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REPUBLIŠKI   ZBOR 

7. seja 

(27. maja 1959) 

Predsedoval:   Milan   Apih,    namestnik   predsednika    Republiškega    zbora 
in predsednik odbora za organizacijo oblasti in upravo 

Zapisnikar:      Sla vica   Zirkelbach 

Začetek seje ob 10.15 uri. 

Predsedujoči Milan Apih: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! 
Pričenjam 7. sejo Republiškega zbora Ljudsko skupščine Ljudske republike 
Slovenije, ki jo je sklical predsednik Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije. Zapisnik današnje seje bo vodila tovarišica Slavica Zirkelbach. 

Sporočam, da so opravičili svojo odsotnost ljudski poslanci: Martin Košir, 
Angela Ocepek, Ivan Rančigaj, Ivan Regent, Lojzka Stropnik, Mira Svetina, Jože 
Tramšek, Maks Vale in inž. Pavle Zaucer. Ali jim zbor odsotnost opraviči? 
(Poslanci se strinjajo.) Ker se zbor strinja, ugotavljarn, da je omenjenim po- 
slancem odsotnost opravičena. 

Prosim zapisnikarja zadnje seje tovariša Draga Seligerja, da prebere za- 
pisnik G. seje. (Zapisnikar Drago Seliger prebere zapisnik 6. seje.) 

Ima kdo od tovarišev poslancev kakšno pripombo k zapisniku? (Ne javi se 
nihče.) Ker nihče, menim, da je zapisnik odobren in da se lahko podpiše. 
(Predsedujoči Milan Apih in zapisnikar Drago Seliger podpišeta zapisnik.) 

Za 7. sejo predlagam naslednji dnevni red: 

1. volitve predsednika, podpredsednika in zapisnikarjev zbora; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o dopolnitvi družbenega plana 

Ljudske republike 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. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o potrditvi sklepnega računa 

o izvršitvi proračuna Ljudske republike Slovenije (republiškega proračuna) za 
leto 1958; 

5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi 51. člena zakona 
o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji; 

6. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa 
republiškega investicijskega sklada za leto 1958; 

7. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi odločbe o dopol- 
nitvi statuta Univerze v Ljubljani; 

8. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o razrešitvi člana fakultetnega 
sveta Fakultete za splošno medicine in stomatologijo Univerze v Ljubljani in 
o izvolitvi novega člana sveta te fakultete; 

D. izvolitev komisije za pripravo predloga za spremembo poslovnika Repub- 
liškega zbora. 
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Ima kdo od tovarišev ljudskih poslancev k predlaganemu dnevnemu redu 
še kakšen dopolnilni oziroma spreminjevalni predlog? (Ne javi se nihče.) Ker ni 
pripomb, ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Pred prehodom na dnevni red obveščam zbor, da so poslanci Republiškega 
zbora, in sicer Marinka Ribičič, Jože Slavič, Franc Sebjanič, Aleksander Pirher, 
Franc Popit in Jože Vonta poslali pismena vprašanja s prošnjo, da Izvršni svet 
na ta vprašanja odgovori. Izvršni svet je predlagal, da na nekatera vprašanja 
odgovori na skupni seji, na nekatera pa pismeno. Zato predlagam, da na skupni 
seji poslušamo odgovore na vprašanja poslancev. Ali se zbor s tem predlogom 
strinja? (Poslanci se strinjajo.) Je kdo proti? (Nihče.) Ker se zbor strinja, 
prekinjam sejo in prosim tovariše poslance, da ostanejo v dvorani in se udeleže 
skupne seje, ki bo takoj. 

Seja je bila prekinjena ob 10.25 uri in se je nadaljevala ob 12.50 uri. 

Predsedujoči M i 1 a n A p i h : Nadaljujemo 7. sejo in prehajamo na 1. točko 
dnevnega reda, to je na volitve predsednika, podpredsednika in zapisnikarjev 
zbora. Prosim za predlog. 

Mirko Zlatna r: Na podlagi 14. člena poslovnika Republiškega zbora 
Ljudske skupščine LRS predlagam v imenu naslednjih devetih ljudskih po- 
slancev, in sicer Tineta Remškarja, Ivana Alta, Lada Božiča, Vere Kolarič, 
Staneta Nunčiča, dr. Sonje Kukovec, Matije Maležiča, Julija Beltrama, Mire 
Svetina in v svojem imenu, naj ostanejo vsi dosedanji funkcionarji Republiškega 
zbora Ljudske skupščine LRS, ki jim je potekla enoletna funkcijska doba, še 
nadalje na svojih mestih in naj torej Republiški zbor za naslednjo funkcijsko 
dobo ponovno izvoli za predsednika Republiškega zbora inž. Pavla Zaucerja, za 
podpredsednika Angelo Ocepek, za zapisnikarja pa Draga Seligerja, Staneta 
Sotlerja in Slavico Zirkerbach. 

