176 126 100 83 69 
241 83 (il 41 24 32 
217 69 39 33 30 37 
7(1 24 26 26 — 

946 350 208 194 103 91 
441 205 88 87 31 30 
398 111 96 90 54 47 
107 34 24 17 18 14 

1.476 580 296 330 125 145 
759 256 139 240 63 61 
717 324 157 90 62 84 

1.091 426 290 190 107 78 

271 112 55 48 30 26 
86 31 15 12 13 15 
185 81 40 36 17 11 
734 279 227 129 59 40 
439 145 138 59 59 40 
235 134 91 70 —  . 
86 35 8 13 18 12 

806 435 144 122 105   
878 382 237 139 120 — 

556 141 139 106 95 75 
379 84 97 73 73 52 
177 57 42 33 22 23 
438 130 100 106 96 — 
843 291 214 168 170 — 
273 88 71 53 37 24 
177 58 52 35 25 7 
40 13 (i 11 10 — 

56 17 13 7 2 171 

916 497 319 100 — .— 
272 156 92 24 — — 
53 23 30 — — — 

180 62 62 56 — —. 
67 28 19 20 — — 
92 62 30 — — — 
35 35 — — — — 

20 _ 20 — -—   
197 130 (17 — — — 

Upoštevanih je tudi 8 slušateljev specialne šole za restavratorstvo v VI. in VII. letniku. 
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UCNO OSKCJE VISOKIH SOL з«. IX. I<)5S 

Sole 

Univerzitetni 
učitelji in učno 
osebje višjih Sol 

Sodel, 
Sol lr 
osebj 

avcl visokih 
i pom. učno 
e vlSJih Sol 

-;upaj stalni hono- 
rarni skupaj stalni hono- 

rarni 

661 330 331 317 264 48 
635 330 305 319 274 45 
.470 234 142 311 273 38 

58 29 29 38 37 I 
27 l(i 11 23 22 1 
23 10 13 (> 0   

i! 3 5 9 9 — 

44 23   • 21 22 18 4 
16 7 9 9 (i 1 

Vse šole 1957/58 
1958/59 

Fakullcte 
Fakulteta za agronomijo, gozdar- 
stvo in veterinarstvo 

agronomski oddelek 
gozdarski  oddelek 
veterinarski oddelek 

Fakulteta za arhitekturo, gradbe- 
ništvo in geodezijo 

oddelek  za  arhitekturo 
oddelek za gradbeništvo 
geodetsko-komunalni   oddelek 

Fakulteta za elektrotehniko in 
strojništvo 

oddelek za elektrotehniko 
oddelek za strojništvo 

Fakulteta za rudarstvo, metalur- 
gijo in  kemijsko tehnologijo 

oddelek za rudarstvo in meta- 
lurgijo 
odsek za  rudarstvo 
odsek za  metalurgijo 
oddelek za  kemijsko tehno- 
logijo 
odsek za kem. tehnologijo 
odsek  za  tekstilno  tehnologijo 
oddelek za tehnično fiziko 

Ekonomska fakulteta 
Pravna  fakulteta 
Fakulteta  za splošno medicino 
in stomatologijo 

oddelek za splošno medicino 
oddelek za stomatologijo 

Naravoslovna  fakulteta 
Filozofska fakulteta 

Akademije 
. Akademija za glasbo 

Akademija za igralsko umetnost 
Akademija   za   upodabljajočo 

umetnost 
Višje  šole 

Višja pedagoška šola 
Višja gospodinjska šola 
Višja šola za medicinske sestre 
Višja šola za telesno vzgojo 
Šola  za  socialne  delavce 
Višja šola za fizioterapevte 
Višja šola za rentegenske pomoč. 
Upravna šola 

28 16 12 13 10 

36 19 17 31 24 
20 9 11 15 14 
16 10 6 16 10 

33 23 30 29 

56 12 7 13 13 

19 

37 21 16 17 16 

36 22 14 9 8 1 

21 18 3 7 7 — 

51 49 2 91 91 _ 
43 42 1 83 83 — 

8 7 1 8 8 — 
38 17 21 33 24 9 

36 24 12 50 35 15 

77 45 32 1 1 — 
43 20 23 — — — 
16 9 7 — — — 

18 .16 2 1 1   
182 51 131 7 — 7 
65 19 46 — — — 
17 10 7 —   — 
28 9 19 6 — 6 
13 U 2 _ — — 
21 1 

1 
20 

7 
10 

— — — 

10 1   1 
20 — 20 — — — 
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Število učnih oseb za predmetni pouk občcizobraževalnih predmetov 
po strokab, spolu in zaposlitvi 1.1.1ПЗ!> 

Zaposleni   na 
Skupaj Vsi 

Slavisti (si, sh, ru)     .    . 242 
Germanisti (an, ne)   .   . 165 
Romanisti (fr, it)   .    .    . !)(> 
Klas. fil. (lat. gr))    ... 45 
Zgodovinarji  108 
Geografi  145 
Matematiki, fiziki ... 111 
Kemiki, fiziki    .... 2ii 
Biologi-  120 
Ped. fil  Hit 
Risanje  (12 
Glasbeniki        26 
Telovadci  33 

Skupaj    .  1.289 
V  "/o  

moSki ženske žensk gimna- 
zijah 

strok. 
Šolah 

osnov. 
Šolah 

drugod 
v pros. 
službi 

I. Profesorji 

BI 161 66,5 06 49 120 7 
20 136 82,4 51 36 72 (i 

25 71 74,0 40 7 45 4 
27 18 40,0 19 3 23 — . 
65 43 39,8 36 19 53 — 
67 78 53,8 30 26 85 4 
71 40 36,9 60 40 11 — 
14 14 50,0 17 11 4 1 
39 81 67,5 42 14 60 4 
51 37 42,0 15 26 44 3 
67 15 18,3 — 19 63 — 
17 9 34,6 — 8 18 — 
20 13 39,4 13 8 11 1 

573 716 55,5 384 266 609 30 
44,5 29,8      20,6      47,2 3,3 

И. Predmetni učitelji 

Slavisti (si, sh, ru) .    .    . 150 32 118 78,7 
Germanisti  (an,  ne)   .    . 96 29 67 69,8 
Zgod.-zemlj. (z, z) .    .    . 164 76 88 52,9 
Matematiki-fiziki    .    .    . 170 80 90 53,2 
Biol.-kemiki  182 61 121 66,4 
Risarji  66 33 33 50,0 
Glasbeniki  26 15 11 42.3 
Telovadci          102 59 43 42,1 
Predvojaška vzgoja   .   . 3 3 — — 
Skupaj  959 308 571 59,5 

V Vi  40,5 

lil. Strokovni učitelji 

Risarji  37 19 18 48,7 
Glasbeniki  31 15 16 51,6 
Telovadci  139 80 59 42,4 
Predvojaška  vzgoja   .    . 25 25 — — 
Skupaj  232 139 03 40,0 
v Vo  59,9 

Po  podatkih  Sveta  za Šolstvo LRS. 

— 5 140 5 
— 3 91 2 
— 4 154 6 
2 8 158 2 
1 2 176 

66 
19 

3 

— 6 1 
19 18 57 8 
2 1 — — 
24 47 861 27 
2,5 4,5 89.8 2,8 

— — 35 2 
— 5 26 — 

7 4 123 5 
15 9 — 1 
22 18 184 8 
1,5 7,8 79,3 3.5 
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GLEDALIŠČA V SKZONI  1957/58 

Prostori Obiskovalci 

Gledališča Šte- 
vilo sku- 

paj 
se- 

deži 
sto- 
jišča 

Pred- 
stave vsi 

indeks 
(sezona 
1956/57 
- 100) 

vsi umet- 
niško 

Poklicna1 
8 4057 3337 720 1543 584.631 99 814 513 

Amaterska 5 1969 1639 330 360 77.263 92 65 

DOHODKI  IN  IZDATKI GLEDALIŠČ 1957/58 
Tisoči din 

D o h o d k i 
indeks   s..i. 

Sku-   (sezona   '      ~      vstop- 
paj       1957/58    ' 

Izdatki 
indeks materialni 

ostali 

100) cije 

sku-    (sezona 
paj 1957 58 

- 100) 

osebni lunkci- 
onalni 

Poklicna1    372.362    110 313.664   43.563   15.135  368.640    116 280.169 88.477   50.178 

Amaterska   18.703 12.627     4.137     1.939    18.280 9.197    9.083     3.581 

KNJIŽNICE V LETU 1957 

Knjižnice Število 
Celotni 

sklad vseh 
predmetov 

Knjige - 
zvezki Bralci Prebrane 

knjige 

Znanstvene 

Strokovne 

Javne 

Šolske 

48 

193 

759 

1586 

2,087.103 

256.183 

1,637.290 

164.840 

980.775 

1,201.535 

42.251 349.925 

9.065 78.256 

153.357        2,072.559 

MUZEJI  1957 

Muzeji Šte- 
vilo 

Inventarizirani predmeti 

vsi razstavljeni 
Obiskovalci 

Skupaj  50 418.923 

Prirodoslovni  1 20.455 

Ekonomsko-tehniški   .... 6 5.171 

Družbeno-zgodovinski    ... 40 388.531 

Umetnostni        3 4.766 

1 9 poklicna (gledališča so bila odpravljena v sezoni 1957,58. 

56.359 573.569 

2.470 37.216 

2.437 10.000 

50.827 454.131 

625 72.222 
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КЛ1ИО 1958 

Radijske 
p o s t il J (.' 

Ste-        Jiikosl 
vilo V K\V skup:i 

Oddajne ure Radijski naročniki 
Elasbenl     govorni Ste- Indeks 
program    proKram vilo        11)57 - 100 

Skupaj      .   . C 147,11 26.505 17.872 8633 

Ljubljana      .    . 135.0G 7.381 5.074 2307 

Koper   .... 6,00 6.030 3.892 2133 

Maribor   .    .    . 5,00 /   6.643 4.504 2139 

Celje     .... 0,05 6.138 4.198 1940 

Murska  Sobota 1,00 313 204 109 

218.949 118 

KINEMATOGRAFI 1957 

Davek na Kosmati 
. , , dohodki 

Kine- Ste- Se-        Pred-        Oblsko-   <)d pr[)<i,-,n     prodane 
m B t o g r t t i Vilo dežl        stave valci        vstopnic    vstopnice     za filme 

v tisoč dinarjih 

Najem- 
nina 

Skupaj 

Stalni   . 

Potujoči   , 

Letni 

240 71.386 67.399 15,110.350 625.848 

226 64.342 64.415 14,494.682 600.094 

8         — 1.888 210.230 6.353 

(i         7.044 1.096 405.438 19.401 

107.706 218.421 

104.123 214.173 

93 1.111 

3.490 3.137 

DBUSTVA 1958 

Vrsta   d r u S 1 e v 

Skupaj     

Rdečega križa  

Invalidska  

Strokovna  

Kulturno-prosvetna  

Ljudska tehnika  

Športne  

Strelska  

Lovske   in   ribiške      .     .     '.  

Planinska,  taborniška,  turistična,  počitniška 

Partizan  

Gasilske  

Druga      

I>o podatkih Drtavnega Mkretarlatl za notranje zedevc LRS. 

Število 
1 !) T. 7 1958 

6253 6409 

1169 1184 

296 297 

164 181 

629 640 

247 269 

234 234 

473 488 

456 473 

241 266 

289 306 

1459 1485 

596 586 
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Bolnišnice 

(Podatki CHZ) 

Postelje 
Bol- Zdrav-     Ostalo Bol- Oskrbni 

nlSnice    stan-     obsto-     ' nikl       osebje niki dnevi' 
dardne     JeCe 

Na 1 Na 1 
zdrav- zdrav- 
nika nika 

obstoj. bolni- 
postelj kov 

igsti1 
31 8.178 10.538 419 1.993 

1957- 29 8.742 10.839 485 2.132 

171.210    3,244.305    25,2 409 

179.152    3,515.059    25,3 3G9 

Druge zdravstvene ustanove in samostojne delovne enote 

(Podatki CHZ) 

SploSne' 
ambu- 
lante 

Zobne 
ambu- 
lante 

Antl 
TtiC 
disp. 

Disp. in 
posvet, 
/a žene 

Otroški 
dispan- 

zerji 

OtroSke 
posveto- 
valnice 

Le- 
karne 

Z rav- 
niki. 

Ostalo 
osebje 

1956' 

1957"' 

371 

387 

144 

162 

49 

49 

B8 

108 

33 

31 

277 

249 

101 

101 

352 

407 

049 

705 

Nalezljive bolezni 

(Podatki CHZ) 

Skupaj Tifus Paratifus Dizemte- 
rija Skrlatlnka Davica 

1956 U.Ofil 103 295 301 3.951 179 

1957° 14.280 92 258 321 2.071 131 

19587 10.003 101 217 324 2.008 120 

Ošpice Oslovski 
kašelj 

Menin- 
gitis 

Otroška 
ohrome- 

lost 
Tetanus 

Epidem. 
vnetje 
jeter 

Ostalo 

2.625 1.842 1.008 251 58 2.133 255 

4.791 3.271 299 133 48 2.769 93 

2.402 7.023 331 13 54 2,133 1.818 

1 Podatki  so  dokončni. 
' Podatki so  predhodni. 
5 Po stat. poročilih. 
' Poliklinike, ambulante sektorske, obratne in zdravstvene postaje. 
5 Podatki so dokončni. 
• Podatki so dokončni. 
' Predhodni podatki. 
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Stroški zdravljenja po plačnikih v letih 1956 in 1957 

(Podatki   Sveta   za   zdravstvo   LRS) 
V milijonih 

193 6 1937 

Skupaj          7980,6 979ii,() 

Zavodi za socialno zavarovanje  5459,2 6816,5 

Ljudski odbori  1105,7 1342,8 

Zvezni, republiški in drugi organi  554.(i (i74,5 

Zasebniki  861,1 964,8 

Straški zdravljenja in Investicij v primerjavi Z narodnim dohodkom 

(Podatki   Sveta   za   zdravstvo   LRS) 

StroSki v milijonih 
19 5 6 19 5 7 

Ve narod, dohodka 
19 3 6 19 5 7 

Skupaj      

Zdravljenje  in  zdravstveni  zavodi 

Investicije  

0.051,2 12.116,4 4,35 4,41 

7980,6 9798.6 3,45 3,57 

2070,6 2317,8 0,90 0,84 

Razdelitev  stroškov za zdravstveno varstvo 

(Podatki   Sveta   za   zdravstvo   LRS) 

Skupno v milijonih 
19 5 6 19 5 7 

Na   1   prebivalca  din 
19 5 6 19 5 7 

Skupaj       .    .    . 

Za   kurativo 

Za   preventivo 

7980,6 9798,6 5265,44 6321,67 

7430,5 9194,4 4809,39 5931,87 

550,1 604,2 356,05 389,80 

Presežek dohodkov nad dejanskimi stroški v zdravstvenih ustanovah 

(Podatki   Sveta   za   zdravstvo   LRS) 

1955 
tisoč 
din 

1 9 3 C 
lisoč 
din 

19 57 
tisoč 
din 

Bolnišnice  55.480 1,60 43.343 1,00 72.014 1,57 

Zdravilišča   in   okrevališča   . 23.131 9,17 33.543 8,70 58.801 14,32 

Ambulante  63.446 6,22 112.840 8,60 140.740 8,40 
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Bolniki  v stucionarnih  zdravstvenih  uslanovah 

(Podatki   Sveta   za   zdravstvo   LRS) 

1933 193C 1937 

Skupaj        

Socialni   zavarovanci  

Osebe,  za  katere  so  bili  plačniki  OLO 

Vojni   invalidi        

Osebe,  za  katere  so  bili  plačniki 
republiški odbori  

Samoplačniki  

100 100 100 

72,21 73,97 74,8C 
15,01 12,33 '10.77 

1,22 1,27 1,29 

2,17 2,02 2,43 

3,39 10,30 10,71 

Oskrbni dnevi v posameznih zdravstvenih zavodih1 

(Podatki   Sveta   za   zdravstvo   LRS) 

1953 

Skupaj        
Klinične bolnišnice . . . . 

Splošne   bolnišnice      .... 

TBC   bolnišnice  

Bolnišnice za duševne bolezni 

Zdravilišča in okrevališča . . 

Ostali          

3,490.711 3,444.440 4,211.442 

044.314 ()(i2.949 053.779 

1,359.734 1,530.207 1,059.128 

313.803 727.492 828.048 

358.943 377.098 410.721 

240.009 350.477 508.289 

08.858 190.223 150.877 

Dejanski stroški (cene) za oskrbni  dan 

(Podatki   Sveta   za   zdravstvo   LRS) 

1930 1937 
"/o zvišanja 

napram 
1. 1936 

Klinične bolnice  

Splošne   bolnice  

TBC   bolnice    .  

Bolnice   za   duševne  bolezni  

Zavodi za rehabilitacijo invalidov .    .    . 

Zdravilišča  in  okrevališča  

1 Po ekonom,  finančnih poročilih zavodov. 

1.247 1.444 1.027 12,95 

885 1.099 1.259 14,50 

792 1.024 1.038 1,37 

485 002 001 9,80 

596 820 822 0,50 

586 742 771 3,91 
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Število zaposlenega osebja v stacionarnih zdravstvenih ustanovah 
(Podatki  Sveta  za  zdravstvo  LRS) 

Število  vsega  osebja Na  1  posteljo osebja 
1993           1956           1057           1955 195G           1957 

Klinične bolnice 1.791      1.868     1.882      0,94 0,90       0,92 
Splošne   bolnice   .......    2.1Ш1      3.007      3.354       0,60 0,65        0.71 
TBC   bolnice 1.187      1.083      1.170      0,.56 0.53       0,52 
Bolnice za duševne bolezni     .    .       376         393         4ii2       0,41 0,37        0,34 
Zdravilišča  in okrevališča  ...       308        384        4i!4       — 0,19       0,19 
Zavodi za  rehabilitacijo Invalidov        01         204         24!i       0,24 0,36        0,57 

SKUPNI STROŠKI ZA ZDRAVSTVENO ZAŠČITO V LETU  1957 

a) Zavodi za socialno zavarovanje v milijonih din 
Skupaj        "7070,7 

Ambulantno  zdravljenje  1591.7 
Stacionarno   zdravljenje  3542,3 
Zdravila  in  sanitetni   material  1013,7 
Investicije  263,2 
Ortopedski   pripomočki ■  124,8 
Povračilo   potnih  stroškov  342,2 
Zdravljenje  v  naravnih  zdraviliščih  201.ii 

b) Ljudski odbori 
Skupaj  . 1545,7 

Ambulantno in stacionarno zdravljenje v LR Sloveniji .    . 7116.2 
v  drugih   republikah  30,5 

Dotacije zdravstvenim domovom  23,5 
Proračuni proračunskih zavodov  412.3 
Zdravila in sanitetni material in prevozi siromašnih oseb 29,4 
Akcije in druge oblike zdravstvene zaščite  60,9 
Investicije  202,9 

c)  Zvezni, republiški  in drugI organi 
Skupaj        2526,9 

Ambulantno in stacionarno zdravljenje v LR Sloveniji .    . 475,5 
v  drugih   republikah  7,3 

Proračunski   zavodi  120.9 
Zdravila  11,6 
Akcije in druge oblike zdravstvene zaščite  10.1 
Investicije  1852,4 
Ortopedski  pripomočki za invalide  26,6 
Zdravljenje invalidov v naravnih  zdraviliščih  22,5 

d) Privatne osebe 
Skupaj        904.!! 

Ambulantno zdravljenje v zdravstvenih zavodih    .... 68,8 
pri  privatnih  zdravnikih  160,5 

Stacionarno   zdravljenje  263,6 
Zdravila  471.9 
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Število otrok padllb borcev in žrtev fašističnega nasilja ter otrok brez obči) 

roditeljev po okrajih 

(stanje 30. VI. 1958) 

Okraj Skupaj 
Otroci 
padlih 
borcev 

Otroci 
žrtev 

fašističnega 
nasilja 

Otroci 
brez obeh 
roditeljev 

LR   Slovenija        10.19!)             6.575               l..r)74 2.050 

Celje        1.424                  »71                  247 306 

Gorica            905                699                  119 147 

Koper            597                 463                   (il 73 

Kranj          1.078                840                    77 161 

Ljubljana               2.674              1.905                  399 370 

Maribor          1.771                 853                 294 .          624 

Murska   Sobota            412                 112                   79 221 

Novo mesto          1.278                 832                  298 148 

Tabela je izdelana  po  podatkih Sveta za socialno varstvo. 
Primeri otrok, ki imajo karafeterislike dveh ali treh skupin (n. pr. otrok, ki jim je 

oče   padel v NOV, mati pa umrla v taborišču) so Šteti samo enkrat. Zato Jo število otrok 
žrtev fašističnega nasilja in otrok brez obeh staršev dejansko večje kot prikazuje tabela 
In   znaša za žrtve fašističnega  nasilja  1(172, za otroke brez obeh roditeljev pa 2711. 