Razen tega bi predlagal zboru, da ponovno odloči o tem, da nadalje vodi 
seje zbora ljudski poslanec Milan Apih, ker sta predlagani in dosedanji pred- 
sednik zbora inž. Pavle Zaucer in podpredsednik zbora Angela Ocepek odstotna; 
sejo zbora naj bi vodil, dokler bosta predsednik in podpredsednik zbora odsotna. 

Predsedujoči Milan Apih: Ali obstoja še kakšen predlog? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne, dajem predlog, da ostanejo vsi dosedanji funkcionarji Republi- 
škega zbora na svojih mestih, na glasovanje. Kdor je za to, da za predsednika 
Republiškega zbora izvolimo ljudskega poslanca inž. Pavla Zaucerja, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno izvolil 
za predsednika zbora inž. Pavla Zaucerja. 

Kdor je za to, da se za podpredsednika Republiškega zbora izvoli tovarišica 
Angela Ocepek, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Repub- 
liški zbor soglasno izvolil za podpredsednika zbora Angelo Ocepek. 

Kdor je za to, da se za zapisnikarje Republiškega zbora izvolijo Drago 
Seliger, Stane Sotlar in Slavica Zirkelbach, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno izvolil za zapisnikarje Draga 
Seligerja, Staneta Sotlerja in Slavico Zirkelbach. 
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Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o 
predlogu odloka o dopolnitvi družbenega plana Ljudske republike Slovenije za 
leto 1959. 

Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec 
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Mihaela Dermastia prebere 
odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Predlog odloka je obrazložil pismeno tudi Izvršni svet in so obrazložitev 
poslanci prejeli. Zeli morda predstavnik Izvršnega sveta predlog še ustmeno 
obrazložiti. (Ne.) Predlog odloka dajem v obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ker se nihče ne javi, dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za 
predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o dopol- 
nitvi družbenega plana Ljudske republike Slovenije za leto 1959. 

Predlog odloka obravnava tudi Zbor proizvajalcev, zato bo treba ugotoviti, 
ali je v obeh zborih sprejet v enakem besedilu. 

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. 

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

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec 
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Lado Božič prebere odborovo poro- 
čilo. - Glej priloge.) 

Zeli morda predstavnik Izvršnega sveta dati poleg pismene še ustno obraz- 
ložitev? (Ne.) 

Prehajamo na obravnavo predloga. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče no javi, dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o spre- 
membah zakona o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji. 

Prehajamo na 4. 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 1958. 

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

Izvršni svet je predlog obrazložil pismeno. Zeli predstavnik Izvršnega sveta 
predlog še ustno obrazložiti? (K besedi se prijavi član Izvršnega sveta Matija 
Maležič.) 

Matija Maležič: Tovariši in tovarišice! Poleg obrazložitve, ki jo je 
dal pismeno Izvršni svet, bi želel dodati še nekaj stvari. 

Glede zaključnega računa za leto 1958 bi hotel predvsem primerjati reali- 
zacijo potrošnje v letu 1958 z realizacijo potrošnje v letu 1957. Pri tem ugotovimo 
razliko okrog 2 milijardi dinarjev. Hotel bi pojasniti, zakaj je v primerjavi leta 
1958 z letom 1957 tako velika razlika. Ze iz podrobnega poročila je razvidno, da 
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do te razlike ni prišlo zato, ker je morda proračunsko funkcioniranje državnih 
organov oziroma zavodov bilo v letu 1958 lažje, oziroma da so imele ustanove 
več poračunskih kreditov, ampak je prišlo do sorazmerno večje potrošnje pro- 
računskih sredstev predvsem zaradi intenzivnega urejanja osebnih dohodkov 
javnih uslužbencev v letu 1958. 

Leta 1958 smo izdali za osebne izdatke 997 milijonov dinarjev več kot pa 
v letu 1957. V letu 1958 smo reševali in urejali vprašanje plač vse državne 
uprave in lahko rečem, da smo po več letih dokaj uredili vprašanje prejemkov 
v prosveti, šolstvu in zdravstvu. To je pravzaprav tudi glavna značilnost zaključ- 
nega računa za leto 1958, če obravnavamo vprašanje izdatkov. Pri tem povečanja 
osebnih izdatkov za milijardo ne smemo obravnavati tako, kot da gre za čisto 
povečanje osebnih prejemkov, kajti odšteti je treba tudi ustrezne dajatve pro- 
računskih prispevkov, ki so v tem znesku že vračunane. Tako je proračunska 
potrošnja glede intenzivnosti, glede materialnih izdatkov itd. približno na ravni 
leta 1957. 

Iz poročila nadalje izhaja, da izkazuje zaključni račun za leto 1958. 1 608 000 
dinarjev presežka. To je po več letih prvič, da so bili izdatki manjši od dohodkov. 
Ta presežek je sicer majhen, simboličen, vendar je presežek in je značilen 
predvsem zaradi tega, ker kaže na to, da smo glede našega proračunskega 
sistema oziroma glede naših proračunskih dohodkov že prišli v situacijo, ko 
lahko več ali manj zelo točno predvidimo dohodke, tako da ni potrebno, kot v 
prejšnjih letih, med letom odstopati glede dohodkov itd. 

Glede dohodkov republiškega proračuna bi predvsem omenil, da je reali- 
zacija tako imenovanega proračunskega prispevka zelo ugodna, saj smo realizi- 
rali okrog 110 % tega proračunskega vira. Ta ugotovitev je važna predvsem zato, 
ker je ta proračunski vir glavni proračunski dohodek in predstavlja za republiški 
proračun skoraj dve tretjini dohodkov. Na podlagi tega lahko sklepamo, da bo 
tudi proračun za leto 1955 glede dohodkov realiziran tako, kot je bil predviden, 
ali pa bo morda celo presežen. 

Glede kmečke dohodnine bi pripomnil, da je bila razpisana v višini 
3 424 000 000 dinarjev. Zaradi normalnih odpisov, ki nastajajo vsako leto, se je 
izterjava sicer zmanjšala na 96 0/o. Menimo, da je izpad 4 % ugoden in da je bil 
druga leta ta izpad celo večji. 

Glede izdatkov bi omenil, da so izdatki realizirani do 99 0/o, kar pomeni, da 
je proračun skoraj realiziran tako, kot je bil določen. Glavna značilnost, ki sem 
jo uvodoma že omenil, je, da se odnos med osebnimi in materialnimi izdatki 
zopet spreminja v škodo materialnih izdatkov, in sicer v primerjavi z letom 1957 
celo za 8 "/o. Konec leta 1958 smo imeli 7981 uslužbencev; na novo je bilo med 
letom sprejetih v republiški državni upravi 321 uslužbencev. Negospodarske 
investicije so realizirane v višini 97 "/o. Glede proračunske rezerve bi hotel 
poudariti, da je bila kot proračunska rezerva trošena v zelo majhnem obsegu, 
in sicer samo v višini 48 milijonov dinarjev, vsa ostala sredstva oziroma razlika 
do 300 milijonov — v tej višini je bila rezerva v proračunu predvidena — je bila 
v glavnem porabljena za povečanje osebnih izdatkov pri raznih ustanovah 
oziroma zavodih, tako da je vse leto 1958 Izvršni svet zelo težko urejal zahteve, 
ki so se med letom javljale. 