Oblike  stalne  zaščite,  ki  jo  uživajo  otroci   padlih   borcev,   žrtev   fašističnega 

nasilja, in otroci brez obeh roditeljev 

(stanje 30. VI. 1958) 

Otroci In 
mladina 

x 
o u 
o 
o 

<л 

o > 
C 
u 

o > 

o 
0. 

o 
o 
M 

o o 
S c 
D. cc 
СЛ *» 

> 3 >s 

o 
"д 
•C a 
м o 
3   C* 
•a 2   ^ 2S 

N N 

•o 
o 
u 

B 
o o 
N T 

O a 

Л 
■D 
O 
•o 

0.5 

o« 
a.2 

x и os 
> u 
O O 
t. D. 

'o 
o 
n 

gs 
40 o. 
%% O. o 
m c 

2:- 

a-.5 fc-o O-a 

Skupaj 10.li)!) 2GG4     5;i      «41     Lili     500    598C     90     Г)734   2035    300       1       .)74    2030   3G22  4067 

Otroci padlih 
0.573   422    22       30      52    200   4235      5    5703  2021     31     —      134    1477  2092 3047 

1.574   223    13       39      17      61      735      4 40      14   275     —       75     219    737    474 

borcev 

Otroci žrtev 
i.-, cističnega 
n.isilja 

Otroci  brez 2.050 2019     lil      540       89     173    1010     Ili ц     _       —        1        363      354     193     546 
obeh roditeljev 

Po  podatkih  Sveta   za   socialno  varstvo. 
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USTANOVE  ZA   VARSTVO   OTUOK   IN   MLADINK  TEK  ODRASLIH   OSEB 
V LETU 1958 

Število osebja 
I/dalkl 

v tisočih 
din 

Vrsta ustanov1 
д» O o КЛ —■ 
Cfl ^ д 

O o ^? 

Sit bi 
N *- tr. 

<Л O 

a 
3 

E-C 

cj t; o 

Ustanove za otroke 
in mladino skupaj: 

1937 :!13 

1938 314 

Ustanove za pomoč 
družini 103 

Ustanove   za   dora- 
Sčajočo mladino 133 

Specialne   ustanove 10 

Ustanove za odrasle 
skupaj: 

1937 32 

1938 32 

23.02D 

23.321 

14.417 

1.220 

3.535 

3.730 

23.920 

24.907 

14.2411 

1.215 

3.341 

3.484 

104 

100 

7.8711       9.44!)      120 

99 

99 

<ll 

93 

2010 

2081 

1480 

37C 

020 

676 

280 

287 

117 

78 

120 

81 

843 

872 

322 

106 

1491    364, 

1322    432 

870  765.229 

010   814.208 

111.217 

201.084 

289    128.080     82.213     10.554 

1041 234. 

192  09, 

305 024.279 

031 107.770 

300 

595 

798 240.107 

000 202.168 

140.17R 

44.334 

48.513 

81.113 

FINANČNI   IZDATKI   V   LETU   1958  ZA   INVALIDSKE  ZADEVE 
v tisoč din 

»-i T3 

■Д  !Л .-. 

.Q ■-; *- 
o n ^ 

eu.S-o 

25 

SS 
■a ° 
S £ Л o 
O Q, s« O a 

•o 
N 

C T" 
E c 

Ki: 

1937     1,262.347    390.032   136.829       _ 62.702     26.310     11.555     11.432     10.993     72.888     14.243       3341 

1958     1,490.992    840.431  224.233  178.508   61.829    31,187     15.695    10.306    13.754    80.261    21.772      7010 

STANJE INVALIDSKIH UPRAVIČENCEV NA DAN 30. XI. 1958 

Leto Skupaj Osebni Družinski Invalidski 

1957 

1938 

37.090 

36.829 

24.932 

24.,r)()(> 

11,257 

11,369 

901 

894 

Po  podatkih  Sveta  za socialno  varstvo. 

1 V sektorju socialnega varstva je bilo v letu 1958 20 ustanov za otroke in mladino 
ter vse ustanove za odrasle, ostali zavodi za otroke in mladino so v prosvetnem sektorju. 

• Izdatki so izkazani za finančno leto 1957 in le za tiste ustanove, ki so poslovale 
vse leto 1957. 
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STANJE OSEBNIH  INVALIDOV PO SKUPINAH 

Leto Skupaj        I           II          III         IV          V          VI          VII          VIII IX X 

1957 11.234     162      511      283      881      572      985      2.018      1.859      2.285     1.678 

1958 11.435      165      527      294      917      580   1.017      2.055      1.934      2.237     1.709 

Podatki so od Sveta za socialno varstvo po stanju 1. septembra 13311 (vSteti so vojaški 
In   mirnodobni osebni  invalidi). 

ŠTEVILO   UPRAVIČENCEV   ZA  OTUOSKI   IN  INVALIDSKI   DODATEK 
NA DAN 30. XI. 1958 

Leto Skupaj 

OtroSki dodatek 

Število otrok, 
e                         za katere 
Število             upravičenci 

upravičencev        prejemajo 
otroSki dodatek 

Invalidski 

Število 
osebnih 

invalidov 

dodatek 

Število 
družinskih 

upravičencev 

Posebni 
invalidski 
dodatek 

1957 

1958 

5.033 

9.075 

1.561 

1.395 

2.526 

2.287 

917 

984 

2.555 

2.753 3.943 

Po  podatkih Sveta za socialno varstvo. 

PREDLOG ZAKONA 

o veterinarski službi v Ljudski republiki Sloveniji 

I. SploSne določbe 

1. člen 

Veterinarska služba na območju Ljudske republike Slovenije je javna 
služba. Veterinarska služba skrbi za zdravstveno varstvo živali, sodeluje pri 
pospeševanju živinoreje in skrbi za to, da se preprečuje prenašanje nevarnih 
živalskih  kužnih bolezni od živali na ljudi. 

2. člen 

Veterinarska služba izpolnjuje namen iz 1. člena zlasti s tem, da: 
a) izvaja predpisane veterinarsko-inšpekcijske ukrepe za zatiranje in pre- 

prečevanje   živalskih   kužnih,   zajedavskih   in   vzrejnih   bolezni; 
b) z izvajanjem veterinarsko-higienskih ukrepov skrbi tudi za prepreče- 

vanje  drugih živalskih bolezni; 
c) zdravi bolne živali; 

/ 
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č) pregleduje živali, namenjene za zakol, meso in druga živila živalskega 
izvora: 

d) opravlja nadzorstvo nad prometom z živalmi, živalskimi proizvodi in 
surovinami; 

e) opravlja veterinarsko-zdravstveno nadzorstvo plemenskih živali ter 
umetno osemenjevanje; 

I) zbira podatke o zdravstvenem stanju živali, vodi veterinarsko statistiko 
in evidenco; 

g) daje pristojnim organom poročila in analize o zdravstvenem stanju ži- 
vali in o izvajanju veterinarske sJužbe ter predloge za zboljšanje zdravstvenega 
stanja živali in veterinarske službe; 

h) skrbi za veterinarsko prosveto in veterinarsko vzgojo med živinorejci; 
i) opravlja druge naloge, ki so ji naložene s posebnimi predpisi. 

3. člen 

Pri zatiranju živalskih kužnih bolezni, ki se lahko prenašajo od živali na 
ljudi, sodeluje veterinarska služba z organi zdravstvene službe. 

4. člen 

Veterinarska služba obsega upravne naloge, ki jih opravljajo organi državne 
uprave, ter strokovno-operativne naloge, ki jih opravljajo veterinarski zavodi. 

II. Organizacija veterinarske službe 

1. Organi državne uprave 

5. člen 

V Ljudski lepubliki Sloveniji opravljajo veterinarsko inšpekcijo in druge 
upravne zadeve s področja veterinarstva: 

a) občinski veterinarski inšpektorati, 
b) okrajni veterinarski inšpektorati, 
c) Veterinarski Inšpektorat LR Slovenije 

6. člen ' 

Občinski veterinarski inšpektorati opravljajo vse upravne zadeve s pod- 
ročja veterinarstva, razen tistih zadev, ki so dane s predpisi v pristojnost 
okrajnih veterinarskih inšpektoratov ali v pristojnost Veterinarskega inšpek- 
torata LR Slovenije. 

7. člen 

Poleg upravnih zadev, ki so po posebnih predpisih v njihovi pristojnosti, 
skrbijo okrajni veterinarski inšpektorati za strokovno organiziranje in pravilno 
opravljanje veterinarske službe v okraju ter nadzorujejo, kako uporabljajo 
občinski veterinarski inšpektorati zvezne, republiške in okrajne predpise s 
področja veterinarstva. 
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Pri opravljanju nadzorstva ima okrajni veterinarski inspektorat pravice 
in dolžnosti, določene v 13. in 14. členu zakona o pristojnosti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov in njihovih organov (Uradni list FLRJ, številka 
52-644/57). 

fi. člen 

Poleg upravnih zadev, ki so po posebnih predpisih v njegovi pristojnosti, 
skrbi Veterinarski inšpektorat LR Slovenije za strokovno organiziranje in pra- 
vilno opravljanje veterinarsko službe na ozemlju Ljudske republike Slovenije 
ter nadzoruje, kako uporabljajo okrajni veterinarski inšpektorati zvezne in re- 
publiške predpise s področja veterinarstva. 

Pri opravljanju nadzorstva ima Veterinarski inšpektorat LR Slovenije 
enake pravice in dolžnosti v razmerju do okrajnih veterinarskih inšpektoratov, 
kot so po 13. in 14. členu zakona o pristojnosti občinskih in okrajnih ljudskih 
odborov in njihovih organov (Uradni list FLRJ, št. 52-644/57) določene za 
okrajne veterinarske inšpektorata. 

!). člen 

Veterinarsko inšpekcijo opravljajo veterinarski inšpektorji. 
Glede  strokovne   kvalifikacije,   ki   jo   mora   imeti   veterinarski   inšpektor, 

veljajo posebni predpisi. 
10. člen 

Veterinarski inšpektorji imajo pri opravljanju veterinarske inšpekcije pra- 
vice in dolžnosti, ki so določene s posebnimi predpisi. 

11. člen 

V industrijskih klavnicah in drugih podjetjih za predelovanje živalskih 
proizvodov in surovin, v katerih mora biti po predpisih stalna veterinarska 
inšpekcija, opravljajo veterinarsko inšpekcijo občinski veterinarski inšpekto- 
rati po svojih inšpektorjih. 

2.   Veterinarske  postaje  in   drugi   veterinarski   zavodi 

a) Veterinarske postaje 

12. člen 

V Ljudski republiki Sloveniji opravljajo strokovno-operativne naloge s 
področja veterinarstva: 

a) veterinarske postaje, 
b) veterinarske obratne ambulante, 
c) veterinarske bolnice, 
č) veterinarski zavodi, 
d) živinorejsko-veterinarski zavodi. 

• 13. člen 

Veterinarske postaje so temeljni veterinarski zavodi, ki opravljajo stro- 
kovno operativne veterinarske naloge, zlasti preventivno in kurativno veteri- 
narsko službo v svojem okolišu, kolikor po tem zakonu ali po posebnih pred- 
pisih ne opravljajo teh nalog drugi veterinarski zavodi. 
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14. člen 

Veterinarska postaja se ustanovi za območje ene občine, lahko pa se usta- 
novi skupna veterinarska postaja za območje več občin. 

15. člen 

Veterinarska postaja ima zlasti tele naloge: 
a) strokovno sodeluje pri zatiranju in preprečevanju živalskih kužnih, zaje- 

davskih in vzrejnih bolezni, kolikor izvajanje posameznih ukrepov ni izrecno 
pridržano veterinarskemu inšpektorju, zlasti: opravlja varstveno, razpoznavno 
in zdravilno eepljenje živali in diagnostični postopek na živalih zaradi ugotav- 
ljanja takih bolezni; 

b) z izvajanjem veterinarsko-higienskih ukrepov skrbi tudi za preprečeva- 
nje drugih živalskih bolezni; 

c) zdravi bolne živali; 
č) izvršuje osemenjevanje in ukrepe za zatiranje jalovosti; 

d) kastrira domače živali; 
e) proučuje možnosti sanacije nezdravih predelov v cilju zatiranja živalskih 

kužnih in drugih bolezni; 
Г) skrbi  za  strokovno  izpopolnjevanje  pomožnega  veterinarskega  osebja; 
g) seznanja živinorejce ' z veterinarsko-higienskimi ukrepi za varstvo 

zdravja živali, .posebno glede zatiranja in preprečevanja živalskih kužnih, za- 
jedavskih in vzrejnih bolezni; 

h) vodi evidenco o zdravstvenem stanju živali, o živalskih kužnih in zaje- 
davskih boleznih ter druge predpisane evidence. 

IG. člen 

Veterinarsko postajo ustanovi občinski ljudski odbor na ločenih sejah obeh 
zborov. 

Ce ustanovi skupno veterinarsko postajo več ljudskih odborov, določijo s 
pogodbo, kolikšen del stroškov za temeljne investicije, za preventivno veteri- 
narsko službo, za izvajanje veterinarskih ukrepov, ki gredo v breme občine, in 
za kritje primanjkljaja postaje gre v breme posamezne občine ter druge med- 
sebojne pravice in dolžnosti med ljudskimi odbori kot soustanovitelji ter med 
njimi in veterinarsko postajo. 

17   člen 

• Veterinarska postaja se lahko odpravi ali združi z drugo veterinarsko po- 
stajo le s poprejšnjo pritrditvijo za veterinarstvo pristojnega sveta okrajnega 
ljudskega odbora. 

18. člen 

Veterinarska postaja ima lahko veterinarsko ambulanto, laboratorij in 
osemenjevalnico ter druge strokovne veterinarske enote na sedežu postaje ali 
zunaj njenega sedeža. 

S pravili veterinarske postaje se določi, katere strokovne enote ima vete- 
rinarska postaja. 
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19. člen 

V veterinarski ambulanti se diagnosticirajo živalske kužne, zajedavske in 
vzrejne bolezni ter zdravijo bolne živali. 

Veterinarske ambulante lahko opravljajo tudi posamezne druge naloge iz 
15. člena tega zakona, za katere je to določeno v pravilih veterinarske postaje. 

b) Veterinarske obratne ambulante 

20. člen 

Veterinarske obratne ambulante opravljajo naloge iz.prvega odstavka 19. 
člena tega zakona. 

Veterinarske obratne ambulante lahko ustanovijo kmetijske zadružne orga- 
nizacije, kmetijska posestva in druge kmetijske organizacije za svoje potrebe. 

Za ustanovitev obratne ambulante je potrebna pritrditev za veterinarstvo 
pristojnega sveta občinskega ljudskega odbora. 

Veterinarsko obratno ambulanto vodi veterinar z opravljenim obveznim 
enoletnim  praktičnim stažem  v veterinarskih zavodih. 

c) Veterinarske bolnice 

21. člen 

Veterinarske bolnice so večji veterinarski zavodi za zdravljenje bolnih 
živali ter za diagno.sticiranje živalskih bolezni za študijske in znanstvene 
potrebe. 

22. člen 

Veterinarsko bolnico lahko ustanovi Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slo- 
venije ali Fakulteta za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo v Ljubljani kot 
svoj fakultetni zavod. 

23. člen 

Veterinarsko bolnico lahko vodi veterinar z opravljenim strokovnim izpi- 
tom in najmanj desetletno veterinarsko prakso. 

č) Veterinarski zavodi 

24. člen 

Veterinarski zavodi strokovno vodijo delo pri preprečevanju in zatiranju 
živalskih kužnih in drugih bolezni, sodelujejo pri strokovnem izpopolnjevanju 
veterinarskih kadrov in opravljajo druge naloge, določene s tem zakonom. 

25. člen 

Veterinarski zavod zlasti: 
a) proučuje epizootiologijo živalskih kužnih, zajedavskih in vzrejnih bo- 

lezni, obdeluje in postavlja organizacijo in metodiko zatiranja navedenih bolezni; 
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b) laboratorijsko In terensko diagnosticira živalske kužne in druge bo- 
lezni;  zboljšuje obstoječe in odkriva nove načine in sredstva za diagnostiko; 

c) izvršuje laboratorijsko preiskavo živil živalskega izvora; zboljšuje ob- 
stoječe in odkriva nove načine in sredstva za te preiskave; 

č) zasleduje znanstvena dognanja In odkritja na področju veterinarstva ter 
proučuje možnosti njihove praktične uporabe; 

d) vodi evidenco o zdravstvenem stanju živali, o živalskih kužnih, zajedav- 
skih in vzrejnih boleznih in druge predpisane evidence. 

26. člen 

Veterinarske zavode lahko ustanovijo Izvršni svet Ljudske skupščine LR 
Slovenije ter okrajni ljudski odbori na ločenih sejah obeh zborov. 

27. člen 

Vsak veterinarski zavod mora imeti strokovni enoti za zdravstveno varstvo 
živali ter za higiensko in tehnološko kontrolo živil živalskega izvora s potreb- 
nimi laboratoriji. 

Veterinarski zavod ima lahko tudi ambulanto in strokovno enoto za vete- 
rinarsko presveto in propagando. 

S pravili veterinarskega zavoda se določi, katere strokovne enote ima zavod. 

d)  Zivinorejsko-veterinarski zavodi 

28. člen 

Zivinorejsko-veterinarski zavod opravlja operativne živinorejsko-pospeše- 
vadne naloge, zlasti: 

a) daje  strokovno  pomoč  pri  urejanju  in  delu  živinorejske  proizvodnje; 
b) vodi odbiro plemenske živine in rodovniške knjige; 
c) organizira umetno osemenjevanje in prirodno pripuščanje živali; 
č) zasleduje znanstvena dognanja na področju živinoreje in uvaja njihovo 

praktično uporabo. 
Poleg naštetih nalog opravlja zivinorejsko-veterinarski zavod tudi naloge 

iz 24. in 25. člena tega zakona. 

29. člen 

Zivinorejsko-veterinarske zavode lahko ustanovijo: Izvršni svet Ljudske 
skupščina LR Slovenije ter okrajni ljudski odbori na ločenih sejah obeh zborov. 

30. člen 

Zivinorejsko-veterinarski zavod lahko vodi veterinar ali agronom, ki je 
položil strokovni izpit in ima najmanj pet let prakse. 

31. člen 

Zivinorejsko-veterinarski zavod mora poleg strokovnih enot iz 27. člena 
tega zakona imeti tudi osemenjevalni center s potrebnimi plemenjaki in hlev- 
skimi   objekti,  veterinarsko ambulanto,  strokovno  enoto za  proučevanje  pro- 
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blematike živinorejske proizvodnje in strokovno enoto za pospeševanje živi- 
noreje. 

Zivinorejsko-veterinarski zavod ima lahko za svoje potrebe ekonomijo za 
pridelovanje krme. 

S pravili živinorejsko-veterinarskega zavoda so določi, katere strokovne 
enote ima zavod. 

e) Skupno dolojbe 

32. člen 

Veterinarske postajo in drugi veterinarski zavodi (v nadaljnjem besedilu: 
veterinarski zavod) so finančno samostojni zavod!. 

33. člen 

Veterinarski zavod ima pravila, ki jih sprejme upravni odbor, potrdi pa 
ustanovitelj ali organ, ki ga on določi. 

S pravili živinorejsko-votorinarskega zavoda so določi, katere strokovne 
enoto ima zavod. 

34. člen 

Veterinarski zavod vodita upravni odbor in upravnik (ravnatelj). 

35. člen 

Upravni odbor sestavlja najmanj pot članov. Člane upravnega odbora ime- 
nuje izmed veterinarskih in živinorejskih strokovnjakov, izmed drugih javnih 
delavcev in državljanov in izmed uslužbencev veterinarskega zavoda ustanovi- 
telj ali organ, ki ga on določi. Izmed uslužbencev zavoda je na predlog kolek- 
tiva lahko imenovanih največ tretjina članov upravnega odbora. Upravnik 
zavoda jo član upravnega odbora po svojom položaju, ne more pa biti pred- 
sednik upravnega odbora. 

Upravni odbor izbere predsednika izmed sobe. 

3G. člen 

Upravni odbor ima zlasti tele naloge: 
a) skrbi, da veterinarski zavod opravlja svoje naloge; spremlja delo za- 

voda in uspehe veterinarske službe; 
b) sprejme predračun dohodkov in izdatkov zavoda in ga predloži v po- 

trditev organu, ki je pristojen za zadeve in naloge zavoda; 
c) sprejme pravila zavoda in pravilnik o plačah; 
č) nadzoruje finančno in ekonomsko poslovanje zavoda ter uporabo druž- 

benega premoženja; 
d) postavlja in razrešuje višje in srednje strokovno uslužbence; izdaja 

druge odločbe o njihovih službenih razmerjih, kolikor za to ne pooblasti uprav- 
nika zavoda; 

e) opravlja druge zadeve, ki so mu dane s tom zakonom, z drugimi pred- 
pisi ali s pravili zavoda. 



552 PnloKC 

37. člen 

Upravnika veterinarskega zavoda imenuje ustanovitelj zavoda na podlagi 
javnoga razpisa. 

Upravnik veterinarskega zavoda mora biti diplomiran veterinar s strokov- 
nim izpitom, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 

38. člen 

Upravnik zavoda organizira delo zavoda, predstavlja zavod in ga nepo- 
sredno vodi. 