Glede finančno samostojnih zavodov bi omenil predvsem vprašanje nereal- 
nega planiranja dohodkov finančno samostojnih zavodov, kot je to omenil 
poročevalec odbora za proračun. Ugotavljamo namreč, da so bili dohodki pre- 
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seženi za 170/o, kar je sorazmerno precej. Vendar bi v opravičilo tistih, ki so 
proračun sestavljali, povedal, da bomo do neke mere več ali manj tudi v 
prihodnje stalno morali biti priča takšnemu preseganju dohodkov, kajti med 
finančno samostojnimi zavodi imamo vrsto zavodov, ki bi morali biti pravzaprav 
podjetja in ki tudi delujejo kot podjetja. Pri teh zavodih je zelo težko vnaprej 
predvideti vso dejavnost. Vpeljava novega proizvoda za katerega se v začetku 
leta še ne ve, oziroma če je proizvodnja določenega predmeta večja, kot je bilo 
predvideno, kot n. pr. zaradi nepredvidenih naročil itd., lahko povzroči, da 
nastanejo zelo velike razlike glede predvidevanj in bi želel samo na nekatere 
opozoriti. Tako je n. pr. Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij povečal 
dohodke za 156 milijonov dinarjev, ker je izdelal vrsto novih proizvodov in jih 
dal na razpolago gradbenim podjetjem. Geološki zavod je povečal svojo dejav- 
nost za 94 milijonov din pri delih, ki v začetku leta še niso bila predvidena. 
Uprava žitnih silosov je iz nepredvidenih razlogov prekoračila plan dohodkov 
za 116 milijonov dinarjev, zlasti zato, ker ni mogla izkoristiti vseh svojih ka- 
pacitet in jih je dala na razpolago nekaterim podjetjem tako, da je zaradi tega 
imela na nepredvideni najemnini preko 100 milijonov dinarjev dohodka. Se 
enkrat bi hotel poudariti, da bodo finančno samostojni zavodi tudi v prihodnje 
presegali dohodke, menim pa, da je to do neke mere tudi pozitivno, ker je to 
znak konsolidacije naših finančno samostojnih zavodov. Mnogi namreč že dokaj 
solidno poslujejo in iz leta v leto razširjajo svojo dejavnost in seveda s tem 
tudi presegajo predvidene proračunske dohodke. 

Med letom so bili ustanovljeni štirje novi finančno samostojni zavodi, in 
sicer: Zavod za izobraževanje odraslih. Zavod za zdravstveno varstvo študentov, 
Servis za prevozne storitve državnih organov in pa podjetje »Uradni list«. Štirje 
finančno samostojni zavodi so bili ukinjeni, in sicer trije kot tako imenovani 
konjerejski zavodi, četrti zavod — Metalurški institut pa je prišel v pristojnost 
Zvezne industrijske zbornice. 

Glede finančno samostojnih zavodov bi nadalje opozoril, da je predstavljala 
dotacija, ki so jo zavodi dobili v letu 1958, samo 2,2 % skupnih dohodkov teh 
zavodov. Leta 1957 pa je bil delež te proračunske dotacije 3,5 0/o, v letu 1956 pa 
celo 6,6 %, kar pomeni, da so se v treh letih zmanjšale proračunske dotacije 
od 6,6 0/o na 2,2 0/o. S tem sem hotel ponovno ilustrirati, da je trditev o relativni 
konsolidaciji nekaterih finančno samostojnih zavodov točna, namreč da nepre- 
stano in čedalje bolj redno ustvarjajo lastne proračunske dohodke. 

Osebni izdatki so se pri finančno samostojnih zavodih tudi povečali za 160/o 
v primerjavi s predvidevanji. Tudi pri finančno samostojnih zavodih je to 
rezultat urejevanja plač v letu 1958. Samo pri zdravstvenih zavodih, bolnišnicah, 
ambulantah itd. so bile v letu 1958 povečane plače za 228 milijonov dinarjev. 
Pri Radiu Ljubljana za 42 milijonov in še pri nekaterih drugih zavodih, medtem 
ko so bile plače pri vseh drugih zavodih povečane za 7 %, kot pri vsej državni 
upravi. 

Za proračunske sklade bi želel omeniti samo, da je bila politika preko vsega 
leta glede omejevanja potrošnje poostrena tako, da je bilo konec leta več sred- 
stev prenesenih v leto 1959, kot se je predvidelo, in sicer namesto 758 milijonov, 
celo 856 milijonov. Realizacija predračunov proračunskih skladov je skoraj 
takšna, kot so bili predračuni sestavljeni, in sicer v višini 95 0/o. 

Za zaključek bi hotel omeniti še stanje pri ljudskih odborih, da no bi iz 
tega poročila izzvenelo, kot da je samo republiški proračun v letu 1958 soraz- 
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merno ugodno zaključil s presežkom. Tudi okrajni in občinski ljudski odbori 
so podobno zaključili proračunsko leto 1958. Vsi ljudski odbori so realizirali 
izdatke v višini 97 0/o oziroma 98 0/o, okrajni 98 0/o, občinski pa 97 %. Prejšnja 
leta je bila ta realizacija manjša, in sicer samo v višini 94 0/o. Vsi okrajni ljudski 
odbori so zaključili proračune s presežkom in tudi vsi občinski ljudski odbori, 
razen štirih. S tem ne mislim reči, da je bila leta 1958 proračunska situacija 
pri ljudskih odborih ugodna v tem smislu, da je bilo na razpolago dovolj sred- 
stev. Nasprotno, lahko bi trdili, da predvsem občinski ljudski odbori gospodarijo 
z dokaj skromnimi materialnimi sredstvi in da imajo dokaj skromna sredstva za 
materialne izdatke. Vendar sem poudaril takšen zaključek leta 1958 predvsem 
zato, ker sem hotel pokazati, da so bili tudi plani oziroma proračuni občin in 
okrajev dokaj realni ter tako pri republiškem, kot tudi pri teh proračunih nismo 
doživeli lani kakšnih posebnih pogojev negativnih oziroma neugodnih prese- 
nečenj. 