39. člen 

Ce misli upravnik zavoda, da je kakšen sklep ali ukrep upravnega odbora 
nezakonit, ima pravico in dolžnost izvršitev takega sklepa ali ukrepa zadržati 
in o tem takoj poročali upravnemu odboru; če upravni odbor vztraja pri svojem 
sklepu ali ukrepu, mora upravnik brez odlašanja stvar predložiti organu, ki jo 
pristojen za zadeve in naloge zavoda, v odločitev; ta mora odločiti najpozneje 
v 30 dneh. 

40. člen 

Veterinarski zavod mora dati veterinarsko strokovno pomoč v mejah svo- 
jega delovnega področja vsakemu živinorejcu. 

41. člen 

Strokovno veterinarsko delo v veterinarskih zavodih je treba opravljati po 
sodobnih strokovnih metodah in s sodobnimi strokovnimi pripomočki. 

42. člen 

Strokovno veterinarsko delo v veterinarskih zavodih opravljajo veterinarji 
in drugo veterinarsko osebje. 

Strokovno živinorejsko delo v živinorejsko-veterinarskih zavodih oprav- 
ljajo agronomi, veterinarji, kmetijski in veterinarski tehniki ter drugo pomožno 
kmetijsko osebje. 

43. člen 

Strokovno veterinarsko nadzorstvo nad obratnimi veterinarskimi ambulan- 
tami Dpravlja občinski veterinarski inšpektorat, nad veterinarskimi postajami 
okrajni veterinarski inšpektorat, nad veterinarskimi bolnicami, veterinarskimi 
zavodi in živinorejsko veterinarskimi zavodi pa Veterinarski oziroma Kmetijski 
inšpeklorat LR Slovenije. 

44. člen 

Sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo predpiše minimalne 
pogoje glede osebja, opreme, aparaturo, instrumentarija in drugega inventarja 
za posamezne vrste veterinarskih zavodov ter natančnejše določbe o notranji 
ureditvi in delu veterinarskih zavodov in o opravljanju strokovnega nadzorstva 
nad njihovim veterinarskim delom. 



Priloge 553 

45. člen 

Za finančno poslovanje veterinarskih zavodov veljajo predpisi o finansi- 
ranju in poslovanju finančno samostojnih zavodov. 

46. člen 

Veterinarski zavodi se finansirajo iz lastnih dohodkov za veterinarske ozi- 
roma živinorejske storitve, iz proračunskih dotacij in iz dotacij iz sklada za 
pospeševanje kmetjstva. 

Ustanovitelj mora zagotoviti veterinarskemu zavodu sredstva za preventivno 
veterinarsko službo v okviru načrta preventivne veterinarske službe, ki ga je 
prej potrdil ustanovitelj, kolikor po veljavnih predpisih plačilo za preventivne 
storitve ne gre v breme druge politične teritorialne enote ali v breme živino- 
rejcev. 

47. člen 

Ce se pokaže ob sklepnem računu veterinarskega zavoda primankljaj, mora 
ustanovitelj zavoda poskrbeti za njegovo pokritje. Presežek dohodkov nad iz- 
datki zavoda, ki se pokažejo na podlagi potrjenega sklepnega računa, se poraz- 
dclc na sklade po veljavnih predpisih. 

48. člen 

Cenik za strokovne storitve določi na podlagi ekonomske kalkulacije 
upravni odbor zavoda, potrdi pa ustanovitelj. 

49. člen 

Sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo lahko predpiše 
tarifo za tiste veterinarske storitve, ki so predpisane kot obvezni ukrepi in 
katerih plačilo gre po veljavnih predpisih v breme ljudske republike ali živino- 
rejcev, ljudski odbori pa tarifo za tiste veterinarske storitve, ki so predpisane 
kot obvezni ukrepi in katerih plačilo gre po veljavnih predpisih v breme okraja 

j oziroma občine. 
Občinski ljudski odbori lahko predpišejo, da rejci krav in enoletnih telic 

pavšalno plačujejo s tarifo predpisano plačilo za osemenjevanje. 

III. Veterinarsko osebje 

50. člen 

Veterinarsko strokovno delo smejo samostojno opravljati samo diplomirani 
veterinarji, ki so dovršili obvezni enoletni praktični staž v veterinarskih za- 
vodih, za katere to določi Sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdar- 
stvo LR Slovenije. 

51. člen 

Diplomirani veterinarski tehniki smejo izvrševati samo taka veterinarska 
tehnična dela, za katera so strokovno usposobljeni, a niso vezana na postavljanje 
diagnoze. 
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52. člen 

Veterinarski laboranti opravljajo strokovno laboratorijsko delo v veterinar- 
skih zavodih. 

Veterinarski bolničarji  opravljajo pomožno delo v veterinarskih zavodih. 
Veterinarski laboranti in veterinarski bolničarji ne smejo samostojno 

opravljati nobenih veterinarskih del. 

53. člen 

Umetno osemenjevanje smejo opravljati veterinarji in veterinarski tehniki; 
veterinarski laboranti in veterinarski bolničarji smejo opravljati umetno ose- 
menjevanje samo, če so za to posebej izvežbani, osemenjevalci-laiki pa, če so 
končali poseben osemenjevalni tečaj. 

54. člen 

Veterinarski higieniki odstranjujejo živalska trupla in odpadke, opravljajo 
dezinfekcijo in druge naloge, ki jim jih določi občinski veternarski inšpektorat. 

55. člen 

Sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo izda podrobnejše 
predpise o delovnih pravicah in dolžnoslih veterinarskih tehnikov in pomožnega 
veterinarskega osebja. 

5(5. člen 

Veterinarji in veterinarski tehniki, ki so zaposleni v javni veterinarski 
službi, ne smejo opravljati privatne veterinarske prakse. 

57. člen 

Zdravljenje živali, kastracija živali in kakršenkoli drug poseg v organizem 
po osebah, ki nimajo predpisane strokovne kvalifikacije, se šteje za mazaštvo 
in je prepovedano. * 

Prvo pomoč živalim v primeru nesreče ter pomoč pri tolitvi in v podobnih 
primerih lahko da tudi oseba, ki nima predpisane strokovne kvalifikacije; če 
pa opravlja to obrtoma. se to šteje za mazaštvo. 

IV. Kazenske določbe 

58. člen 

Z denarno kaznijo od  10 000 do  100 000 dinarjev se kaznuje za prekršek: 
— oseba, ki se ukvarja z mazaštvom, 
— veterinar ali veterinarski tehnik v javni službi, ki se ukvarja s privatno 

prakso, 
— veterinar ali veterinarski tehnik, ki ni v javni službi, če brez dovoljenja 

opravlja zasebno veterinarsko prakso ali če jo opravlja izven okoliša, za katerega 
ima dovoljenje, razen če je bil v nujnem primeru poklican. 
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V. Končne določbe 

59. člen 

Za veterinarstvo pristojni upravni organi ljudskih odborov in veterinarski 
zavodi morajo v enem letu potem, ko začne veljati ta zakon, vskladiti organi- 
zacijo in delo veterinarske službe z določbami tega zakona. 

60. člen 

Občinski ljudski odbori morajo najpozneje v enem letu potem, ko začne 
veljati ta zakon, ustanoviti veterinarske postaje, kjer jih še ni. 

61. člen 

Za privatno veterinarsko prakso je potrebno posebno dovoljenje, ki ga izda 
za  veterinarstvo pristojni svet okrajnega ljudskega odbora. 

Dovoljenje za privatno veterinarsko prakso se lahko izda samo diplomira- 
nemu veterinarju in veterinarskemu tehniku, ki ima strokovni izpit, in sicer 
ob pogojih, ki jih predpiše Sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in goz- 
darstvo. 

V dovoljenju za privatno prakso se določi okoliš. 
Strokovno veterinarsko nadzorstvo nad opravljanjem privatne veterinarske 

prakse izvršuje občinski veterinarski inšpektorat. 

62. člen 

Organ, ki je izdal dovoljenje za privatno veterinarsko prakso, lahko od- 
vzame dovoljenje veterinarju ali veterinarskemu tehniku, ki je bil trikrat 
kaznovan za prekršek po zadnji alineji 58. člena tega zakona. 

63. člen 

Veterinarji in veterinarski tehniki, ki so v javni veterinarski službi, morajo 
z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehati z opravljanjem zasebne veterinar- 
ske prakse. 

Veterinarji in veterinarski tehniki, ki opravljajo zasebno veterinarsko 
prakso, pa niso zaposleni v javni veterinarski službi, morajo prenehati z oprav- 
ljanjem zasebne veterinarske prakse, če v šestih mesecih potem, ko začne veljati 
ta zakon, ne dobijo dovoljenja po 62. členu. 

64. člen 

Obstoječe veterinarske postaje in veterinarski zavodi morajo najpozneje 
v šestih mesecih potem, ko začne veljati ta zakon, prilagoditi svojo organizacijo 
in delo določbam tega zakona. 

65. člen 

Ta zakon začne veljati trideseti dan pn objavi v -Uradnem listu«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Razvoj veterinarske službe pri nas je tesno povezan z razvojem živinoreje 
in njene proizvodnje. Vzporedno z razvojem in jačanjem socialističnih pridobi- 
tev, spremembami družbene strukture in odnosov v proizvodnji so se menjale 
tudi naloge, vloga in obseg dela veterinarske stroke. Veterinarska služba vpliva 
na razvoj živinoreje z zdravstveno zaščito živali in s svojim delom na povečanju 
produktivnosti živali. 

Živalska proizvodnja je v svojem razvoju postavljala veterinarski službi 
odrejene naloge: v začetku zdravljenje živali, nato zatiranje kužnih in zajedav- 
skih bolezni, v sedanji fazi pa so naloge razširjene in usmerjene v aktivno pre- 
ventivo in intenzivno živalsko proizvodnjo. 

Poleg teh nalog pa veterinarska služba aktivno sodeluje pri varstvu ljud- 
skega zdravja z zatiranjem in preprečevanjem živalskih kužnih bolezni, prenos- 
ljivih na ljudi, ter s pregledom in kontrolo živil živalskega izvora. 

Izdajo tega zakona narekuje tudi vsakodnevna problematika veterinarske 
službe na terenu. Danes obstoji že niz pravno nerešenih vprašanj, ki so odločil- 
nega pomena za pravilno dejavnost in razvoj veterinarske službo. 

Številčno stanje veterinarskega kadra kot tudi sama dejavnost veterinarske 
službe se je toliko razširila, da je potrebno s predpisi urediti njihove medsebojne 
odnošaje. 

O sami reorganizaciji veterinarske službe se je živahno razpravljalo vrsto 
let, posebno v krogih Društva veterinarjev LRS, pri okrajih in občinah. V tem 
času je bila ustanovljena vrsta večjih in manjših veterinarskih zavodov (zavo- 
dov, centrov za osemenjevanje, manjših bolnic, ambulant, postaj), v katerih se 
je uvedlo družbeno upravljanje in socializacija službe, to je socializacija sred- 
stev in ukinitev direktnih ekonomskih odnosov veterinarjev do živinorejcev- 
proizvajalcev. 

Danes v tem smislu že poslujejo 4 veterinarski zavodi (Ljubljana, Celje, 
Maribor-Ptuj in Murska Sobota), ki so v povojnih letih nastali, rasli, se organ- 
sko razvijali, z dolivom novega mlajšega kadra pa prevzemali vse večje in važ- 
nejše operativne in raziskovalne naloge veterinarske službe pri nas. V teh za- 
vodih so bili vključeni tudi centri za umetno osemenjevanje, v zadnjih letih pa 
sta nastala še dva centra za umetno osemenjevanje (Novo mesto in Renče pri 
Gorici). 

Socializacija veterinarske službe je v celoti že izvršena v okraju Celje in 
so v vseh občinah že vzpostavljene veterinarske postaje z ambulantami. V dru- 
gih okrajih so to izvršile le posamezne občine in sicer: v okraju Gorica občine 
Vipava, Idrija in Komen; v okraju Ljubljana občine Logatec, Vrhnika, Vič, 
Kočevje, Kamnik, Litija in Moravče; v okraju Maribor občine Maribor, Lenart 
in Ormož; v okraju Murska Sobota pa občina Lendava. 

Predlog zakona ureja to vprašanje enotno za vso Slovenijo. Zakon za to 
ne dovoljuje več privatne prakse veterinarjem in veterinarskim tehnikom, ki 
so uslužbenci javne veterinarske službe. 

Predlog zakona ureja vprašanje organizacije in dela veterinarskih zavodov 
(veterinarskih postaj, ambulant, veterinarskih bolnic, veterinarskih zavodov in 
živinorejsko-veterinarskih zavodov). Z natančnejšimi predpisi se bodo uredile 
naloge zavodov, način dela in njih medsebojni odnosi. Živalskih kužnih, para- 
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zitarnih, vzrejnih in drugih bolezni ne bi mogli uspešno preprečevati in zatirati 
brez veterinarskih zavodov, ki v svojih laboratorijih omogočajo pravočasno in 
pravilno diagnozo. 

Upravne zadeve s področja veterinarstva opravljajo po predlogu zakona 
občinski in okrajni veterinarski inšpektorati ter republiški veterinarski inšpek- 
torat. 

Vse strokovno-operativne veterinarske naloge, t. j. vso preventivo in kura- 
tivo, opravljajo veterinarski zavodi, in sicer: v občini veterinarske postaje in 
obratne ambulante, v okraju pa veterinarski zavodi. 

Predlog zakona predvideva še živinorcjsko-veterinarske zavode, ki naj poleg 
veterinarskih poslov vršijo še živinorejsko pospeševalno službo. Kaže, da bo 
najbolje, da se 6 obstoječih veterinarskih zavodov (Ljubljana, Murska Sobota, 
Ptuj, Celje, Novo mesto in Renče) s centri za umetno osemenjevanje zadolži še 
z živinorejsko pospeševalnimi nalogami, temu primerno opremi in okrepi z živi- 
norejskim kadrom. 

Predlog zakona razmejuje delovno področje veterinarjev, veterinarskih teh- 
nikov, bolničarjev in veterinarskih higienikov. S temi osnovnimi predpisi se 
daje možnost in osnova za tozadevne natančnejše predpise o delovnem področju 
veterinarskih tehnikov ter o njihovih dolžnostih in pravicah. 

Novi diplomirani veterinarji v Sloveniji morajo v času svoje pripravniške 
dobe opraviti obvezen enoletni strokovni staž v veterinarskih zavodih. Ta staž 
je pri nas obvezen že od leta 1953 in je pokazal odlične rezultate. Veterinarji 
v naših zavodih se v kratkem času strokovno-praktično izpopolnijo, dobijo pa 
tudi širši vpogled v problematiko veterinarstva, živinoreje in proizvodnje LR 
Slovenije. 

S posebnim predpisom bi se uredilo vprašanje trajanja in načina vršenja 

V'taža- 
Veterinarski zavodi se po predlogu zakona financirajo iz lastnih dohodkov 

za veterinarske oziroma živinorejske storitve, iz proračunskih dotacij ter iz 
dotacij iz sklada za pospeševanje kmetijstva. 

Lastni dohodki veterinarskih zavodov od obveznih cepljenj in pregledov ter 
od kurativnih storitev se predvidevajo v znesku 130 000 000 dinarjev, lastni 
dohodki živinorejsko-veferinarskih zavodov od pavšalne tarife za osemenjevanje 
pa 260 do 350 milijonov dinarjev. 

S temi dohodki ne bodo kriti izdatki veterinarskih zavodov in živinorejskih 
veterinarskih zavodov za njihovo preventivno in pospeševalno službo. Predvideva 
se primanjkljaj v znesku okrog 150 000 000 dinarjev letno za vso republiko. Ta 
primanjkljaj bodo morali kriti ustanovitelji zavodov, deloma pa se bo lahko kril 
tudi iz sklada za pospeševanje kmetijstva, v katerega se nateka letno okrog 
85 000 000 dinarjev taks na delovno živino. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo 
oblasti in upravo 

POROČILO 

k predlogu zakona o veterinarski sFužbi v Ljudski republik' Sl-.veniji 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave je na svoji seji, dne 12. februarja 
1959 obravnaval predlog zakona o veterinarski službi v LRS in ga soglasno 
sprejel. 

V načelni obravnavi jo odbor ugotovil, da že odborovo poicčilo iz leta 1957 
o ureditvi komunalnega sistema vsebuje nekatere predloge in mnenja za enotno 
ureditev veterinarske službe v naši republiki. V zvezi s tem odbor ugotavlja, 
da predlog zakona vsa ta mnenja oziroma predloge upošteva. Z uveljavitvijo 
tega zakona bo z vpeljavo upravnih odborov pri veterinarskih zavodih področje 
družbenega upravljanja še razširjeno, kar je v skladu s težnjami nadaljnjega 
razvoja našega komunalnega sistema. 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave se tudi v celoti strinja z načelom, 
ki ga postavlja ta zakon, da je opravljanje javne veterinarske službe nezdruž- 
ljivo v. opravljanjem privatne veterinarske prakse. 

V podrobni obravnavi predloga zakona je odbor obširno obravnaval določbo 
tega zakona, na podlagi katere naj bi se veterinarska postaja lahko odpravila 
ali združila z drugo veterinarsko postajo le s poprejšnjo pritrditvijo za veteri-^ 
narstvo pristojnega sveta okrajnega ljudskega odbora. Odbor se je sicer strinjal 
s tem, da je potrebno za odpravo oziroma za združitev strokovno mnenje ozi- 
roma ustrezna pritrditev, vendar je bil mnenja, da naj takšno pritrditev da 
okrajni ljudski odbor, ne pa svet okrajnega ljudskega odbora, ki naj bo le 
predlagatelj. Iz teh razlogov predlaga odbor, da se v drugi oziroma tretji vrsti 
prvega odstavka 27. člena črtajo besede »za veterinarstvo pristojnega sveta-.. 

S predlagano spremembo se je predstavnik Izvršnega sveta strinjal. 

Razen tega pa je odbor sprejel k predlogu zakona še naslednje spremembe 
oziroma dopolnitve: 

12. člen: Napis pred tem členom »a) Veterinarske postaje« se prenese pred 
13. člen. 

27. člen: V drugi vrsti drugega odstavka se besede »veterinarsko prosveto 
in propagando« nadomestijo z besedami »pospeševanje živinoreje«. 

59. člen: V drugi vrsti prvega odstavka se črtajo besede »in veterinarski 
zavodi«. 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave je dal kot pristojni odbor svojo pri- 
trditev tudi h kazenskim določbam in se strinja s spremembami in dopolnitvami, 
ki jih predlaga zakonodajni odbor. 
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Odbor za organizacijo oblasti in uprave predlaga Republiškem zboru, da 
sprejme zakon o veterinarski službi v Ljudski republiki Sloveniji s spremem- 
bami in dopolnitvami, kot jih predlagajo pristojni odbori. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Franca Pirkoviča. 

St. R 41/1-59. 

Ljubljana, dne 12. februarja ]!)59. 

Poročevalec: Predsednik: 

F r a n c   P i r k o v i č   1.   r. M i 1 a n   A p i h   1.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu zakona o veterinarski službi v Ljudski republiki Sloveniji 

Odbor za gospodarstvo Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na 
svoji seji dne 16. februarja 1959 obravnaval predlog zakona o veterinarski službi 
v   Ljudski republiki Sloveniji. 

V načelni razpravi je odbor obširno razpravljal o vprašanju zasebne vete- 
rinarske prakse. Po 61. členu predloga zakona je potrebno posebno dovoljenje 
za opravljanje privatne veterinarske prakse. To dovoljenje izda pristojni svet 
okrajnega ljudskega odbora. Po določilih 2. odstavka tega člena mora Sekreta- 
liat Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo predpisati pogoje, ob katerih 
je možno dovoliti opravljanje zasebne veterinarske prakse. Odbor je bil mnenja, 
da je bistveni pogoj za dovolitev zasebne prakse poleg ostalih, ki jih navaja 
zakon, krajevna potreba. O tem. ali v posamezni občini obstoja krajevna potreba, 
pa bo odločil občinski ljudski odbor. Odbor priporoča Izvršnemu svetu, da 
Sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo predpiše v pogojih, da je privatna vete- 
rinarska praksa dovoljena le. če obstoja krajevna potreba. 

Nato je odbor v podrobnostih obravnaval predlog in ga sprejel v predlo- 
ženem besedilu. Sprejel je tudi amandmaje odbora za organizacijo oblasti in 
upravo k 12., 17.. in 59. členu. Dalje je sprejel tudi' amandmaje zakonodajnega 
odbora k 20., 63. in 64. členu. 

Odbor za gospodarstvo predlaga Republiškemu zboru, da sprejeme zakon 
o veterinarski službi v Ljudski republiki Sloveniji z navedenimi spremembami 
in  dopolnitvami. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Viktorja Zupančiča. 

St. R 41/2-1959. 

Ljubljana, dne  16. februarja  1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

V i k t o r  Z u p a n č i č 1.  r. F r a n c  L e s k o š e k  1.   r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona O veterinarski službi v Ljudski republiki Sloveniji 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na svoji 
seji dne 16. februarja 1959 obravnaval predlog zakona o veterinarski službi v 
Ljudski republiki Sloveniji in ga soglasno sprejel. 