Poudaril bi še, da republiški proračun lani ni potreboval bančnega kredita. 
Lahko rečemo, da je značilno za zaključni račun leta 1958, da je bil realiziran 
tako, kot je bil sam proračun sprejet, tako da je bilo med letom zelo malo od- 
stopanj oziroma zelo malo sprememb v samem proračunu. Glavni zaključek, 
ki se nam vsiljuje ob takšnem zaključnem računu, je predvsem ta, da je treba 
še bolj smelo in še bolj odločno podpirati vse tiste ukrepe, ki gredo za tem, 
da bodo naši proračunski dohodki v neposredni odvisnosti od dohodkov držav- 
ljanov. Menim, da je realizacija proračuna za leto 1958 rezultat dejstva, da smo 
s proračunskim prispevkom dobili takšen proračunski vir, ki ga je mogoče 
zelo točno predvideti in ki je najbolj objektiven za objektivno proračunsko 
funkcioniranje. V prihodnje je treba zato iti še bolj smelo v tej smeri in mislimo, 
da bo predvideni zvezni zakon o proračunih dal osnove, po katerih bo mogoče 
v prihodnje še bolj objektivno planirati proračunske dohodke in jih še bolj 
objektivno razdeljevati med posamezne politično-teritorialne enote, tako od 
zveze kot od same občine. Ta namen bo dosežen v precejšnji meri tudi s tem, 
da bo glavni proračunski dohodek v Jugoslaviji, ki sicer v celoti pripada zvezi, 
kot je to prometni davek, ki se zdaj plačuje v proizvodnji, do neke mere lahko 
decentraliziran predvsem za predmete široke potrošnje, tako da se bo pobiral 
v potrošnji, to je tam, kjer ga državljani glede na svojo kupno moč realizirajo. 
Mislim, da bo to ponoven korak naprej  v objektiviziranju naših proračunov. 

Predsedujoči Milan A p i h : Dajem predlog v obravnavo. Kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in dajem 
predlog zakona o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna Ljudske 
republike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1958 na glasovanje. Kdor 
je za predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Repub- 
liški zbor soglasno sprejel predlog zakona o potrditvi sklepnega računa o izvr- 
šitvi proračuna Ljudske republike Slovenije (republiškega proračuna) za 
leto 1958. 

Predlog zakona obravnava tudi Zbor proizvajalcev, zato bo treba ugotoviti, 
ali je bil v obeh zborih sprejet v enakem besedilu. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o 
predlogu zakona o spremembi 51. člena zakona o agrarni reformi in kolonizaciji 
v Ljudski republiki Sloveniji. 
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Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec 
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Mihaela Dermastia prebere 
odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec 
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Vera Kolar i č prebere odborovo 
poročilo. — Glej priloge.) 

Izvršni svet je predlog zakona pismeno obrazložil. Zeli predstavnik Izvrš- 
nega sveta predlog še ustno obrazložiti? (Ne.) Ce ne, dajem predlog zakona v 
obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi k besedi, 
dajem predlog zakona o spremembi 51. člena zakona o agrarni reformi in kolo- 
nizaciji v Ljudski republiki Sloveniji na glasovanje. Kdor je za predlog, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno 
sprejel predlog zakona o spremembi 51. člena zakona o agrarni reformi in kolo- 
nizaciji v Ljudski republiki Sloveniji. 

Predlog zakona obravnava tudi Zbor proizvajalcev, zato je treba ugotoviti 
ali je bil predlog zakona v obeh zborih sprejet v enakem besedilu. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo m sklepanje 
o predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa republiškega investicijskega 
sklada za leto 1958. 

Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec 
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Tine Lah prebere odborovo poro- 
čilo. — Glej priloge.) 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta predlog še ustno obrazložiti? (K besedi 
se prijavi predstavnik Izvršnega sveta dr. Danilo Dougan.) 

Dr. Danilo Dougan: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! V zvezi 
s predlogom odloka o potrditvi zaključnega računa republiškega investicijskega 
sklada za leto 1958, ki ga je finančno tehnično pregledal Državni sekretariat za 
finance LRS, bi k obrazložitvi, ki je bila priložena predlogu, dodal še nekaj 
kratkih pojasnil. 

Sredstva iz republiškega investicijskega sklada so se v letu 1958 razde- 
ljevala oziroma so se odobravala posamezna posojila po smernicah, ki jih je 
Izvršni svet Ljudske skupščine LRS črpal iz družbenega plana LRS za leto 1958. 
Družbeni plan je kot osnovna načela investicijske dejavnosti za leto 1958 zlasti 
določal, da je treba povečati delež negospodarskih investicij in pri naložbah 
v gospodarstvo povečati delež za kmetijstvo, promet, gradbeništvo ter trgovino 
in gostinstvo, pri čemer naj bi investicijske naložbe ne presegle ravni iz 
leta 1957. 

Da se zavarujejo zvezni proporci na področju investicijske dejavnosti, je 
zvezni družbeni plan za leto 1958 postavil osnovno načelo, da se smejo pri druž- 
benih investicijskih skladih politično-teritorialnih enot v letu 1958 uporabiti le 
sredstva, ustvarjena v prejšnjih letih. To je praktično pomenilo 100 % blokacijo 
vsega priliva iz 50 % participacije republiškega investicijskega sklada v odnosu 
do okrajnih investicijskih skladov v letu 1958. Ta blokacija je v letu 1957 zna- 
šala samo 40 %. Slična omejitev je zajela tudi tekoče anuitete, ki so bile v letu 
1958 prav tako v celoti blokirane, medtem ko so bile v letu 1957 v celoti na 
razpolago. 
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Posledica teh zveznih ukrepov, ki so zagotovili smotrno in družbenim pla- 
nom ustrezno investicijsko politiko, je bila, da je republiški investicijski sklad 
v začetku 1958 razpolagal z razmeroma nizkimi sredstvi v višini 1636 milijonov 
dinarjev. Da bi se z uporabo teh sredstev zagotovila osnovna načela, ki jih je 
republiški družbeni plan postavil za usmerjanje sredstev republiškega investi- 
cijskega sklada, in da bi se dosegla čimbolj racionalna naložba razpoložljivih 
sredstev, je bila že v začetku leta potrebna izredna previdnost in pozornost. 

Osnovna naloga sklada v začetku lota 1958 je bila, da ob upoštevanju v leto 
1958 prenesenih obveznosti sklada ter negospodarskih investicij iz republiškega 
proračuna po družbenem planu za leto 1958 v višini 341 milijonov in obveznosti 
iz naslova plačila anuitet za najeta posojila pri Narodni banki v višini 336.5 
milijonov zagotovi še dodatna sredstva za odobravanje novih posojil v gospo- 

darstvu. 
Odbor za posojila je zato skupaj z Investicijsko banko po priporočilih Izvrš- 

nega sveta kritično pregledal že odobrena posojila in poiskal možnosti za zmanj- 
šanje obveznosti sklada za leto 1958, oziroma za prenos teh obveznosti na pri- 
hodnja leta ter na breme drugih skladov, ne da bi s tem prizadel investitorje 
glede predvidenega obsega in roka izgradnje novih kapacitet. 

Rezultat takšnega pregleda je bil, da so bila nekatera že odobrena posojila 
zaradi povečanja lastne udeležbe znižana in da so se obveznosti sklada na pod- 
ročju kmetijstva prenesla na sklad za pospeševanje kmetijstva. Razen tega je v 
nekaterih primerih, kjer je republiški investicijski sklad odobril posojilo kol 
soudeležbo na zvezne kredite, to udeležbo začasno, to je za dobo enega leta, 
prenesel v skladu z obstoječimi predpisi na kratkoročno financiranje preko za 
to določenih bančnih sredstev. 