V načelni razpravi se jo odbor v celoti strinjal z obrazložitvijo Izvršnega 
sveta k zakonskem predlogu ter z zakonodajno-pravnega stališča k predlogu 
ni imel pripomb. 

V podrobni razpravi je odbor k predlogu zakona sprejel naslednje spre- 
membe in dopolnitve: 

20. člen: V prvi vrsti drugega odstavka se besede »Veterinarske obratne 
ambulante« nadomestijo z »Veterinarsko obratno ambulanto«. 

63. člen: Popravi se pismena pomota tako, da se na koncu drugega odstavka 
namesto 62. člena pravilno citira 61. člen. 

64. člen: Začetek prvega odstavka se pravilno glasi: »Obstoječi veterinarski 
zavodi...« 

Zakonodajni odbor se strinja s spremembami in dopolnitvami, ki jih k 12., 
17., 27. in 59. členu zakonskega predloga predlaga odbor za organizacijo oblasti 
in uprave. 

Zakonodajni odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme zakon 6 
veterinarski službi v Ljudski republiki Sloveniji z omenjenimi dopolnitvami 
oziroma spremembami. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Franca Belšaka. 
St. R 41/3-59. 
Ljubljana, 16. februarja 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

F r a n c   B e 1 š a k   1.   r. d r.   И e 1 i   M o d i c   1.   p. 

PREDLOG    ZAKONA 

o narodnih parkih 

1. člen 

Za narodne parke po tem zakonu se štejejo večji pokrajinski predeli, ki 
so zaradi svoje naravne lepote in številnih naravnih znamenitosti, zaradi znan- 
stvenega ali drugega kulturnega pomena pod posebnim družbenim varstvom. 

2. člen 

Varstvo narodnega parka ima namen, ohraniti in zavarovati naravne lepote 
ter za vzgojo in znanost pomembne naravne in druge posebnosti narodnega 
parka ter preprečiti posege, s katerimi bi se posredno ali neposredno utegnila 
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spremeniti narava, lastnost, podoba narodnega parka ali sicer napraviti škoda 
narodnemu parku. 

3. člen 

Narodni parki so dostopni javnosti. Morebitne omejitve glede izkoriščanja 
narodnega parka za vzgojne, znanstvene, turistične in druge namene določi 
odlok o razglasitvi narodnega parka. 

4. člen 

Pokrajinski predel se razglasi za narodni park z odlokom Ljudske skup- 
ščine LRS. 

V odloku o razglasitvi narodnega parka se določijo meje narodnega parka 
in predpišejo morebitne posebne določbe glede upravljanja in ukrepov za zava- 
rovanje narodnega parka. 

5. člen 

Za vsako gradnjo in rekonstrukcijo cest, mostov, stalnih vzpenjač. prostorov 
za parkiranje vozil, tovarn, energetskih naprav, daljnovodov, vodovodov, name- 
ščanja zvočnikov in reklamnih naprav, športnih in turističnih objektov, za 
regulacije in melioracije ter za podiranje obstoječih objektov in naprav na 
območju narodnega parka je potrebno posebno dovoljenje organa, ki upravlja 
narodni park. 

6. člen 

Na območju narodnega parka je prepovedano gospodarsko izkoriščati goz- 
dove, izvrševati lov, ribolov ter loviti, plašiti in preganjati živali, ki niso divjad, 
pasti živino, odnašati zarod in plodove, trgati in ruvati rastline ter izkopavati 
minerale, kamenine in okamenine. 

Organ, ki upravlja narodni park, dovoljuje sanitarno sečnjo v skladu s 
posebnimi predpisi ter gojitvene posege v stalež divjadi in rib, odstrel zaradi za- 
tiranja in preprečevanja kužnih bolezni in degeneracije, lovitev posameznih 
živali  ter pobiranje plodov, zbiranje rastlin in drugih prirodnin in podobno. 

7. člen 

Z odlokom, s katerim se razglasi določen pokrajinski predel za narodni 
park, se lahko odstopi od posameznih omejitev iz 5. in 6. člena tega zakona za 
celoten narodni park ali njegov del ali pa se zaradi uspešnejšega varstva narod- 
nega parka predpišejo tudi druge omejitve ali ukrepi. 

8. člen 

Narodni park upravlja za kulturo pristojni upravni organ okrajnega ljud- 
skega odbora, na katerega območju leži. 

Ce leži narodni park na območju dveh ali več okrajev, upravlja narodni 
park za kulturo pristojni upravni organ ljudskega odbora tistega okraja, na 
katerega območju leži pretežni del narodnega parka. Ta organ pa si mora pri- 
skrbeti soglasje za kulturo pristojnega upravnega organa drugega okrajnega 
ljudskega odbora,  kadar gre za ukrepe na območju drugega okraja. Ce med 

30 
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njima ni soglasja, odloči o ukrepu komisija za narodne parke (11. člen tega za- 
kona). 

Za kulturo pristojni svet okrajnega ljudskega odbora daje upravnemu 
organu smernice za upravljanje narodnega parka. 

9. člen 

Okrajni ljudski odbor lahko za upravljanje narodnega parka ustanovi po- 
sebno komisijo ali zavod kot okrajni upravni organ. 

Zavod za upravljanje narodnega parka se vodi po načelih družbenega uprav- 
ljanja. 

Predsednika in potrebnd število članov komisije oziroma upravnega odbora 
zavoda imenuje okrajni ljudski odbor izmed predstavnikov zainteresiranih 
državnih organov in družbenih organizacij ter izmed kulturnih in drugih javnih 
delavcev in strokovnjakov. 

10. člen 

Organ, ki upravlja narodni park, mora izdelati natančen popis narodnega 
parka, ki obsega: 

1. topografski načrt narodnega parka s posebnim opisom mej; 
2. seznam parcel narodnega parka po njihovih lastnikih in kulturah; 
3. popis flore in favne narodnega parka po nahajališčih; 
4. popis kulturnih spomenikov in vseh posebnih naravnih vrednosti; 
5. popis pomembnejših naravnih in umetnih tvorb ter gradbenih in drugih 

objektov. 
11. člen 

Ustanovi se komisija LR Slovenije za narodne parke kot republiški upravni 
organ. 

.   Komisija ima zlasti tele naloge: 
— opravlja vrhovno strokovno nadzorstvo nad narodnimi parki; 
— daje pobudo za razglasitev določenega pokrajinskega predela za narodni 

park; 
— daje okrajnim upravnim organom mnenja in strokovna navodila za vzdr- 

ževanje in čuvanje narodnih parkov; 
— vodi evidenco o narodnih parkih. 
Predsednika in člane komisije imenuje Izvršni svet Ljudske skupščine LRS 

izmed kulturnih in drugih javnih delavcev, po enega člana izmed predstavnikov 
Sveta za kulturo in presveto LRS, Državnega sekretariata za notranje zadeve 
LRS, Državnega sekretariata za blagovni promet LRS, Sekretariata Izvršnega 
sveta za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve in Sekretariata 
Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo ter po enega člana izmed predstav- 
nikov, ki jih predlagajo Zavod za spomeniško varstvo LRS, Inštitut za biologi]0 

Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Prirodoslovni muzej Slovenije, Pi'1' 
rodoslovno društvo Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Turistična zveza Slo- 
venije, Lovska zveza Slovenije in Ribiška zveza Slovenije. 

Strokovno in pisarniško delo za komisijo opravlja Svet za kulturo in pr0' 
sveto LRS. 
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12. člen 

563 

Za prekršek ке kaznuje z denarno kaznijo do 20 000 din ali z zaporom do 
30 dni, kdor ravna v nasprotju v. določbami 5. in 6. člena tega zakona ali v na- 
sprotju s posebnimi določbami, ki se predpišejo z odlokom o razglasitvi narod- 
nega parka. 

Pravna oseba se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka z denarno 
kaznijo do 100 000 din. Poleg pravne osebe se kaznuje tudi njen predstavnik ali 
odgovorna oseba s kaznijo iz prejšnjega odstavka tega člena. 

Kdor stori prekršek iz prvega odstavka tega člena iz koristoljubja, se kaz- 
nuje z denarno kaznijo do 100 000 din, pravna oseba pa do 500 000 din. 

13. člen 

Kdor ravna v nasprotju z določbami tega zakona in odloki o razglasitvi 
narodnih parkov, pa je zaradi tega ravnanja nastala škoda za narodni park, 
mora po navodilih organa, ki upravlja narodni park, vzpostaviti prejšnje stanje; 
če tega ne stori, stori to na njegove stroške organ, ki upravlja narodni park. 

14. člen 

Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali ki so nastali 
ali bili pridobljeni s prekrškom, se lahko odvzamejo ne glede na to, čigavi so. 

15. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan od dneva objave v »Uradnem listu LRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti je v 37. 
členu odredil, da naj posebni zakon določi tista, temeljna načela, na podlagi 
katerih bo možno uspešno zavarovati določene pokrajinske predele kot narodne 
parke. Takih predpisov namreč nima citirani zakon, ker gre v tem primeru za 
povsem svojsko zavarovanje, prav tako pa ni niti v zveznih predpisih, ki veljajo, 
niti v predpisih, ki jih zvezni organi pripravljajo za zavarovanje kulturnih 
spomenikov, opore za zavarovanje narodnih parkov. 

Predlog zakona o narodnih parkih sloni na načelih, ki so v skladu z našo 
družbeno ureditvijo. Skrb za zavarovanje narodnih parkov je družbena 
skrb. ki je poudarjena s tem, da proglasi posamezni pokrajinski predel 
za narodni park Ljudska skupščina LRS s posebnim odlokom. To je potrebno 
zlasti zato, ker so pravice lastnikov na področjih narodnih parkov bistveno okr- 
njene in je celotno upravljanje pod strogim režimom, ki ima namen ohraniti 
posamezne pokrajinske predele čimbolj v njihovi neokrnjeni lepoti in posebnosti. 
Namen zavarovanja pa ni samo ohranitev in zavarovanje pred spremembami, 
temveč tudi ta, da bi se narodni parki čimbolj izkoristili v znanstvene, vzgojne, 
turistične in drugo namene. Zaradi tega so narodni parki dostopni javnosti 
in mora morebitne omejitve Izkoriščanja narodnega parka v spredaj navedene 
namene odrediti odlok Ljudske skupščine. 

зс 
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Upravljanje narodnega parka je naloženo upravnim organom okrajnih ljud- 
skih odborov. Velja torej isto načelo, kot je že izvedeno v zakonu o varstvu 
kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti in ki se je pokazalo kot edino 
pravilno. Ce sega narodni park v območje več okrajev, je predvideno uprav- 
ljanje po organu, pristojnem za kulturo, tistega okraja, na čigar območju leži 
pretežni del narodnega parka. Upravni organ dobiva smernice tako od pristoj- 
nega sveta za kulturo pri OLO kakor tudi od republiške komisije. V kolikor 
pa ustanovi OLO poseben zavod za upravljanje, se postavi tudi družbeni organ, 
ki daje takemu zavodu smernice za njegovo delovanje. Posebna komisija, ki 
jo zakon ustanavlja pri Izvršnemu svetu kot poseben republiški upravni organ, 
naj skrbi za vse zadeve v zvezi s predlagano proglasitvijo določenih pokrajinskih 
predelov za narodne parke ter za njihovo enotnost pri upravljanju narodnih 
parkov, zlasti še, ker je sestava republiške komisije taka. da so upoštevani vsi 
tisti organi in organizacije, ki imajo poseben interes na proglasitvi posameznih 
pokrajinskih predelov za narodne parke in pri njihovem smotrnem izkoriščanju 
v znanstvene, vzgojne in gospodarske namene. Prednost take organizacijske 
rešitve je v tem, da ni narodni park samo zavarovan predel, temveč opravlja 
določene funkcije na širokem področju gospodarstva, znanosti in vzgoje. 

Zakon ne predvideva samo omejitev posegov, ki spreminjajo zunanji izgled 
narodnega parka, temveč izključuje sploh vse posege, ki bi lahko spremenili 
njegovo naravo. Organ, ki upravlja narodni park, je pooblaščen, da dovoli 
vsako gradnjo ali rekonstrukcijo kakršnega koli objekta, ki je ali naj bo na 
področju narodnega parka, in prav tako tudi, kako se gospodarsko izoriščajo 
ti predeli. Take omejitve so možne, ker bi sicer narodni parki ne mogli služiti 
namenu, zaradi katerega so ustanovljeni. 

V skladu s splošnim zakonom o prekrških so predvidene kazni za kršilce, 
ki bi s svojimi dejanji ali opustitvami ne upoštevali določil tega zakona. Te 
kazni naj zagotove uspešen in nemoten obstoj in funkcijo narodnih parkov. 

Ker v naši republiki do sedaj nismo imeli nobenega narodnega parka, tem- 
več so bili posamezni predeli le delno zavarovani na podlagi drugih predpisov, 
ta zakon nima prehodnih določil, ker bo možno proglasiti narodni park šele na 
podlagi tega zakona. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za presveto in kulturo 

POROČILO 

k predlogu zakona o narodnih parkih 

Odbor za presveto in kulturo je na svoji seji dne 13. februarja 1Đ59 obrav- 
naval predlog zakona o narodnih parkih in ga v celoti sprejel. 

Po mnenju odbora bo sprejem tega zakona omogočil zavarovati naravne 
lepote s tem, da bo določen pokrajinski predel z odlokom Ljudske skupščine 
LRS po načelih tega zakona proglašen za narodni park. Takšne predele je bilo 
do zdaj mogoče zavarovati le delno na podlagi drugih predpisov, tako da pomeni 
predloženi  zakon  močan  korak  naprej   na  tem  pomembnem  področju.  Razen 
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tega pa bo mogoče posamezne naravne in druge pomembnosti narodnega parka 
ohraniti in tudi zavarovati za vzgojo in znanost. Načela, postavljena s tem 
zakonom, pa bodo konkretizirana s posebnim odlokom Ljudske skupščine LRS, 
s katerim bo mogoče čimbolj konkretno določiti režim v vsakem pokrajinskem 
predelu, ki bo proglašen za narodni park. 

V podrobni obravnavi predloga zakona je odbor k  11.  členu sprejel  na- 
slednjo manjšo dopolnitev: 

V drugi vrsti tretjega odstavka se za besedo »javnih delavcev« doda bese- 
dica »ter«. 

Odbr se strinja s spremembami in dopolnitvami, ki jih predlaga zakono- 
dajni odbor k 3., 4., 8. in 13. členu predloga zakona. 

Odbor za prosveto in kulturo predlaga Republiškemu zboru,  da sprejme 
zakon o narodnih parkih v besedilu, kot ga predlagajo pristojni odbori. 

Odbor je za  poročevalca  določil  ljudskega  poslanca  Ivana  Krajnčiča. 

St. R 40/2-59. 

Ljubljana, dne 13. februarja 1959. 

Poročevalec: Podpredsednik: 

I va n   K r a j n či č  1. r. L o j z e  P i š k u r   1.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo 
oblasti in upravo 

POROČILO 

k predlogu zakona o narodnih parkih 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo je na svoji seji dne 12. februarja 
1959 obravnaval predlog zakona o narodnih parkih in ga v načelu, podrobnostih 
ter v celoti sprejel. 

V načelni obravnavi je bil odbor seznanjen, da je bil predlog zakona popreje 
poslan v mnenje vsem zainteresiranim organom, zlasti okrajnim ljudskim od- 
borom, kar pomeni, da je vsestransko proučen ter vsebuje vsa načela, na podlagi 
katerih bo Ljudska skupščina LRS lahko sprejela v prihodnje odloke, s kate- 
rimi bodo posamezni pokrajinski predeli proglašeni za narodne parke. 

Odbor ugotavlja, da bodo sicer pravice lastnikov окглјепе in da veljajo 
za celotno upravljanje stroga načela, kar pa je v skladu s splošnimi družbenimi 
interesi. Po mnenju odbora bo le tako mogoče narodne parke čimbolj smotrno 
izkoristiti v znanstvene, vzgojne, turistične in druge namene. Odbor se v celoti 
strinja z načeli, ki jih predlog zakona določa glede upravljanja narodnega parka, 
kakor tudi z ustanovitvijo komisije LR Slovenije za narodne parke. 

Odbor za organizacijo oblasti in uprave je predlog zakona sprejel brez 
pripomb  in  dopolnitev in  se strinja  s  spremembami  in  dopolnitvami,  ki  jih 
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predlagata odbor za prosvelo in kulturo ter zakonodajni odbor. Odbor predlaga 
Republiškemu zboru, da sprejme zakon o narodnih parkih s spremembami in 
dopolnitvami, kot jih predlagajo pristojni odbori. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Staneta Brečka. 

St. R 40/1-59. 

Ljubljana, dne 12. februarja 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

S t a n e  B r e č k o  1.   r. M i 1 a n   A p i h   1.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona O narodnih parkih 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora je na svoji seji dne 16. februarja 
1959 obravnaval predlog zakona o narodnih parkih in ga soglasno sprejel. 

Odbor je istočasno obravnaval pripombe, ki jih je poslal zakonodajnemu 
odboru poslanec Zbora proizvajalcev Ivan Videnič glede na nekatere določbe 
predloga zakona. 

Po mnenju tovariša Videniča predlog zakona ne upošteva nekaterih določb 
republiškega zakona o gozdovih in v tej zvezi uredbe o upravi narodnih parkov. 
Zato predlaga k posameznim členom dopolnitve in spremembe. Razen tega pa 
opozarja, da tudi vprašanje zelenih pasov pravno še ni urejeno. 

Sodelovanje poslancev Zbora proizvajalcev pri obravnavi zakona, o katerem 
sicer razpravlja in sklepa samo Republiški zbor, zakonodajni odbor zelo po- 
zdravlja in si ga še tudi v prihodnje želi. 

Zakonodajni odbor pa je o predlogih poslanca Videniča sicer resno in ob- 
širno razpravljal, pri tem pa ugotovil, da načela, ki se s tem zakonom uveljav- 
ljajo in dajejo osnovo za konkretne odloke Ljudske skupščine LRS o proglasitvi 
posameznega narodnega parka, upoštevajo vse že veljajoče predpise in ustrezajo 
tudi težnjam, ki jih je tovariš Videnič izrazil v svojih predlogih. Odbor je razen 
tega mnenja, da pravnih vprašanj v zvezi z »zelenim pasom« s tem zakonom 
ni  mogoče urejati. 

V načelni obravnavi so se člani odbora s tem vsestransko pomembnim 
predlogom zakona v celoti strinjali in so mnenja, da zakon rešuje vprašanje 
zavarovanja pomembnih naravnih lepot v skladu z našo družbeno ureditvijo 
ter v vsakem pogledu na najbolj ustrezen način. Izrazili so željo, naj bi kon- 
kretne odloke o proglasitvi posameznega narodnega parka Ljudska skupščina 
LRS čimprej obravnavala in sprejela. Kajti tudi pri nas je zaradi iz leta v leto 
bolj naraščajočega turizma, tujskega prometa, izletništva, planinstva, motoriza- 
cije in tehnizacijo treba urediti mnoga vprašanja v predelih, ki zanje želimo, 
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da ohranijo svojo lepoto tor prvobitnost in da jih take uživa ne samo danes, 
temveč tudi v prihodnje čimveč delovnih ljudi. 

Odbor je obširno obravnaval vprašanje, kako v praksi kar najbolj uresničiti 
zavarovanje narodnega parka, njegove lepote, prirodne znamenitosti itd., zlasti 
zato, ker v predlogu zakona ni izrecnih določb, na podlagi katerih bi bilo mogoče 
v posameznem odloku Ljudske skupščine LRS urediti nadzorno službo in zlasti 
zagotoviti takšni nadzorni službi tudi ustrezna pooblastila. Zato je odbor sprejel 
v tej zvezi k 4. členu predloga zakona ustrezne spremembe oziroma dopolnitve. 

V podrobni obravnavi zakona je odbor sprejel naslednje spremembe ozi- 
roma dopolnitve: 

3. člen: Drugi stavek prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Morebitne omejitve določi odlok o razglasitvi narodnega parka«. 
4. člen: V drugi vrsti drugega odstavka se za besedo »upravljanja« dodajo 

besede »ter ureditve in pooblastil nadzorne službe« med besedo »in« ter besedo 
»ukrepov« pa se doda beseda »drugih« tako, da se drugi odstavek 4. člena glasi: 

»V odloku o razglasitvi narodnega parka se določijo meje narodnega parka 
in predpišejo morebitne posebne določbe glede upravljanja ter ureditve in po- 
oblastil nadzorne službe in drugih ukrepov za zavarovanje narodnega dohodka.« 

8. člen: Na koncu prvega odstavka se dodajo besede »narodni park«. 
13. člen: Na koncu prvega odstavka se dodajo besede »ali pa zahteva povra- 

čilo škode«. 
Odbor se strinja s spremembo in dopolnitvijo, ki jo predlaga odbor za 

prosveto in kulturo k  11." členu predloga zakona. 
Zakonodajni odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme zakon o 

narodnih parkih v besedilu kot ga predlagajo pristojni odbori. 
St.  R 40/3-59. 
Ljubljana, dne 16. februarja  1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
dr.   Miha   Potočnik   1.   r. dr.   Heli   Modic   1.   r. 