Končno je bila v dogovoru z Narodno banko prenesena obveznost vračanih 
anuitet za posojilo, najeto v letu 1958 v zvezi z izgradnjo hidroelektrarne Vu- 
hred, na naslednje leto. Finančni uspeh teh akcij je bil v tem, da je sklad mogel 
pokriti vse svoje obveznosti v letu 1958 in da je razen tega bila ustvarjena še 
možnost za odobravanje novih posojil v gospodarstvu do višine 186 milijonov. 
Ta znesek je seveda predstavljal znatno manjše možnosti za intervencijo repub- 
liškega investicijskega sklada v investicijski dejavnosti na območju Ljudsko 
republiko Slovenije. Zato je bilo treba zavzeti pri odobravanju novih posojil 
strožje kriterije. Tako so bila od 45 zahtevkov odobrena posojila le 14 investi- 
torjem v skupnem znesku 385 milijonov dinarjev, od katerega odpade na transe 
za 1959. loto 123 milijonov dinarjev, ostalih 262 milijonov pa predstavlja transe 
za leto 1958, kar pomeni presežek 76 milijonov dinarjev nad razpoložljivimi 
sredstvi. To pa ni povzročilo težav, ker je bilo splošno črpanje odobrenih sred- 
stev sklada razmeroma slabo, tako da je sklad ob koncu leta razpolagal še z 
211  milijoni neizkoriščenih, to je likvidnih sredstev. 

Podatki o uporabi kreditov, ki so bili odobreni iz republiškega investicij- 
skega sklada v letu 1958 kažejo, da so so glede republiških gospodarskih inve- 
sticij krediti izkoriščali po predvidevanjih, potrošnja teh kreditov v gospo- 
darstvu, zlasti v industriji, trgovini in gostinstvu pa je zaostajala. Ker te 
gospodarsko panoge v strukturi republiškega investicijskega sklada predstavljajo 
64,6 0/o kreditov, odobrenih za gospodarstvo, jo nizek ostotek skupne potrošnje 
kreditov za gospodarstvo v višini 68 0/o razumljiv. Za razmeroma nizko potrošnjo 
odobrenih kreditov v gospodarstvu jo bilo več deloma objektivnih pa tudi sub- 
jektivnih razlogov, in sicer: nezadostna kapaciteta projektivnih birojev, ki niso 
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mogli pravočasno izdelati glavnih projektov in so s tem povzročili zakasnitev 
začetka del; povečana stanovanjska graditev, ki je absorbirala velik del grad- 
benih kapacitet; težave pri odobravanju deviz za nakup uvozne opreme; zamude 
pri nabavi domače in uvozne opreme; zamude, ki so jih povzročili investitorji 
sami zaradi kasnejših sprememb v programski zasnovi investicij in končno 
zamude pri plačilu obvezne in pogodbene udeležbe — tako lastne, kakor tudi 
iz sredstev lokalnih družbenih skladov. 

Nezadovoljivo koriščenje odobrenih posojil povzroča izpad predvidene pro- 
izvodnje in ustvarja disproporce glede predvidevanj plana gospodarskega raz- 
voja. Zato je treba v prihodnje še bolj kot doslej posvetiti še večjo pozornost 
pravočasni dograditvi predvidenih kapacitet. 

Razmeroma nizka sredstva, s katerimi je republiški investicijski sklad 
razpolagal v letu 1958 za kritje vseh svojih obveznosti — to je obveznosti Iz 
trans, ki so bile odobrene že v prejšnjih letih za leto 1958 in iz obveznosti v 
zvezi z novo odobrenimi posojili, kar skupaj predstavlja 1114 milijonov dinarjev, 
— seveda niso mogla bistveno vplivati, da bi bila investicijska vlaganja v Ljudski 
republiki Sloveniji tudi iz vseh drugih virov vsklajena z osnovnimi proporci, 
ki jih je dal družbeni plan za leto 1958 za investicije v gospodarstvu. 

Udeležba investitorjev, bodisi iz njihovih lastnih sredstev, bodisi iz sredstev 
lokalnih investicijskih skladov, je pri posojilih, odobrenih iz republiškega inve- 
sticijskega sklada, sicer znašala 506 milijonov, to je 31,2 0/o nasproti proračunski 
vrednosti teh investicij, kar predstavlja razmeroma visoko udeležbo. Vendar pa 
je treba pri tem poudariti, da je lastna udeležba v višini 506 milijonov dinarjev 
pomenila samo 1,5 n/o vseh razpoložljivih lastnih sredstev gospodarskih orga- 
nizacij ter občinskih in okrajnih investicijskih skladov. Iz tega izhaja, da je 
težko govoriti o pomembnejši intervenciji republiškega investicijskega sklada 
pri usmerjanju decentraliziranih sredstev v Ljudski republiki Sloveniji v 
letu 1958. 