PREDLOG    ZAKONA 

o spremembah zakona o Univerzi v Ljubljani 

1. člen 

V 9. členu zakona o Univerzi v Ljubljani se četrti odstavek spremeni tako, 
dase glasi: 

»Statut   Univerze   potrjuje   Ljudska   skupščina   LRS,   statute   fakultet   pa 
Izvršni svet Ljudske skupščine LRS.« 

2. člen 

V 107.  členu  se prva alinea  prvega odstavka spremeni  tako,  da se glasi: 
>— določa statut Univerze in ga predloži v potrditev Ljudski skupščini LRS; 

daje mnenja o statutih fakultet;« 

3. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Zakon o spremembi zakona o Univerzi v Ljubljani je potreben zaradi vskla- 
dilve z zakonom p spremembah splošnega zakona o univerzah (Uradni list FLRJ, 
št. 26-493/58). 

Po 9. členu zakona o Univerzi v Ljubljani (Uradni list LRS, št. 23-100,57) 
potrjuje statute Univerze in fakultet Ljudska skupščina, po prvi alinei 107. 
člena pa Univerzitetni svet določa statut Univerze in Narodne in univerzitetne 
knjižnice, daje mnenja o statutih fakultet in jih predloži Ljudski skupščini v 
potrditev, kar je bilo v skladu s prvotnim besedilom 6. in 35. člena splošnega 
zakona o univerzah (Uradni list f'LRJ, št. 27-304/54). 

Po zakonu o spremembah splošnega zakona o univerzah pa sta bila 6. in 
35. člen splošnega zakona o univerzah spremenjena tako, kot naj bi se po pred- 
logu zakona o spremembah spremenila 9. in 107. člena republiškega zakona, 
to je, da potrjuje statute fakultet Izvršni svet. 

V prvi alinei 107 .člena zakona o Univerzi v Ljubljani naj bi po predlogu 
zakona odpadla tudi določba, da določi univerzitetni svet statut Narodne in 
univerzitetne knjižnice, ker ima knjižnica kot univerzitetni zavod pravila, ki 
jih po 108. členu statuta Univerze v Ljubljani sprejme upravni odbor knjižnice, 
potrdi pa univerzitetni svet. 

Ker je pričakovati, da bodo v kratkem nekatere fakultete spremenile svoje 
statute v skladu s priporočilom Ljudske skupščine in jih predložile v potrditev, 
je nujno, da sprejme skupščina predlagani zakon na svoji prvi seji. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 
k predlogu zakona o spremembah zakona o Univerzi v Ljubljani 

Odbor za prosveto in kulturo je na svoji seji dne 13. februarja 1959 obrav- 
naval predlog zakona o spremembah zakona o Univerzi v Ljubljani in ga v 
celoti sprejel. 

Odbor ugotavlja, da so se s potrditvijo oziroma s priporočili Ljudske skup- 
ščine LRS k posameznim statutom fakultet izrazila mnoga načela, ki jih določa 
zakon o Univerzi v Ljubljani; predlagane spremembe zakona pa vsklajajo re- 
publiški zakon s spremembami, ki jih je Zvezna ljudska skupščina sprejela 
k splošnemu zakonu o univerzah. Tako bo Ljudska skupščina LRS v prihodnje 
potrjevala statut Univerze oziroma njegove dopolnitve; statute fakultet oziroma 
njihove spremembe in dopolnitve pa bo potrjeval Izvršni svet. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme zakon o spremembah 
zakona o Univerzi v Ljubljani. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Ivana Potrča. 
St. R 42/1-59 
Ljubljana, dne 13. februarja 1959 

Poročevalec: Podpredsednik: 
I v a n   P o t r č   1. r. L o j z e   P i š k u r   1   r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakonu o spremembah zakona 0 Univerzi v Ljubljani 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora je na svoji seji dne 16. febr. 195;') 
obravnaval predlog zakona o spremembah zakona o Univerzi v Ljubljani in ga 
v načelu, podrobnostih in v celoti sprejel. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je že po splošnih zakonodajnih 
načelih treba spraviti v sklad zakon o Univerzi v Ljubljani s spremembami in 
dopolnitvami zveznega splošnega zakona o univerzah. 

Odbor k predlogu zakona nima zakonodajno-pravnih pripomb in predlaga 
Republiškemu zboru, da zakon o spremembah zakona o Univerzi v Ljubljani 
sprejme v predlaganem besedilu. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Lada Oblaka. 
St. R. 42/2-59 
Ljubljana, dne  16. februarja  1959 

Poročevalec: Predsednik: 
L a d o   O b 1 a k   1. r. d r.   H e 1 i   M o d i c   1. r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za predloge in pritožbe 

POROČILO 

odbora za predloge in pritožbe Kepubliškegu zbora 

Odbor za predloge in pritožbe Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS 
daje glede na določilo 158. člena poslovnika Republiškega zbora poročilo o svo- 
jem delu za čas od izvolitve odbora dne 11. aprila 1958 do 17. februarja 1959. 
Ker je Ljudska skupščina LRS prejšnjega sklica v odloku o razpustu Ljudske 
skupščine LRS določila, da odbor Republiškega zbora za predloge in pritožbe 
zaradi svoje funkcije še naprej opravlja svoje delo, so v to poročilo vključeni 
tudi podatki o delu odbora za predloge in pritožbe Republiškega zbora prejš- 
njega sklica in to od razpusta Ljudske skupščine LRS pa do izvolitve novega 
odbora v novoizvoljeni Ljudski skupščini. V tem poročilu je torej zajeto obdobje 
od 16. januarja 1958 do 17. februarja 1959. V tem razdobju je imel odbor 10 sej, 
na katerih je obravnaval 160 predlogov in pritožb; 23 jih je bilo rešenih ugodno, 
60 neugodno, 48 vlog pa je odbor odstopil pristojnim organom, 29 vlog pa je 
še vedno v postopku, torej še nerešenih. 
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Glede na predmet so predlogi in pritožbe, ki jih je dobil v reševanje,  iz 
teh-le področij: 

Predmet Skupno Ugodno       Neugodno   Odstopljene    Nerešene 

Pomilostitve 21 4 6 9 2 

Stanovanja 18 3 1 10 4 

Zaposlitve in 
službena leta 14 2 6 5 1 

Zaplembe 17 — 9 2 6 

Pokojnine 12 1 7 1 3 

Invalidnine 11 — 4 1 G 

Podpore, štipendije 9 4 3 2 — 

Pritožbe v zvezi 
s sodišči 7 1 5 1 — 

Viničarski odnosi 5 — 4 — 1 

Agrarne zadeve 3 — 2 1 - 

Davki 5 1 1 3 — 

Razlasti tve-odškodnine 5 1 1 1 2 

Nacionalizacija 2 1 — 1 — 

Obnova 2 — 2 — — 

Otroški dodatki 1 — 1 — - 

Prevedba 1 1 — — - 

Različne prošnje 17 2 4 9 2 

Različne pritožbe 10 2 4 2 2 

160 23 C0 48 29 

Iz razmeroma majhnega števila prošenj poslanih odboru, bi bilo težko 
delati kake splošne zaključke ali analize o delu državnih organov, o pomanj- 
kljivostih v njihovem delu ali v predpisih, ki povzročajo težave državljanom 
itd. Vložniki raznih prošenj in pritožb pa svojih vlog večinoma ne vlagajo pri 
odboru za predloge in pritožbe Republiškega zbora, temveč rešuje največ takih 
prošenj urad za prošnje in pritožbe pri Izvršnem svetu Ljudske skupščine LRS, 
kateremu pošilja prošnje in pritožbe tudi kabinet predsednika republike. Tudi 
predsednik Ljudske skupščine LRS oziroma njegov kabinet dobiva razmeroma 
veliko prošenj  in pritožb. 

Tako je urad za prošnje in pritožbe pri Izvršnem svetu Ljudske skupščine 
LRS v letu 1958 reševal 3461 prošenj in pritožb, kabinet predsednika Ljudske 
skupščine LRS pa 305 prošenj in pritožb. Tako veliko število vlog pa že omo- 
goča izvajanje določenih zaključkov in ugotavljanje nekaterih splošnih značil- 
nosti. Prav zaradi tega se je odbor za predloge in pritožbe dogovoril z uradom 
za prošnje in pritožbe pri Izvršnem svetu in s kabinetom predsednika Ljudske 
skupščine LRS za skupno delo in v lanskem letu sta urad za prošnje in pritožbe 
in kabinet predsednika Ljudske skupščine LRS pošiljala odboru občasna poro- 
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čila o svojem delu. Na ta način je dobil odbor boljši pregled nad težavami in 
pomanjkljivostmi in drugimi okoliščinami, zaradi katerih se državljani smatrajo 
prizadeti. 

Skoraj tretjina vseh teh prošenj se nanaša na pereča stanovanjska vpra- 
šanja. Tu gre mnogokrat za zelo težke okoliščine, v katerih žive posamezniki 
ali družine s številnimi otroci. Reševanje teh zadev je težavno tako zaradi 
objektivnih, kakor tudi subjektivnih razlogov. Prošnje za stanovanja se mnogo- 
krat rešujejo preveč šablonsko, brez razumevanja za nekatere pereče primere, 
različne stanovanjske komisije in stanovanjske uprave pa imajo zelo različne 
kriterije pri razdeljevanju stanovanj. Zato bi bilo potrebno, da se družbene 
organizacije pa tudi organi upravljanja v podjetjih zavedajo svoje odgovornosti 
pri politiki razdeljevanja stanovanj in ne dopuščajo, da bi prišla do izraza ka- 
kršnakoli samovolja posameznikov. Največ stanovanjskih prošenj in pritožb je 
iz Ljubljane, Celja in Maribora ter industrijskih središč, kjer je vprašanje sta- 
novanj kritično (na primer Železarna Store ima 250 prošenj. Rudnik Mežica pa 
190 prošenj za stanovanja). V mnogih primerih so prizadeti zaslužni borci NOB 
s svojimi družinami, številni pa so tudi primeri delavcev in uslužbencev manjših 
podjetij, ki iz svojih sredstev ne morejo graditi stanovanj. Zakon o nacionali- 
zaciji najemnih zgradb in stavbnih zemljišč bo nedvomno povzročil, da bodo 
državljani več sredstev vlagali v gradnjo novih stanovanj, ker ne bo več mogoč 
nakup stanovanj v nacionaliziranih najemnih zgradbah. S tem bo odpadlo veliko 
število stanovanjskih odpovedi in sporov, ki danes bremenijo tako sodne kot 
upravne organe, predvsem pa boleče prizadevajo državljane, katerim je stano- 
vanje že bilo odpovedano ali pa odpoved pričakujejo. 

Druga ugotovitev, ki izhaja iz vloženih prošenj in pritožb v letu 1958 je ta. 
da se je delo okrajnih uprav in zlasti občinskih ljudskih odborov sicer izbolj- 
šalo, ker je primerov nezakonitosti v njihovem poslovanju vedno manj, vendar 
upravni organi ljudskih odborov mnogokrat rešujejo zadeve zelo počasi in biro- 
kratsko. Pokazalo se je, da bi precejšen del vseh vloženih prošenj in pritožb, 
ki so jih vložili državljani pri raznih organih, lahko uspešno rešili občinski 
organi, saj gre za zadeve, ki spadajo v njihovo pristojnost. Dostikrat je zadosto- 
valo samo pismeno vprašanje našega odbora, urada pri Izvršnem svetu ali kabi- 
neta, da je bila zadeva, ki se je vlekla že mesece in mesece, takoj rešena. Držav- 
ljani na svoja vprašanja tudi ne dobijo vedno pojasnil ali pa so pojasnila zelo 
pomanjkljiva. So tudi primeri, da prizadeti ne morejo priti v osebni stik z odgo- 
vornimi organi, S katerimi bi hoteli zadeve urediti. Vse preveč je še birokrat- 
skega poslovanja in pošiljanja državljanov od vrat do vrat in premalo priza- 
devanj pomagati in ustreči državljanu, da bi uredil svoje zadeve brez nepotreb- 
nega tekanja in zavlačevanja. Nujno je. da se komisije za prošnje in pritožbe 
pri ljudskih odborih bolj uveljavijo, pri čemer naj jim pomagajo vodstva ljud- 
skih odborov, primerno skrb pa bi jim morali posvetiti tudi tamkajšnji politični 
organi. Precejšnjo pomoč bo lahko nudila tudi pravna služba, ki jo po občinah 
sedaj ustanavljajo. 

Odbor je prejel tudi mnogo prošenj za pomilostitve oziroma za pogojni 
odpust ali izredno omilitev kazni državljanom, ki so napravili kazenski presto- 
pek in prestajajo kazen, katere je odstopal pristojnim organom. 

V lanskem letu je bilo vloženih precejšnje število prošenj za pomoč pri 
iskanju  ustrezne  zaposlitve,  ki  je  prosilec zaradi  bolezni,   invalidnosti   itd.   ni 
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mogel dobiti. Z novim zakonom o invalidskem zavarovanju je to vprašanje v 
glavnem urejeno. 

Precej je prošenj, v katerih prosilci prosijo, naj se jih oprosti vračanja otro- 
ških dodatkov; v nekaterih res težkih primerih smo skušali posredovati, vendar 
zavod za socialno zavarovanje odpisov praviloma ne dovoljuje. 

Po izidu zakona o pokojninskem zavarovanju je prošenj in pritožb glede 
pokojnin in invalidnin vedno manj. 

Od skupnega števila vseh vloženih prošenj in pritožb pri odboru, uradu 
za prošnje in pritožbe pri Izvršnem svetu in kabinetu predsednika republike 
je bilo uspešno rešenih 35 %, kar je sorazmerno veliko, saj obsegajo prošnje 
in pritožbe v stanovanjskih zadevah skoraj tretjino vseh vloženih prošenj, prav 
na tem področju pa je reševanje najtežje. 

Poročilo ne vsebuje posameznih, čeprav kričečih primerov iz različnih dru- 
gih področij, temveč smo se omejili na najbolj značilne ugotovitve. 

Za svojega poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca dr. Sonjo 
Kukovec. 

St. R 43/1-59 

Ljubljana 17. februarja 1959 

Poročevalec: Predsednik: 
d r.   S o n j a   K u k o v e c   1. r. J o ž e   K 1 a d i v a r   1. r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZBOR  PROIZVAJALCEV 

Odbor za predloge in pritožbe 

POROČILO 

odbora za predloge in pritožbe Zbora proizvajalcev 

Odbor za predloge in pritožbe Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS 
daje glede na določbo 157. člena poslovnika Zbora proizvajalcev poročilo o svo- 
jem delu za čas od izvolitve odbora dne II. aprila 1958 pa do 19. februarja 1959. 

V tem času je imel odbor samo 2 seji in sicer prvo dne 11. aprila 1958, ko 
se je konstituiral in drugo 10. decembra 1958, ko je na predlog začasne komisije 
za spremembo poslovnikov skupščine in njenih zborov razpravljal o spremem- 
bah poslovnikov, po katerih naj bi se odpravila odbora za predloge in pritožbe 
pri obeh zborih in ustanovil skupen odbor Ljudske skupščine LRS. Odbor je 
o teh spremembah razpravljal in z njimi soglašal, ker bo po "teh spremembah 
in dopolnitvah vloga Ljudske skupščine kot najvišjega predstavniškega organa 
naše republike lahko prišla še bolj do veljave, tak novoustanovljeni odbor se- 
stavljen iz članov obeh zborov pa bo lahko bolje in bolj avtoritativno reševal 
vloge in pritožbe državljanov in organizacij ter delal analize o posameznih pere- 
čih problemih. Člani odbora so na seji tudi predlagali razne spremembe in do- 
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polnitve glede določb o delovnem področju novega skupščinskega stalnega od- 
bora za vloge in pritožbe, ki jih je začasna komisija za spremembo poslovnikov 
tudi sprejela. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Francko Bevk. 
St. P-10/1-59 

Ljubljana, dne 19. februarja 1959 

Poročevalec: Predsednik: 

F r a n c k a   B e v k   1. r. R u d o 1 f   G a n z i t i   1. r. 

PREDLOG ODLOKA 

o odpravi odbora Republiškega zbora za predloge in pritožbe 

V zvezi s 55. členom poslovnika Republiškega zbora je Republiški zbor 
Ljudske skupščine LRS, na svoji seji dne 20. februarja 1959 sprejel 

ODLOK 

o odpravi odbora Republiškega zbora za predloge in pritožbe 

1. člen 

Odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS za predloge in pritožbe 
se zaradi ustanovitve stalnega odbora Ljudske skupščine LRS za vloge in pri- 
tožbe odpravi. 

2. člen 

Ta odlok velja takoj in se objavi v »Uradnem listu LRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Ker je predvideno, da se ustanovi skupni odbor Ljudske skupščine LRS za 
vloge in pritožbe S podobnimi nalogami, kot sta jih do zdaj opravljala ločena 
odbora zbora za predloge in pritožbe, naj bi Republiški zbor sprejel odlok o 
ukinitvi odbora Republiškega zbora za predloge in pritožbe. 

Posebna začasna komisija Ljudske skupščine LRS pripravlja osnutke za 
predlog obširnejših sprememb in dopolnitev poslovnika Republiškega zbora. Po- 
slovnik bo takrat, ko bodo predlogi zreli za obravnavo v zboru, seveda moral 
vsebovati tudi nove določbe glede obravnavanja vlog in pritožb v zboru. Zato se 
predlaga, naj bi Republiški zbor za sedaj sprejel samo odlok o ukinitvi odbora 
za predloge in pritožbe ne pa odloka o podrobnejših spremembah in dopolnitvah 
poslovnika, ki bodo verjetno že tako v bližnjem času na dnevnem redu. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu odloka o odpravi odbora Republiškega zbora za predloge in pritožbe 

Na skup-ni seji Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev je bil ustanovljen 
stalni odbor Ljudske skupščine LRS za vloge in pritožbe in izvoljeni so bili tudi 
člani tega odbora. Zato ni več potrebe, da bi še nadalje obstajal odbor Repu- 
bliškega zbora za predloge in pritožbe in bo novoustanovljeni skupni odbor 
opravljal iste oziroma podobne naloge, kot jih je do zdaj opravljal omenjeni 
odbor Republiškega zbora. Zato zakonodajni odbor predlaga, da Republiški zbor 
odpravi odbor za predloge in pritožbe. 

Glede na določbe G. člena odloka o ustanovitvi in delovnem področju stal- 
nega odbora Ljudske skupščine LRS za vloge in pritožbe bo treba v tej zvezi 
dopolnili oziroma spremeniti tudi nekatere določbe poslovnika Republiškega 
zbora. Predlog za obširnejše spremembe in dopolnitve poslovnikov pripravlja 
posebna komisija Ljudske skupščine LRS, ki jo je imenoval predsednik Ljudske 
skupščine LRS. Predloženi odlok zato rešuje samo vprašanje odprave odbora za 
predloge in pritožbe, ki je nujna posledica ustanovitve skupnega stalnega odbora 
za vloge in pritožbe. Vse podrobnejšo poslovniške določbe pa bo dala kasneje 
temeljitojša revizija poslovnikov. 

Zakonodajni odbor zato predlaga Republiškemu zboru, da sprejme odlok 
o ukinitvi odbora Republiškega zbora za predlogo in pritožbe. 

St. R 44/1-59 
Ljubljana, dne 16. februarja 1959 

Poročevalec: Predsednik: 
Lado  Oblak   1. r. dr. H e 1 i   M o d i c  1. r. 

PREDLOG ODLOKA 
o odpravi odbora Zbora proizvajalcev za predloge in pritožbe 

V zvezi s 55. členom poslovnika Zbora proizvajalcev je Zbor proizvajalcev 
Ljudske skupščine LRS, na svoji seji dne 20. februarja 1959 sprejel 

ODLOK 

o odpravi odbora Zbora proizvajalcev za predloge in pritožbe 

1. člen 

Odbor Zbora proizvajalčev Ljudske skupščine LRS za predloge in pritožbe 
se zaradi ustanovitve stalnega odbora Ljudske skupščine LRS za vloge in pri- 
tožbe odpravi. 

2. člen 

Ta odlok velja takoj in se objavi v .-Uradnem listu LRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Ker je predvideno, da se ustanovi skupni odbor Ljudske skupščine LRS za 
predloge in pritožbe s podobnimi nalogami, kot sta jih do zdaj opravljala ločena 
odbora zborov za predloge in pritožbe, naj bi Zbor proizvajalcev sprejel odlok 
o ukinitvi odbora Zbora proizvajalcev za predloge in pritožbe. 

Posebna začasna komisija Ljudske skupščine LRS pripravlja osnutke za 
predlog obširnejših sprememb in dopolnitev poslovnika Zbora proizvajalcev. 
Poslovnik bo takrat, ko bodo predlogi zreli za obravnavo v zboru, seveda moral 
vsebovati tudi nove določbe glede obravnavanja vlog in pritožb v zboru. Zato 
se predlaga, naj bi Zbor proizvajalcev za sedaj sprejel samo odlok o ukinitvi 
odbora za predlogo in pritožbe, ne pa odloka o podrobnejših spremembah in 
dopolnitvah poslovnika, ki bodo verjetno že tako v bližnjem času na dnevnem 
redu. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu odloka o odpravi odbora Zbora proizvajalcev za predloge in pritožbe 

Na skupni seji Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev je bil ustanovljen 
stalni odbor Ljudske skupščine LRS za vloge in pritožbe in so bili izvoljeni tudi 
člani tega odbora. Zato ni več potrebe, da bi še nadalje obstajal odbor Zbora 
proizvajalcev za predloge in pritožbe in bo novoustanovljeni odbor opravljal 
iste oziroma podobne naloge, kot jih je do zdaj opravljal omenjeni odbor Zbora 
proizvajalcev. Zato zakonodajni odbor predlaga, da Zbor proizvajalcev odpravi 
odbor za predloge in pritožbe. 

Glede na določbo 6. člena odloka o ustanovitvi in delovnem področju stal- 
nega odbora Ljudske skupščine LRS za vloge in pritožbe bo treba v tej zvezi 
dopolnili oziroma spremeniti tudi nekatere določbe poslovnika Zbora proizva- 
jalcev. Predlog za obširnejše spremembe in dopolnitve poslovnikov pripravlja 
posebna komisija Ljudske skupščine LRS, ki jo je imenoval predsednik Ljudske 
skupščine LRS. Predloženi odlok zato rešuje samo vprašanja odprave odbora 
za predloge in pritožbe, ki je nujna posledica ustanovitve skupnega stalnega 
odbora za vloge in pritožbe. Vse podrobnejše poslovniške določbe pa bo prinesla 
naknadno temeljitej.ša revizija poslovnikov. 

Zakonodajni odbor zato predlaga Zboru proizvajalcev, da sprejme odlok 
o ukinitvi odbora Zbora proizvajalcev za predloge in pritožbe. 

St. P  11/1-59 

Ljubljana, dne 16. februarja 1959 

Poročevalec: Predsednik: 

E 1 i c a   D o 1 e n c   1. r. A n d r e j   B a b n i k   1. r. 
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PREDLOG ODLOKA 

o  ustanovitvi  in  delovnem  področju  stalnega  odbora  Ljudske skupščine  LUS 
za družbena sredstva 

Na podlagi 85. člena poslovnika Ljudske skupščine LRS je Ljudska skup- 
ščina LRS na skupni seji Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev dne 20. fe- 
bruarja 1959 sprejela 

ODLOK 

o  ustanovitvi  in  delovnem  področju  stalnega  odbora  Ljudske  skupščine  LRS 
za družbena sredstva 

1. člen 

Ustanovi se stalni odbor Ljudske skupščine LRS za družbena sredstva. 

2. člen 

Odbor za družbena sredstva: 
— obravnava s stališča politike, začrtane v zveznih in republiških družbenih 

planih, zakonih, resolucijah, priporočilih in drugih aktih skupščine ter v dru- 
gih zveznih in republiških predpisih, kako državni organi, zavodi ter gospodar- 
ske in druge organizacije delijo družbena sredstva, kako razpolagajo z njimi 
in kako jih uporabljajo; 

— obravnava po podatkih družbenega obračuna in po drugih podatkih poli- 
tiko delitve družbenih sredstev v gospodarstvu kot celoti ali v posameznih nje- 
govih panogah. 

3. člen 

Odbor za družbena sredstva opravlja svoje naloge po sklepih zborov Ljud- 
ske skupščine, po predlogih Izvršnega sveta ali na lastno pobudo. 

Odbor sodeluje z drugimi odbori obeh zborov v vprašanjih, ki se tičejo 
njihovega delovnega področja. 

4. člen 

Odbor za družbena sredstva ima najmanj  15 članov. 
Odbor dela na sejah. 
Odbor lahko sestavlja iz svojih članov pododbore. Odbor lahko določi v 

soglasju s predsednikom skupščine za člane pododborov tudi ljudske poslance, 
ki niso njegovi člani. 

Odbor lahko naloži svojih pododborom proučitev in obravnavo posameznih 
vprašanj s svojega delovnega področja z nalogo, da mu dajo mnenje in predloge. 

5. člen 

Odbor ima v mejah svojega delovnega področja pravico, zahtevati gradivo 
in poročila državnih organov, zavodov in organizacij, ki razpolagajo z družbe- 
nimi sredstvi. 
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Odbor ima pravico, klicati na svoje seje pooblaščene predstavnike držav- 
nih organov, samostojnih zavodov in organizacij in zahtevati od njih, naj mu 
ustno poročajo ali dajo potrebna pojasnila, mnenja in izjave. 

Odbor lahko sestavi komisije ali skupine za priučitev posameznih vprašanj, 
za preglede in ankete. 

Vsi državni organi, zavodi in organizacije morajo v skladu z zakoni in dru- 
gimi predpisi omogočiti odboru, njegovim pododborom, komisijam in skupinam 
izpolnjevanje  nalog iz  njegovega delovnega  področja. 

G. člen 

Na podlagi stanja, ki ga ugotovi v zvezi s tem, kako posamezni državni 
orga-ni, zavodi in organizacije razpolagajo z družbenimi sredstvi, lahko odbor 
zahteva od pristojnega organa, da sproži postopek za povrnitev škode in disci- 
plinski postopek zoper odgovornega funkcionarja ali uslužbenca. Ce organ, ki 
je pristojen za uvedbo postopka, ne ugodi predlogu v določenem roku, lahko 
pokliče odbor njegovega predstavnika, naj na seji pove svoje razloge za takšno 
ravnanje. 

Odbor lahko pošlje Izvršnemu svetu, ljudskemu odboru ali telesu, ki je 
izvolilo funkcionarja ali člana organa upravljanja, svoje obrazloženo mnenje 
v zvezi s stanjem, ki ga je ugotovil glede razpolaganja z družbenimi sredstvi 
in delom takšnega funkcionarja oziroma člana. Hkrati s takšnim mnenjem lahko 
da tudi svoj predlog ali priporočilo. 

7. člen 

Odbor lahko predlaga skupščini v sodelovanju z drugim odborom zbora, v 
čigar delovno področje spada ustrezno vprašanje, ali pa samostojno, če se drugi 
odbor ne strinja z njegovim predlogom, naj izda ali spremeni ustrezne zakone 
ali druge akte, ki so v njeni pristojnosti. 

Za uresničenje politike, začrtane z zakoni in drugimi akti skupščine ter z 
drugimi zveznimi in republiškimi predpisi, lahko daje odbor v zvezi z ugotov- 
ljenim stanjem ustreznim državnim organom, zavodom in organizacijam pripo- 
ročila o razpolaganju z družbenimi sredstvi in predlaga Izvršnemu svetu in 
skupščini ustrezne ukrepe v mejah njune pristojnosti. 

Odbor ne more izdajati odredb ali nalogov in tudi ne izvrševati zadev ali 
pravic,  ki  jih  določa  zakon za  druge državne organe,  zavode  in  organizacije. 

8. člen 

Odbor, pododbori, komisije in skupino se obračajo v izvrševanju svojih 
nalog neposredno na predstojnike oziroma na kolegijske organe ustanov, zavo- 
dov in organizacij. 

Komisija ali skupina lahko zahteva sklicanje seje kolegijskega organa, da 
dobi sporočila in podatke. 

9. člen 

Ta odlok velja takoj  in se objavi v »Uradnem listu LRS«. 
37 
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OBRAZLOŽITEV 

Zvezna ljudska skupščina, kakor tudi že nekatere republiške ljudske skup- 
ščine so ustanovile nov skupen odbor za družbena sredstva. 

S sprejetjem predlaganega odloka bo ustanovljen tudi pri Ljudski skupščini 
LRS odbor za družbena sredstva, ki bo obravnaval s stališča politike, začrtane 
v zveznih in republiških družbenih planih, zakonih, resolucijah, priporočilih in 
drugih aktih ter v drugih republiških predpisih, kako državni organi, zavodi 
ter gospodarske in druge organizacije delijo družbena sredstva, kako razpola- 
gajo z njimi in kako jih uporabljajo. 

Z odlokom se določa, da lahko odbor sestavlja iz svojih članov pododbore 
in za člane pododborov v soglasju s predsednikom skupščine določi tudi po- 
slance, ki niso njegovi člani. Nadalje se z odlokom ureja razmerje med odbo- 
rom in državnimi organi, zavodi in organizacijami. 

Ljudska skupščina LRS kot najvišji predstavniški organ naše republike bo 
po tem odboru bolj kot do zdaj lahko spremljala, kako se delijo družbena sred- 
stva, kako razpolagajo s temi sredstvi in kako jih uporabljajo državni organi, 
zavodi ter gospodarske in druge organizacije. 

Ker začasna komisija, ki pripravlja osnutke za predlog za obsežnejše spre- 
membe in dopolnitve poslovnika Ljudske skupščine LRS in njenih zborov, še 
ni končala svojega dela, je pa nujno, da se omenjeni odbor čimprej ustanovi in 
začne z delom, je umestno, da se ta stalni odbor na podlagi 85. člena poslovnika 
Ljudske skupščine LRS, ustanovi in določi njegovo delovno področje z odlokom. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajni odbor RZ 
Zakonodajni odbor ZP 

POROČILO 

k predlogu odloka o ustanovitvi in delovnem področju stalnega odbora Ljudske 
skupščine LRS za družbena sredstva 

Zakonodajna odbora Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev predlagata 
Ljudski skupščini LRS, da ustanovi stalni skupščinski odbor za družbena sred- 
stva in določi njegovo delovno področje in v ta namen sprejme predloženi odlok. 

Zvezna ljudska skupščina in nekatere republiške ljudske skupščine so ome- 
njeni skupščinski odbor že ustanovile in določile njegovo delovno področje. 

Določbe odloka o ustanovitvi in delovnem področju stalnega odbora Ljudske 
skupščine LRS za družbena sredstva so prevzete po določbah prečiščenega be- 
sedila  poslovnika  Zvezne ljudske skupščine  oziroma  ustrezno  dopolnjene. 

Prav tako so v predloženem odloku upoštevana, dopolnjena in konkreti- 
zirana načela, ki so glede dela odborov ter njihovih pravic in dolžnosti uve- 
ljavljena v poslovniku Ljudske skupščine LRS oziroma njenih zborov. Razloge, 
ki terjajo, da se omenjeni odbor ustanovi z odlokom, navaja že pismena obraz- 
ložitev k predlogu, zato se v ostalem zakonodajna odbora sklicujeta nanjo. 
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Odbor za družbena sredstva bo svoje naloge opravljal po sklepih zborov 
Ljudske skupščine, po predlogih Izvršnega sveta ali na lastno pobudo in take 
omogočil Ljudski skupščini LRS, da bo spremljala vse pojave v zvezi z delitvijo 
družbenih sredstev. Ustanovitev tega odbora je pomemben prispevek k našim 
težnjam, da se družbena in politična kontrola nad razpolaganjem, uporablja- 
njem in delitvijo družbenih sredstev še bolj okrepi. 

Iz teh razlogov predlagata zakonodajna odbora Republiškega zbora oziroma 
Zbora proizvajalcev Ljudski skupščini LRS, da sprejme odlok o ustanovitvi In 
delovnem področju stalnega odbora Ljudske skupščine LRS za družbena 
sredstva. 

St. LS 31/1-59 

Ljubljana, 16. februarja 1959 

Predsednik Predsednik 

zakonodajnega  odbora  ZP: zakonodajnega odbora  RZ: 

Л n d r e j   B a b n i k 1. r. d r.  H e 1 i  M o d i c   1. r. 

Poročevalec; 

Janez   L e s j a k   1.  r. 

PREDLOG ODLOKA 

0  ustanovitvi  in  delovnem  področju  stalnega  odbora  Ljudske  skupščine  LRS 
za vloge in pritožbe 

Na podlagi 85. člena poslovnika Ljudske skupščino LRS, je Ljudska skupščina 
LRS na skupni seji Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev dne 20. fe- 
bruarja 1959 sprejela 

ODLOK 

o  ustanovitvi  in  delovnem  področju  stalnega  odbora  Ljudske  skupščine  LRS 
za vloge in pritožbe 

1. člen 

Ustanovi se stalni odbor Ljudske skupščine LRS za vloge in pritožbe. 

2. člen 

Odbor za vloge in pritožbe proučuje in obravnava vloge in pritožbe, ki jih 
naslovijo na skupščino državljani, organizacije in zavodi in v sodelovanju z 
drugimi odbori skupščine oziroma njenih zborov, s komisijami in uradi pred- 
stavniških in drugih organov, ki imajo enako ali podobno delovno področje, 
sestavlja poročila in analize O pomembnih vprašanjih. 

Za proučevanje posameznih vprašanj lahko odbor sestavi komisije; k temu 
delu lahko pritegne tudi ljudske poslance, ki niso člani odbora in strokovnjake. 

Odbor za vloge in pritožbe ima najmanj 7 članov. 
37« 



Г)80 Priloge 

3. člen 

Vloge in pritožbe se vlagajo pismeno in morajo bili podpisane. 
Za vloge in pritožbe se ne plača taksa. 

4. člen 

Vloge in pritožbe se vpisujejo v posebno knjigo. 
Vsak poslanec ima pravico, to knjigo pregledati in se seznaniti z vsebino 

vsake vloge oziroma pritožbe. 

5. člen 

Ce se nanaša vloga ali pritožba na predlog zakona ali drugega akta, ki ga 
obravnava kakšen drug odbor, jo pošlje odbor za vloge in pritožbe temu odboru. 

Ce spada odločanje o vlogi ali pritožbi v pristojnost sodišča ali kakega dru- 
gega državnega organa ali v področje samostojnega zavoda ali organizacije, jo 
pošlje odbor pristojnemu organu, zavodu oziroma organizaciji in o tem obvesti 
vlagatelja sam, oziroma po njegovem naročilu organ, ki je vlogo neposredno 
reševal. 

Vloge in pritožbe v zadevah, ki spadajo v pristojnost državnih organov, 
zavodov ali organizacij, obravnava odbor samo takrat, če je vlagatelj že izčrpal 
vsa po predpisih mogoča redna pravna sredstva. 

G. člen 

Ce je po mnenju odbora vlagateljeva zahteva upravičena, pa ji po obsto- 
ječih predpisih ne bi bilo mogoče ugoditi, predlaga zboru, v katerega področje 
spada vprašanje, kakšno rešitev naj bi zbor sprejel. Ce spada takšno vprašanje 
v področje obeh zborov, predloži odbor vlogo oziroma pritožbo obema zboroma 
s svojim predlogom za rešitev; o predlogu odločata oba zbora enakopravno. 

Zbor lahko pooblasti odbor za vloge in pritožbe, da zadevo sam reši. Ce 
spada  zadeva   v  področje  obeh   zborov,   je  potrebno  pooblastilo  obeh  zborov. 

7. člen 

Ne glede na to, ali je odbor po določbah prejšnjih členov vlogo oziroma 
pritožbo obravnaval sam ali pa jo odstopi v pristojno poslovanje drugemu od- 
boru, državnemu organu, zavodu ali organizaciji, pa pregleda odbor vsako vlogo 
in pritožbo, v kateri se uveljavlja, da je bilo delo državnega organa, zavoda ali 
organizacije nezakonito ali očitno nepravilno, ter da po potrebi pobudo, da se 
nezakonitosti oziroma nepravilnosti odpravijo ali da se izboljša delo posameznih 
državnih organov, zavodov in organizacij. 

i!, člen 

Odbor mora najmanj vsakih šest mesecev poročati skupščini o svojem delu. 
Poročilo o delu odbora mora biti razdeljeno vsem poslancem. 

9. člen 

Ta odlok velja takoj in se objavi v »Uradnem listu LRS<«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Zvezna ljudska skupščina in za njo tudi že nekatere republiške skupščine 
so z odloki o spremembah in dopolnitvah svojih poslovnikov ukinile odbore 
obeh zborov za predloge in pritožbe. Namesto teh odborov je bil ustanovljen 
skupen stalni odbor skupščine za vloge in pritožbe; na novo je bilo določeno 
tudi njegovo delovno področje. 

Ker začasna komisija, ki pripravlja osnutke za predlog vseh že potrebnih 
sprememb in dopolnitev poslovnika Ljudske skupščine LRS in njenih zborov, 
še ni končala svoje delo, je pa nujno, da se omenjeni stalni skupni odbor usta- 
novi in začne z delom že sedaj, je umestno, da se ta odbor na podlagi 85. člena 
poslovnika Ljudske skupščine LRS z odlokom ustanovi in določi njegovo de- 
lovno področje. 

Naloga odbora za vloge in pritožbe je, proučevati in obravnavali vloge in 
pritožbe, ki jih na Ljudsko skupščino naslovijo državljani, organizacije in za- 
vodi. Odbor bo vloge in pritožbe v zadevah, ki spadajo v pristojnost državnih 
organov, zavodov ali organizacij obravnaval samo takrat, če je vlagatelj že 
izčrpal vsa po predpisih mogoča redna pravna sredstva. Ne glede na to ali bo 
odbor obravnaval posamezno vlogo ali pritožbo sam ali pa jo bo odstopil v pri- 
stojno poslovanje drugemu odboru, državnemu organu ali organizaciji, pa bo 
odbor imel nalogo pregledati vsako vlogo in pritožbo, v kateri se ugotavlja, da je 
bilo delo državnega organa, zavoda ali organizacije nezakonito ali očitno nepra- 
vilno. Po potrebi bo dal odbor lahko tudi pobudo, da se nezakonitosti oziroma 
nepravilnosti odstranijo ali da se izboljša delo posameznih državnih organov, 
zavodov ali organizacij. Razen tega bo odbor za vloge in pritožbe v sodelovanju 
z drugimi odbori skupščine oziroma njenih zborov, komisijami in uradi pred- 
stavniških in drugih organov, ki imajo enako ali podobno delovno področje, 
sestavljal poročila in analize o pomembnih vprašanjih, katere bo zaznal pri 
obravnavanju vlog in pritožb. 

Tako bo novoustanovljeni odbor lahko posredoval Ljudski skupščini mnoga 
pomembna družbeno politična vprašanja, po drugi strani pa bo vloga Ljudske 
skupščine kot najvišjega predstavniškega organa naše republike lahko prišla 
še bolj do veljave. 

Naloge odbora so delno povzete po spremembah in besedilu poslovnika 
Zvezne ljudske skupščine, delno pa so opredeljene in določene tudi nekoliko 
drugače, prožnejše in širše. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajni odbor RZ 
Zakonodajni odbor ZP 

POROČILO 

k predlogu odloka o ustanovitvi in delovnem področju stalnega odbora Ljudske 
skupščine za vloge in pritožbe 

S spremembami in dopolnitvami poslovnika Zvezne ljudske skupščine, ozi- 
roma s spremembami in dopolnitvami poslovnikov nekaterih republiških skup- 
ščin, je bil pri zvezni oziroma pri nekaterih republiških ljudskih skupščinah 
ustanovljen namesto odbora za vloge in pritožbe posameznega zbora skupen 
skupščinski odbor za vloge in pritožbe. 

Isti namen ima tudi predloženi odlok, ki ga predlagata zakonodajna odbora 
Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev. Začasna komisija, ki pripravlja 
osnutke za predlog vseh že potrebnih sprememb in dopolnitev poslovnika Ljud- 
ske skupščine LRS in njenih zborov namreč še ni končala svojega dela in tako 
revizija celotnega poslovnika še ni mogoča. Omenjeni stalni skupni odbor pa 
bi bilo treba ustanoviti že sedaj tako, da bi lahko takoj začel s svojim delom 
in prav ta namen ima predloženi odlok. 

Določbe predloga odloka so povzete v glavnem po določbah poslovnika 
Zvezne ljudske skupščine. Delovno področje tega odbora pa je deloma razšir- 
jeno, in sicer v tem smislu, da odbor v sodelovanju z drugimi skupščinskimi 
odbori oziroma odbori posameznega zbora ter s podobnimi komisijami in uradi 
predstavniških teles sestavlja poročila in analize (prvi odstavek 2. člena) in 
daje pobudo za odpravo očitnih nezakonitosti in nepravilnosti ter za izboljšanje 
dela posameznih organov, zavodov in organizacij (10. člen). Glede opredelitve 
drugih nalog pa se zakonodajna odbora sklicujeta na pismeno obrazložitev, ki 
je bila predložena k predlogu odloka. 

Obširno je obravnavala in proučevala vlogo in naloge odbora za vloge in 
pritožbe že posebna komisija, ki pripravlja predlog za spremembe in dopolnitve 
poslovnika Ljudske skupščine LRS in njunih zborov. Naloge tega stalnega skup- 
ščinskega odbora, ki naj bi ga ustanovila Ljudska skupščina LRS kot skupni 
odbor obeh zborov, so razširjene zato, da bo odbor lahko bolj tesno sodeloval 
s komisijami in uradi predstavniških in drugih organov, ki imajo enako ali 
podobno delovno področje, in analiziral vse pojave, ki jih odražajo vloge oziroma 
pritožbe državljanov, organizacij in zavodov, naslovljene bodisi na skupščinski 
odbor ali pa na komisije in urade predstavniških in drugih organov. 

Vloga novoustanovljenega odbora je predvsem družbenopolitična, nikakor 
pa ne instančna, ker bi to pomenilo uvajanje načel, ki ne bi bila v skladu z 
našim celotnim družbenim kakor tudi privatnim sistemom. Preko dela tega 
odbora bo lahko Ljudska skupščina LRS vplivala na odpravo nezakonitosti in 
nepravilnosti, ki se sem in tja še pojavijo, in na izboljšanje dela državnih orga- 
nov, organizacij in zavodov, kjer je le-to še pomanjkljivo. 

Kakor je razvidno iz poročil dosedanjih odborov za predloge in pritožbe, ki 
so pripravljena za ločeni seji zborov, je prejemal razmeroma mnogo vlog in pri- 
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tožb odbor Republiškega zbora, dočim odbor za predloge in pritožbe Zbora pro- 
izvajalcev le bolj malo. Z združitvijo obravnavanja vseh nalog, predlogov in 
pritožb v enem samem skupnem skupščinskem odboru bodo tudi člani Zbora 
proizvajalcev bolj seznanjeni z ustrezno problematiko, ki jo te vloge in pritožbe 
nakazujejo. 

Zakonodajna odbora Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev predlagata, 
da Ljudska skupščina LRS še pred spremembami in dopolnitvami poslovnika 
Ljudske skupščine LRS ustanovi stalni skupni skupščinski odbor za vloge in 
pritožbe in določi njegovo delovno področje ter v ta namen sprejme predloženi 
odlok. 

St. LS 32,1-59 
Ljubljana, dne 16. februarja 1959 

Predsednik Predsednik 
zakonodajnega  odbora  ZP: zakonodajnega odbora  RZ; 

A n d r o j    B a b n i k    1.   r. d r.    H e 1 i    M o d i c    1.   r. 
Poročevalec: 

S t a n e  N u n č i č  1. r. 

PREDLOG ODLOKA 

o potrditvi statuta Trgovinske zbornice za LU Slovenijo 

Na podlagi drugega odstavka 101. člena zakona o gospodarskem združeva- 
nju (Uradni list FLRJ št. 1-1/58) je sprejela Ljudska skupščina LR Slovenije 
na seji Zbora proizvajalcev dne 20. februarja 1959 

ODLOK 

o potrditvi statuta Trgovinske zbornice za LK Slovenijo 

I. 

Potrjuje se statut Trgovinske zbornice za LR Slovenijo, ki ga je sprejel 
občni zbor Trgovinske zbornice dne 25. junija 1958 in h kateremu je dal so- 
glasje upravni odbor Zveze trgovinskih zbornic Jugoslavije na svoji seji dne 
22. julija 1958 pod št. 06-3401 od 28. julija 1958. 

II. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

V predloženem statutu Trgovinske zbornice za LR Slovenijo so upoštevana 
določila Zakona o gospodarskem združevanju. Naloge zbornice so konkretno 
navedene v smislu predpisov omenjenega zakona. Iz 8. člena je razvidno, da 
ima zbornica člane, katerih članstvo je obvezno, in člane, ki prostovoljno vsto- 
pajo v članstvo. Prostovoljni člani so lahko gospodarske organizacije s področja. 
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blagovnega prometa, ki so obvezno včlanjene v okrajnih trgovinskih zbornicah 
in gospodarske organizacije drugih gospodarskih dejavnosti, ki pa neposredno 
opravljajo trgovinsko dejavnost. 

Predloženi statut je sprejel delegatski sistem, ki je po omenjenem zakonu 
dopusten. Smatramo, da je ta sistem z ozirom na način dela teh organizacij 
pravilen. 

Od člena 41 do vključno člena 47 vsebuje statut določila o ustanavljanju 
in delu strokovnih odsekov, strokovnih odborov in komisij. Delo trgovinske 
zbornice je ne samo obsežno, marveč tudi raznoliko, zaradi česar je razdelitev 
dela na strokovne odseke, strokovne odbore in komisije pravilna in je v skladu 
z načinom dela zbornice na sploh. 

Statut Trgovinske zbornice za LR Slovenijo je bil predložen upravnemu 
odboru Zveze trgovinskih zbornic. Ta je dal svoje soglasje na svoji seji dne 
22. julija 1958. V svojem sklepu je upravni odbor Zveze trgovinskih zbornic 
obvestil Trgovinsko zbornico za LR Slovenijo z zaključkom št. 06-3401 z dne 
28. VII. 1958. 

Statut je pregledal Sekretariat IS za zakonodajo in organizacijo, ki je z 
dopisom št. Ol/P-15/1-59 od 10. januarja t. 1. sporočil, da jo statut v skladu s 
pravnim sistemom. 

PREDLOG ODLOKA 

O potrditvi statuta Zbornice za kmetijstvo in gozdarstvo za LR Slovenijo 

Na podlagi drugega odstavka 101. člena zakona o gospodarskem združe- 
vanju (Uradni list FLRJ, št. 1-1/58) je sprejela Ljudska skupščina LR Slovenije 
na seji Zbora proizvajalcev dne 20. februarja 1959 

ODLOK 

o potrditvi statuta Zbornice za kmetijstvo in gozdarstvo LRS 

I. 

Potrjuje se statut Zbornice za kmetijstvo in gozdarstvo LR Slovenije v 
LjuBljani, ki ga je sprejel občni zbor Zbornice dne 28. junija 1958 in s katerim 
tudi soglaša upravni odbor Zveze kmetijsko-gozdarskih zbornic Jugsolavijo pod 
št. 03-43G0/1 z dne 10. oktobra 1958. 

II. 

Ta odlok začne veljati od dneva objave v »Uradnem listu LRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Smernice za nadaljnji razvoj kmetijske in gozdarske proizvodnje, ki so bile 
nakazane v resoluciji Zvezne ljudske skupščine o nadaljnjem razvoju kmetij- 
stva in kmetijskega zadružništva, so našle odraz tudi v zakonu o gospodarskem 
združevanju, kjer so naloge zbornice naštete precej konkretno. Le-te so vnesene 
v predloženi statut, ki se predlaga Zboru proizvajalcev Ljudske skupščine LRS 
v potrditev. 
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Iz 8. člena predloženega statuta je razvidno, da je zbornica tisti organiza- 
cijski vrh, ki povezuje vse kmetijske in gozdarske organizacije. Iz njega je tudi 
razvidno, katere organizacije se včlanjujejo v Zbornico za kmetijstvo in go- 
zdarstvo. 

Predloženi statut ni sprejel načela delegatskega sistema, kot ga je imela 
zbornica doslej, kar sicer dopušča novi zakon. Smatra se, da je pravilno, da 
se vsi kmetijski in gozdarski proizvajalci ter predstavniki drugih organizacij, 
ki so včlanjene v zbornico, sestanejo enkrat na leto in obravnavajo probleme, 
ki nastajajo pri delu neposredno in da se tako poslužijo tudi svoje pravice in 
dolžnosti, da pomagajo in doprinesejo k čim boljšemu dolu zbornice in njenih 
članov. 

V 21. členu je kot organ naštet strokovni odsek. Zakon o združevanju v 
gospodarstvu tak organ dopušča in načinu dela zbornice tudi ustreza. Namreč 
z uveljavitvijo zakona o gospodarskem združevanju oziroma nekolika pozneje sta 
bila Strokovno združenje kmetijskih gospodarstev LRS in Strokovno združenje 
gozdnih gospodarstev LRS ukinjena. Naloge teh združenj pa so prenesene na 
zbornico in tako te naloge izvajajo strokovni odseki, ki so bili ustanovljeni na 
podlagi 38. člena in naslednjih, predloženega statuta. 

Statut je bil predložen upravnemu odboru Zveze kmetijsko-gozdarskih 
zbornic Jugoslavije, kateri je dal z dopisom št. 03/4360/1 z dne 10. X. 1938 
svoje soglasje. 

Ravno tako je bil predloženi statut pregledan od Sekretariata Izvršnega 
sveta za zakonodajo in organizacijo LRS, kateri je s svojim dopisom številka 
Ol/P-164/3-58 z dne 10. XII. 1958 dal mišljenje, da je predloženi statut v skladu 
s pravnim sistemom. 

PREDLOG ODLOKA 

O potrditvi statuta Gostinske zbornice za LK Slovenijo 

Na podlagi  drugega odstavka  101.  člena zakona  o gospodarskem  združ^ 
vanju (Uradni list FLRJ št. 1-1/58) je sprejela Ljudska skupščina LR Slovenije 
na seji Zbora proizvajalcev dne 20. februarja 1959 

ODLOK 

O potrditvi statuta Gostinske zbornice za LR Slovenijo 

Potrjuje se statut Gostinske zbornice za LR Slovenijo, ki ga je sprejel 
občni zbor Zbornice dne 19. junija 1958 in h kateremu je dal soglasje upravni 
odbor Zveze gostinskih zbornic Jugoslavije na svoji seji dne 11. decembra 1958 
pod št. 01-1211/1 od 12; decembra 1958. 

II. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

V priloženem statutu Gostinske zbornice za LRS so upoštevana določila 
Zakona o gospodarskem združevanju. Naloge organizacije so konkretno nave- 
dene v smislu predpisov omenjenega zakcna. Iz 1. člena statuta je razvidno, 
da združuje Gostinska zbornica za LRS okrajne gostinske zbornice, v 11. členu 
pa je dana možnost včlanjenja tistih gospodarskih organizacij, poslovnih zdru- 
ženj, zavodov in ustanov, ki sodelujejo v gostinstvu. 

Predloženi statut je sprejel delegatski sistem, ki je po omenjenem zakonu 
dopusten. Smatramo, da je ta sistem glede na način dela teh organizacij 
pravilen. 

Od člena 42 in 47 vsebuje statut določila za formiranje in delo strokovnih 
odsekov, v členu 48 in 49 pa določila za formiranje in delo strokovnih odborov 
in komisij. V zvezi z raznolikostjo posameznih vprašanj, ki se pojavljajo v delu 
na področju gostinstva, smatramo za pravilno tako rešitev, ki je tudi v skladu 
z načinom dela zbornice. 

Statut je bil predložen upravnemu odboru Zveze gostinskih zbornic. Ta je 
dal svoje soglasje na svoji seji dne 11. XII. 1958, ki je bilo sporočeno z dopisom 
št. 01-1211/1  od  12. decembra  1958. 

Ravno tako je bil statut pregledan od Sekretariata IS za zakonodajo in 
organizacijo, ki je s svojim dopisom št. Ol/P-16/1-59 od 10. I. 1959 sporočil, da 
je statut v skladu s pravnim sistemom. 

rilEDLOG ODLOKA 

o potrditvi statuta Obrtne zbornice za LK Slovenijo 

Na podlagi drugega odstavka 101. člena zakona o gospodarskem združe- 
vanju (Ur. 1. FLRJ št. 1-1/58) je sprejela Ljudska skupščina LR Slovenije na 
seji Zbora proizvajalcev dne 20. februarja 1959 

ODLOK 

o potrditvi statuta Obrtne zbornice za Lil Slovenijo 

I. 

Potrjuje se statut Obrtne zbornice za LR Slovenijo, ki ga je sprejel občni 
zbor Zbornice dne 3. julija 1958 in h kateremu je dala soglasje Zveza obrtnih 
zbornic Jugoslavije pod št. 02-87/27 z dne 9. julija 1958. 

II. 

Ta odlok velja od dneva objave v -Uradnem listu LRS-. 
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OBRAZLOŽITEV 

Zakon o gospodarskem združevanju (Ui-. list FLRJ, št. 1/58) je prinesel 
vrsto sprememb in novosti, tako v pogledu nalog, ki jih imajo zbornice, kakor 
tudi v pogledu organizacijskih oblik in načina vodstva. 

V predloženem statutu Obrtne zbornice LR Slovenije so vse te spremembe 
upoštevane s tem, da so prilagojene specifičnim nalogam, ki jih ima imenovana 
zbornica. 

Načrt statuta je bil predložen Zvezi obrtnih zbornic Jugoslavije, ki je dala 
svoje soglasje z dopisom št. 02-87/27 z dne 9. julija 1958. 

Prav tako je bil osnutek statuta pregledan od Sekretariata Izvršnega sveta 
za zakonodajo in organizacijo LRS, ki je s svojim dopisom št. Ol/R-IMO'S-SS dal 
svoje mišljenje in pripombe. Te pripombe so v predloženem besedilu statuta 
upoštevane. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za gospodarske 
organizacije 

POROČILO 

k predlogu odlokov o potrditvi statutov nekaterih zbornic 

Odbor za gospodarske organizacije Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine 
LRS je na svoji seji dne 16. februarja 1959 razpravljal o statutu Trgovinske 
zbornice za LRS, statutu Zbornice za kmetijstvo in gozdarstvo LRS, statutu 
Gostinske zbornice za LRS in statutu Obrtne zbornice LRS. da pripravi poročilo 
za Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, ki po določbi 101. člena zakona 
o gospodarskem združevanju potrjuje statute republiških zbornic. 

Statut Trgovinske zbornice za LRS je bil sprejet na občnem zboru Trgo- 
vinske zbornice za LRS dne 25. junija 1958 in predložen upravnemu odboru 
Zveze trgovinskih zbornic Jugoslavije, ki je dal svoje soglasje na seji dne 22. 
julija 1958. Statut je nato pregledal tudi Državni sekretariat za blagovni promet 
LRS in Sekretariat Izvršnega sveta za zakonodajo in organizacijo ter ugotovil, 
da je statut v skladu s pravnim sistemom. 

Zbornica za kmetijstvo in gozdarstvo LRS je sprejela statut na občnem 
zboru dne 28. junija 1958, upravni odbor Zveze kmetijsko-gozdarskih zbornic 
Jugoslavije pa je dal svoje soglasje na seji dne 22. julija 1958. Statut je pre- 
gledal tudi Sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo in Sekre- 
tariat Izvršnega sveta za zakonodajo in organizacijo ter sporočil, da je v skladu 
s pravnim sistemom. 

Občni zbor Gostinske zbornice za LRS je sprejel statut dne 19. junija 1958, 
soglasje upravnega odbora Zveze gostinskih zbornic Jugoslavije je bilo dano na 
seji dne 11. decembra 1958; nato je pregledal statut Dižavni sekretariat za bla- 
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govni promet LRS in Sekretariat Izvršnoga sveta za zakonodajo in organizaeijo 
in sporočil, da je v skladu pravnim sistemom. 

Statut Obrtne zbornice LRS je sprejel občni zbor dne 3. julija 1958, soglasje 
je dala Zveza Obrtnih zbornic Jugoslavije dne 9. julija 1958. Statut sta pre- 
gledala tudi Sekretariat Izvršnega sveta za industrijo in obrt in Sekretariat 
Izvršnega sveta za zakonodajo in organizacijo; ta je predlagal nekatere spre- 
membe in dopolnitve, ki so bile potem v statut vnesene. 

Na seji odbora so bili navzoči tudi predstavniki Izvršnega sveta in zastop- 
niki zbornic. V razpravi je predstavnik Izvršnega sveta imel nekatere pripombe 
k predloženim statutom. Izvršni svet sodi, da bi morala biti v statutih določba 
0 skrbi zbornic za delovanje in razvoj družbenega upravljanja, zlasti delavskega 
samoupravljanja v posameznih gospodarskih organizacijah, članih zbornice. To 
vprašanje v nobenem statutu ni urejeno in nekateri statuti družbenega uprav- 
ljanja_niti ne omenjajo. Prav tako bi morala biti v statutih podčrtana družbeno- 
vzgojna naloga zbornic in njihova skrb za strokovno in politično vzgojo kadrov. 
Nadaljnja pomankljivost, ki bi jo naj poskušali odpraviti že v statutih, so veliki 
stroški za vsakoletni občni zbor. Zbornični organi pri trgovinski zbornici in 
zbornici za kmetijstvo in gozdarstvo se volijo za dve leti, pri gostinski zbornici 
mandatna doba izrecno ni navedena in traja mandat do izvolitve novih organov, 
pri obrtni zbornici pa traja štiri leta. Ker so občni zbori zelo dragi, zaradi red- 
nega dela zbornic pa niso potrebni, razen zaradi sprejemanja letnega proračuna 
in sklepnega računa, bi bilo umestno to vprašanje proučiti. Nadaljnja pripomba 
se nanaša na različno sistematiko v statutih posameznih zbornic in na to, da 
so v nekaterih statutih določene zadeve zelo podrobno obdelane, medtem ko 
jih drugi statuti sploh ne omenjajo in podobno. Ko se bo izboljšalo in popravljalo 
statute, naj bi se tudi to medsebojno vzkladilo. Tako na primer statut trgovinske 
zbornice natančno navaja ime zbornice v raznih tujih jezikih, medtem ko drugi 
statuti določajo le, da se lahko slovenski naziv tudi prevede v tuje jezike in na 
ta način dopuščajo poljuben prevod imena zbornice. 

Člani odbora so se v razpravi strinjali z mišljenjem in pripombami Izvrš- 
nega sveta in dali še nekatere pripombe, med njimi tudi neenotnost v imenu 
posameznih zbornic. Člani odbora so sklenili, naj tudi Zbornica za kmetijstvo 
in gozdarstvo LR Slovenije in Obrtna zbornica LR Slovenije spremenita svoje 
ime v »Zbornica za kmetijstvo in gozdarstvo za LR Slovenijo« in »Obrtna zbor- 
nica za LR Slovenijo«. 

Vendar pa odbor za gospodarske organizacije sprememb in dopolnitev ni 
vnesel v predložene statute in to predvsem zaradi zamotanega postopka, po 
katerem se ti statuti potrjujejo. Odbor je sprejel stališče Izvršnega sveta, da 
je namreč kljub navedenim pomanjkljivostim vendarle bolj potrebno, da Zbor 
proizvajalcev statute zbornic čim prej potrdi, tako da bodo lahko zbornipe za- 
čele po njih delati, kakor pa da se zaradi nekaterih pomanjkljivosti potrditev 
statutov zopet odloži. Ker pa so predlagane spremembe in dopolnitve statutov 
bistvenega pomena za dobro poslovanje zbornic, naj bi o teh vprašanjih zbornice 
na svojih prvih rednih letnih občnih zborih razpravljale in v rednem postopku 
svoje statute spremenile in dopolnile. 

Zato predlaga odbor za gospodarske organizacije Zboru proizvajalcev, da 
potrdi statute navedenih zbornic in sprejme odlok o potrditvi statuta Trgovinske 
zbornice  za   Ljudsko  republiko  Slovenijo,  odlok  o  potrditvi  statuta  Zbornice 
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za kmetijstvo in gozdarstvo LR Slovenije, odlok o potrditvi statuta Gostinske 
zbornice za LR Slovenijo in odlok o potrditvi statuta Obrtne zbornice LR Slo- 
venije. 

Hkrati pa predlaga odbor za gospodarske organizacije Zboru proizvajalcev, 
da priporoči Trgovinski zbornici za Ljudsko republiko Slovenijo, Zbornici za 
kmetijstvo in gozdarstvo LR Slovenije, Gostinski zbornici za LR Slovenijo in 
Obrtni zbornici za LR Slovenijo, da dopolnijo in popravijo svoje statute tako, da: 

1. določijo kot eno najpomembnejših nalog zbornice njeno skrb za pravilno 
delovanje in razvoj družbenega upravljanja in delavskega samoupravljanja; 

2. poudarijo družbeno-vzgojne naloge vsake zbornice; 

3. dodajo med nalogami zbornice tudi skrb za strokovno in politično vzgojo 
kadrov; 

4. določbe o rednih občnih zborih tako sestavijo, da čim bolj znižajo dose- 
danje veliko izdatke za redne letne občne zbore; 

5. vskladijo sistematiko posameznih statutov in poenotijo določbe, pri kate- 
rih specifičnosti posameznih zbornic ne narekujejo različnih formulacij. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Ivana Kovača. 

St. P 9/1-59. 

Ljubljana, dne 16. februarja 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

I v a n   K o v a č   1.   r. I v a n  G o r j u p  1.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Administrativni odbor 

POROČILO 

o pregledu poslovanja računovodstva in blagajne Ljudske skupščine LUS 
za leto 1958 

Administrativni odbor Ljudske skupščine LRS je na podlagi 86. in 110. 
člena poslovnika Ljudske skupščine LRS na svojih sejah vsake tri mesece pre- 
gledal poslovanje računovodstva in blagajne Ljudske skupščine LRS. Svoje 
zadnje poročilo je dal Ljudski skupščini na skupni seji obeh zborov dne 15. 
januarja 1958. Ker zaradi časovnih in tehničnih razlogov ni mogel podali obi- 
čajnega, sicer že pripravljenega poročila na decembrski seji, poroča zdaj za ves 
čas od januarja 1958 do konca leta 1958 in uporablja to priložnost, da obvesti 
skupščino o pregledu poslovanja računovodstva in blagajne tekom vsega 1. 1958. 

Odbor je na svoji 3., 4., 5. in 8. redni seji dne 17. aprila, 25. julija, 21. okto- 
bra 1958 in 12. januarja 1959 pregledal poslovanje za posamezne mesece, v 
celoti pa za čas od 1. januarja do 31. decembra 1958. Ugotovil je, da se raču- 
novodsko in blagajniško poslovanje pravilno izvaja in da se krediti smotrno in 
pravilno uporabljajo. 
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Odobreni proračun za leto 1958 je znašal    ......    din    127637000 

Iz  partije  »Osebnih  izdatkov-«  je  bilo  vrnjeno  v  prora- 
čunsko rezervo din    9 260 569 
Iz partije »Osebni izdatki« se je kril tudi 
60/o-hi obvezni prihranek din    2 906 000    din      12 166 569 

Skupno ostane   ...    din    115470431 

Na  partiji  »Funkcionalni   izdatki-dnevnice  ljudskim   po- 
slancem- je bilo potrebno zvišanje iz proračunske rezerve 
v visini din        1 400 000 
Po gornjih spremembah znaša končni proračun za 1. 1958    din    116 870 431 

Od tega zneska je bilo v času od 1. januarja do 31. de- 
cembra  1958 porabljenih za osebne, operativne in  funk- 
cionalne izdatke din    112 659 482 
Neizkoriščenih sredstev je ostalo din        4 210 949 

Investicijska sredstva: 

Za gradnjo  nove palače je  bilo za  leto  1958  odobrenih    din    370 000 000 
Od 1. januarja do 31. decembra 1958 je bilo izkoriščenih    din    308 908 838 

Ostanek    din      61 091 162 

se v letu 1958 ni mogel črpati, ker je bil blokiran. V letu 1959 pa je bil sproščen 
in porabljen v investicijske namene. 

Vsa investicijska dela so bila obračunana po mesečnih situacijah, ki jih je 
pregledalo gradbeno nadzorstvo po količini kakor tudi po ceni. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Jakoba Žena. 

St. LS 33/1-59. 

Ljubljana, dne  18. februarja  1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

J a k o b   Z e n   1.   r. I v a n   N o v a k   1.   r. 

PREDLOG    SKLEPA 

o razrešitvi sodnikov okrožnih sodišč 

Na podlagi 77. in 78. člena Zakona o sodiščih (Ur. list FLRJ, št. 30/54) so 
bili na skupni seji Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije dne 20. februarja  1959. 

razrešeni: 

Štefan   Mikec,   kot sodnik Okrožnega sodišča v Celju, 
Jože   Dolinšek,   kot sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru, in 
Stojan   Baje,   kot sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru. 
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OBRAZLOŽITEV 

Štefan M i k e c je sodnik Okrožnega sodišča v Celju, Jože Dolin- 
šekinStojan Baje pa sta sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru. Štefan 
Mikec in Stojan Baje prosita za Razrešitev, ker bosta nastopila novo zaposlitev 
pri Izvršnem svetu Ljudske skupščine LRS, sodnik Jože Dolinšek pa prestopa v 
advokaturo. Ker navedeni sodniki sami prosijo za razrešitev sodniške funkcije, 
so za njih razrešitev podani zakoniti pogoji po 78. členu Zakona o sodiščih (Ur. 
list FLRJ, št. 30/54). 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Odbor za volitve 

POROČILO 

k  predlogu  sklepa  o  razrešitvi  sodnikov okrožnih  sodišč 

Odbor za volitve Ljudske skupščine LRS je na svoji 5. seji dne 18. februarja 
1959 obravnaval .predlog Državnega sekretariata za pravosodno upravo LRS, 
da se razrešijo Štefan Mikec kot sodnik Okrožnega sodišča v Celju, Jože Dolin- 
šek kot sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru in Stojan Baje kot sodnik 
Okrožnega sodišča v Mariboru. 

V razpravi je odbor ugotovil, da navedeni sodniki sami prosijo za razrešitev 
sodniške funkcije in da so za njih razrešitev podani zakoniti pogoji po določbah 
zakona o sodiščih. Razen tega prevzamejo z novimi službami naloge, ki so tudi 
družbeno potrebne in je zato njihov prehod na druga službena mesta v skladu 
z družbenimi koristmi, čeprav še ne moremo vkljub izboljšani zasedbi mest 
na sodiščih v celoti trditi, da so vsa naša sodniška mesta, kolikor so potrebna, 
sedaj že zasedena. 

Odbor je zato sklenil predlagati Ljudski skupščini LRS, da razreši Štefana 
Mikca kot sodnika Okrožnega sodišča v Celju in Jožeta Dolinska ter Stojana 
Bajca kot sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Ivana Zmaherja. 

St. LS 34/1-59 

Ljubljana, dne 18. februarja 1959 

Poročevalec: Predsednik: 

I v a n  2 m a h e r  1.   r. T i n e   R e m š k a r   1.   r. 
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LJUDSKA   SKUPŠČINA 
LJUDSKE    REPUBLIKE    SLOVENIJE 

Predsednik: 

Miha  Marinko 

Podpredsednika: 

Dr.  H e 1 i  M o d i c Stane  Kavčič 
Tajnik: 

Dr.   Miha   Potočnik 

ODBOIU IN KOMISIJE 
LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ODBOR ZA DRUŽBENA SREDSTVA 

Franc   L e s k o š e k .   predsednik 

Miha   B e r č i Č,   podpredsednik 

Julij   Beltram,   tajnik 

Štefan   Antalič RikoJerman 
M i 1 a л   A p i h Inž.   Ivo   Klemeneič 
Angela   Boštjahčič Tone   Kropušek 
Inž. Jože   Drnovšek Inž. Štefka   L o r b e k 
L u k a   D o 1 e n c F r a n c  N a g 1 i č 
Maks   Dimnik Inž.   Boris  Pipan 
Slava .Faletič MirkoRemec 
Davorin   Ferligoj Jože   Slavi č 
Rudolf   Ganziti Peter  Tomazin 

Viktor   Zupančič 

ODBOR ZA VLOGE IN PRITOŽBE 

Jože   Kladiva r,   predsednik 

Mica  Marinko,  tajnik 

FrancFale AlbinJensterle 
Rudolf   Ganziti Dr.   Sonja   Kukovec 

Stanko  Rebernik 

ADMINISTRATIVNI ODBOR 

Ivan  Novak,  predsednik 

Jože   K 1 a d i v a r ,   tajnik 

LeopoldMaček* MirkoRemec 
Jakob  Zen 

• Izvoljen namesto Rudolfa Ganzitija na G. skupni seji RZ in ZP dne 19. II. 1959. 
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ODBOR ZA VOLITVE 

Tino   Remškar,   predsednik 

Andrej   Babnik,   tajnik 

Ivan   Alt Inž.   Vilma   Pirkovič 
Ivan   Zmahar 

KOMISIJA ZA RAZLAGO ZAKONOV 

Lojze   Piškur,   predsednik 

Karel L U t a r,   tajnik 

Dr.   Marijan   D e r m a s t i a Ivan   Kovač 

IvanGorjup CirilKnez 
AlbertJakopič PavelMrak 

Dr. M i h a   Potočnik 

KOMISIJA ZA LJUDSKE ODBORE 

Tomo   Brejc,   predsednik 

Anton   P e temelj,   tajnik 

MilanApih Ivan   Horvat 

Davorin   Fer lig o j Mirko   Rovšček 
Marija   Zupančič 

REPUBLIŠKI    ZBOR 

Predsednik: 

Inž. Pavle  Zaucer 

Podpredsednik: 

Angela   Ocepek 

Zapisnikarji: 

Drago   Šelige r SI a vi ca   Zirkelbach 

Stane   Sotlar 
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ODBORI REPUBLIŠKEGA ZBORA 

ODBOR ZA ORGANIZACIJO OBLASTI IN UPRAVE 

Milan   A p i h .   predsednik* 

Franc  Pirkovič,   podpredsednik 

Inž. Pepca   Pcrovšek,   tajnik 

FrancBera VladoJurančič 
Stanko   Brečko Koioman   Korpič 

Nerino   Gobbo Cvetka   Vodopivec 

Alfonz   Grmek Martin   Košir 

IvanHercog Stane   Sotlar 

B i k o   Jerman Stane   V r h o v e c 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

Franc   Leskošek,   predsednik 

France  Popit,  podpredsednik 

Inž.   Ivo   Klemenčič,   tajnik 

M i r a n   C v e n k S v e t k o   K o b a 1 

RudiCačinovič Franc  Kralj 

Mihaela   Dermastia Tine  Lah 

Davorin   Ferligoj Jože   Marolt 
Matevž   H ace LojzkaStropnik 

A 1 b e r t   J a k o p i č J o ž e   T r a m š e k 

IvoJanžekovič Ed o   Zor ko 

S 1 a v k o  J e ž Viktor Zupančič 

ODBOR ZA PROSVETO IN KULTURO 

France   P e r o v š e k ,   predsednik 

Lojze   Piškur,   podpredsednik 

Franc   S u š t e r š i č ,   tajnik 

Marija   Aljančič Ivan   Potrč 

Maks   Dimnik Stane   Ravljen 

S t e f a n   G y o f i M a k s   V a 1 e 

Franc   Kimovec Milo   Vižintin 

Ivan   Krajnčič Jelka   Vrhovšek 

Tone   K r o p u š o k Beno   Zupančič 

* Izvoljen namesto Mirka Zlatnarja na 4. seji RZ dne 24. septembra 19511. 
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ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO POLITIKO 

Mira   Svetina,   predsednik 
dr.    Ivan    Kopač,    podpredsednik 

Franc   Krese,   tajnik 

Tomo   Brejc Vinka   Simoni č 
dr.   Draga   C e r n e 1 č P o I d k a   Skrbiš 
Jože   Globačnik Franc   Sebjanič 

Albin   Jcnsterle dr.   Ruža   Segedin 

Ivan   Kovačič Karel   Sterban 
Albin   Kuret Anton   Vrhovšek 

Angela   Ocepek Martin   Zakonjšek 

ODBOR ZA PRORAČUN 

Branko Babic, predsednik 
Jakob Zen, podpredsednik 

Franc   Skok,   tajnik 

AdolfCernec StaneNunčič 
Marija   Leva r IvanRančlgaj 

A 1 o j z   L i b n i k J o ž e   S I a v i č 

inž.   Štefka   Lorbek Jože   Vonta 

ZAKONODAJNI ODBOR 

dr.   Heli   M od i c,   predsednik 

dr.   Miha   Potočnik,   podpredsednik 
dr.   Sonja  Kukovec,   tajnik 

Franc   Belšak Lado   Oblak 
Lado   Božič Aleksander   Pirher 

Vera   K o 1 a r i č Franc   T r e v e n 
Stane   N u n č i č Marija   Zupančič 

MANDATNO-IMUNITETNI ODBOR 

Mihaela   D e r m a s t i a ,   predsednik 

H u m b e r t   G a č n i k ,   tajnik 

Milan   Frančeškin France   Kimovec 

Marinka   Ribičič 
■M' 
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ODBOR ZA PREDLOGE Ш PRITOŽBE* 

Jože   Kladivar,   predsednik 
Mica   Marinko,   tajnik 

Albin   Jensterle dr.   Sonja   K u k o v e c 
Leopold   Maček 

ZBOR   PROIZVAJALCEV 

Predsednik: 

Lojze   Ocepek 

Podpredsednik: 

Miha   Berčič 

Zapisnikarji: 

IvanVidenič MaraFras FrancPerše 

ODBORI ZBORA PROIZVAJALCEV 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

Jože   Gerbec,   predsednik 

Herman   S 1 a m i č ,   podpredsednik 

Stane   Fele,   tajnik 

IvanAvsec StefanPavšič 

Tončka   Banovec Janez   Petrovič 

Henrik   Cigoj inž.   Boris   Pipan 

Jože  Jerman A n t o n   S e1 j a k 
inž.   D e s a n k a   K o z i č Jože   U 1 č a r 

IvanKnez IvanVičič 

JožeKnez Marija   Vild 

ODBOR ZA GOSPODARSKE ORGANIZACIJE 

Ivan   Gorjup,   predsednik 

Tone   Hafner,   podpredsednik 
Nada   Božič,   tajnik 

V i k t o r   G r č a Anton   M a r t i n š e k 

F r a n j o   J e r a j M i 1 a n   O g r i s 

Marko   Klemen čič Valentin   Ravnihar 

IvanKovač ErnestTramšek 

* Odpravljen z odlokom na 6. seji RZ dne 19. februarja 1959. 
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ODBOR ZA VPRAŠANJA DELA IN SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 

Jože   Bergant,   predsednik 

Stane   Dolenc,    podpredsednik 
Stanko   Kuntu,   tajnik 

Štefan   Antalič DanaKošak 
Angela   Boštjančič Miro   Posega 
Stanislav   Brovinsky Jože   Segula 
KarelGrm PavelZerovnik 
Slavko   K obal IvanZmahar 

ODBOR ZA PRORAČUN 

Mirko Remec, predsednik 
Anton Pire, podpredsednik 

Ivanka   Kukovec,   tajnik 

Ivan   Krofi Stane   Rebernik 
Franc   Mencinger Peter   Tomazin 

ZAKONODAJNI ODBOR 

Andrej   Babnik,   predsednik 

inž.   Jože   Drnovšek,   podpredsednik 
Janko   L u k a n ,   tajnik 

Elica   Dolenc Janez   Les jak 
Bojan   Leskovar Franc   Naglic 

MANDATNO-IMUNITETNI ODBOR 

Stane   Škof,   predsednik 
Pepca   Jež,   tajnik 

Milka   Jovan Peter   Plevel 
Anton   Sihur 

ODBOR ZA PREDLOGE IN PRITOŽBE* 

Rudolf   Ganziti,   predsednik 
F i-a n c  Fale,   tajnik 

Francka   Bevk Slava   Faletič 
Jože   Bračun Mirko   Lorger 

Viktor   Pintarič 

* Odpravljen z odlokom na 6. seji ZP dne 19. februarja 1959. 
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POSLANCI 
LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Aljančič Marija 
Alt Ivan 
Apih Milan 
Avbelj Viktor 
Babič Branko 
Belšak Franc 
Beltram Julij 
Bera Franc 
Bole Tone 
Božič Lado 
Brečko Stanko 
Brejc Tomo 
Cvenk Miran 
Cačinović Rudi 
Cernec Adolf 
Cernelč dr. Draga 
Dermastia dr. Marijan 
Dermastia Mihaela 
Dimnik Maks 
Fajfar Tone 
Ferligoj Davorin 
Frančeškin Milan 
Gačnik Humbert 
Globačnik Jože 
Gobbo Nerino 
Goršič Milko 
Grmek Alfonz 
Gyofi Štefan 
Hace Matevž 
Herćog Ivan 
Horvat Ivan 
Ingolič Jože 
Jakopič Albert 
Janžekovič Ivo 
Jensterle Albin 
Jerman Riko 
Jež Slavko 
Jurančič Vlado 
Kimovec France 
Kladivar Jože 
Klomenčič inž.  Ivo 
Knez Ciril 
Kobal Svetko 

Republiški  zbor 

Kocijančič Boris 
Kolarič Vera 
Kopač dr. Ivan 
Korpič Koloman 
Košir Martin 
Košmelj  Miran 
Kotnik inž. Viktor 
Kovačič Ivan 
Kraigher Boris 
Krajnčič Ivan 
Kralj Franc 
Krese Franc 
Krivic Ada 
Kropušek Tone 
Kukovec dr. Sonja 
Kuret Albin 
Lah Tine 
Leskošek Franc 
Levar Marija 
Libnik Alojz 
Lorbek inž. Štefka 
Lutar Karel 
Maček Ivan 
Maček Leopold 
Majhen Vlado 
Maležič Matija 
Marinko Mica 
Marinko Miha 
Marolt Jože 
Modic dr. Heli 
Nunčič Stane 
Oblak Lado 
Ocepek Angela 
Perovšek France 
Perovšek inž. Pepca 
Peternelj Anton 
Pirher Aleksander 
Pirkovič Franc 
Pirkovič inž. Vilma 
Piškur Lojze 
Popit France 
Potočnik dr. Miha 
Potrč Ivan 

Rančigaj  Ivan 
Ravljen Stane 
Regent Ivan 
Remškar Tino 
Ribičič Marinka 
Ribičič Mitja 
Rudolf Janko 
Seliger Drago 
Simonič Vinka 
Skok Franc 
Skrbiš Poldka 
Slavič Jože 
Sotlar Stane 
Stropnik Lojzka 
Svetina Mira 
Sebjanič Franc 
Segedin dr. Ruža 
Šilih Niko 
Sterban Karel 
Sušteršič Franc 
Tomšič Vida 
Tramšek Jože 
Treven Franc 
Vale Maks 
Vilfan dr. Joža* 
Vipotnik Janez 
Vižintin Milo 
Vodopivec Cvetka 
Vonta Jože 
Vrabič Olga 
Vrhovec Stane 
Vrhovšek Anton 
Vrhovšek Jelka 
Zakonjšek Martin 
Zirkelbach Slavica 
Zlatnar Mirko 
Zorko Edo 
Zorko Peter 
Zupančič Beno 
Zupančič Marija 
Zupančič Viktor 
Zaucer inž. Pavle 
Zen Jakob 

* Mandat potrjen na 4. seji Republiškega zbora dne 24. septembra  1958 
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Antalič Štefan 
Avsec Ivan 
Babnik Andrej 
Banovec Tončka 
Beičič Miha 
Bergant Jože 
Bevk Francka 
Boštjančič Angela 
Božič Nada 
Bračun Jože 
Brovinsky Stanislav 
Cigoj  Henrik 
Dolenc Elica 
Dolenc Stane 
Drnovšek inž. Jože 
Fale Franc 
Faletič Slava 
Fele Stane 
Fras Mara • 
Ganziti Rudolf 
Gerbec Jože 
Gorjup Ivan 
Grča Viktor 
Grm Karel 
Hafner Tone 

Z b o i'   proizvajalcev 

Jeraj  Franjo 
Jerman Jože 
'cž Pepca 
Jovan Milka 
Kavčič Stane 
Klemenčič Marko 
Knez Ivan 
Knez Jože 
Kobal Slavko 
Košuk Dana 
Kovač Ivan 
Kozič inž. Desanka 
Krofi Ivan 
Kukovec Ivanka 
Kuntu Stanko 
Lesjak Janez 
Leskovar Bojan 
Lorger Mirko 
Lukan Janko 
Martinšek Anton 
Mencinger Franc 
Mrak Pavel 
Naglic Franc 
Novak Ivan 
Ocepek  Lojze 

Ogris Milan 
Pav.šič Štefan 
Perše Franc 
Petrovič Janez 
Pintarič Viktor 
Pipan inž. Boris 
Pire An'on 
Plevel Peter 
Posega Miro 
Ravnihar Valentin 
Rebernik Stanko 
Remec Mirko 
Rovšček Mirko 
Seljak Anton 
Sihur Anton 
Slamič Herman 
Segula Jože 
Škof Stane 
Tomaži n Peter 
Tramšek Ernest 
Ulčar Jože 
Vičič Ivan 
Videnič Ivan 
Vild Marija 
Zercvnik Pavel 
Zmahar  Ivan 

POSLANCI, IZVOLJENI V ZVEZNO LJUDSKO SKUPŠČINO 

Viktor   Avbelj,   dr.   Marijan   Dermastia,   Tone   Fajfar,   Boris   Kraigher,   Franc 
Leskošek, Ivan Maček. Vlado Majhen, MIha Marinko, Vida Tomšič, Olga Vrabič 
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IZVRSNI SVET 

LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 

Boris   Kraigher 

Podpredsednika: 

dr.   Joža   Vilfan1 Viktor   Avbelj 

Člani: 

Julij Beltram2, Tone Bole, Tone Fajfar, Milko Goršič, Jože Ingolič, Boris Koci- 
jančič, Miran Košmelj, inž. Viktor Kotnik, Ada Krivic, Vlado Majhen, Matija 
Maležič, Mitja Ribičič, Janko Rudolf, Niko Šilih, Vida Tomšič, Janez Vipotnik1' 

VRHOVNO SODIŠČE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 

Vladimir   Krivic 

Člani: 

dr. Vilko Androjna', Jože Baričevič, dr. Ivan Bele, Jože Cerne, Viktor Damjan5, 
Albin Dobrajc, Matej Delničar, dr. Milko Gaber, Alojz Hartman, Stanko Hribar, 
dr. Albin Juhart, Karel Košenina, Henrik Kužnik, Karel Mejak, Silverij Pakiž, 
Alojz Peric, Marko Simčič, Franc Skok, dr. Jakob Svet, Jože Segedin, Alojz 

Smid, Albin Torelli, Martin Zalik 

VIŠJE GOSPODARSKO SODIŠČE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 

Jernej   Stante 

Člani: 

Marjan  Bele,  dr.  Ivan Dougan,  Dušan Jaklič,  dr.  Ciril Jurca,  Franc Kobler, 
Stane Kovač, dr. Marjan Mehlc, Viljem Muc, dr. Franjo Omladič, Franc Spendal, 

dr. Anton Vidic 

Izvoljen na 4. skupni seji RZ in ZP dno 24. septembra 1958. 
Razrešen dolžnosti člana IS na 6. skupni seji RZ in ZP dne 19. februarja 1959. 
Razrešen dolžnosti člana IS na 4. skupni seji RZ in ZP dne 24. septembra 195!!. 
Izvoljen na 4. skupni seji RZ in ZP dne 24. septembra 1958. 
Izvoljen na 5. skupni seji RZ in ZP dno 28. decembra 1958. 
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