Predsedujoči Milan A p i h : Predlog odloka o potrditvi zaključnega 
računa republiškega investicijskega sklada za leto 1958 dajem v obravnavo. 
Kdo želi besedo? Besedo ima ljudski poslanec Davorin Ferligoj. 

Davorin Ferligoj: Ko razpravljamo o odloku, s katerim bomo potr- 
dili zaključni račun republiškega investicijskega sklada za leto 1958, bi izkoristil 
to priložnost, da omenim nekatere stvari v zvezi z investicijsko politiko občin- 
skega ljudskega odbora Piran in naših obalnih občin ter dam v zvezi s tem 
tudi nekaj predlogov. 

Kot v večini občin, tako tudi pri nas v glavnem gradimo komunalne objekte 
ter objekte družbenega standarda iz lokalnih sredstev. Ta sredstva pa ne zado- 
stujejo. Leta 1958 je naša občina kot tudi ostalo obalno področje dobila iz zvez- 
nega kot iz republiškega investicijskega sklada znatno pomoč za komunalne 
in turistične investicije. Da smo lahko te kredite dobili, so bila v ta namen 
dana kot soudeležba znatna lastna sredstva. Takšen način povezanosti sredstev 
občinskih investicijskih skladov s sredstvi splošnega investicijskega sklada je 
vsekakor pozitiven, ker neposredno mobilizira ljudski odbor, da kar najbolj 
nadzoruje izvajanje investicijskih del. Toda, ker je stanje komunalnih naprav 
pri nas izredno slabo, so občinski ljudski odbori prisiljeni, da uporabijo sredstva 
investicijskega   sklada   izključno  samo  za   soudeležbo  in   garancijske   pologe. 
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Takšen način reševanja komunalnih problemov gre večkrat na račun počasnej- 
šega razvijanja nekaterih gospodarskih panog v občini; s tem pa se jemlje 
možnost občinskemu ljudskemu odboru, da bi vodil investicijsko politiko za 
daljše razdobje. 

Kolikor ostajajo sredstva občinskega investicijskega sklada, ki niso bila 
uporabljena za komunalne investicije, se ta sredstva uporabijo kot soudeležba 
gospodarskih organizacij pri najetju kredita iz splošnega investicijskega sklada. 
Ker se občinski investicijski skladi, kot sem omenil, v glavnem uporabijo za 
soudeležbo, odpade možnost, da bi občinski ljudski odbor ta sredstva odobraval 
na podlagi razpisa in ji dajal najboljšemu ponudniku. Ta sredstva se delijo 
neposredno in to tistemu, za katerega se meni, da je njegova investicija za 
občino najnujnejša oziroma da se je ne da odložiti. Razumljivo je, da se ob 
posameznem odobravanju kredita prezre načelo, naj bi se kredit čimprej vrnil, 
načelo največje obrestne mere itd., kar bi v rednih pogojih moralo biti prvi 
pogoj pri določevanju prioritete za določevanje investicijskih kreditov. 

Nadaljnji problem je zadolževanje občinskih investicijskih skladov v tistih 
primerih, kjer so obveznosti zaradi soudeležbe in garancijskih pologov večje, 
kot pa so prosta sredstva investicijskih skladov. 

Razmisliti bi bilo treba, če ustreza soudeležba za posamezne investicije v 
višini od 30 do 60 "/o. Menim, da vse investicije za trgovino, obrt in gostinstvo, 
predvsem pa za komunalno izgradnjo ne bi smele biti vezane na tako visoko 
soudeležbo lokalnih investicijskih skladov. Kolikor pa zaradi splošne bilance to 
ne bi bilo mogoče, naj se ljudskim odborom omogoči, da najamejo kredite na 
račun preliva za soudeležbe, bodisi iz raznih razpoložljivih namenskih sredstev, 
ki jih imajo n. pr.: DOZ, socialno zavarovanje itd. Morda ne bi bilo odveč, če 
bi tudi Narodna banka odobravala kredite v višini 30 0/o od vlog prebivalcev 
za manjše negospodarske in gospodarske investicije, zlasti občinskim ljudskim 
odborom za razne soudeležbe pri zveznih kot tudi republiških natečajih. 

Enako kot za Narodno banko bi bil lahko določen odstotek rezervnega 
sklada DOZ-a oziroma socialnega zavarovanja na razpolago ljudskim odborom 
za najemanje posojil. To bi omogočalo predvsem: 

1. da bi občinski ljudski odbori lahko z ekonomsko utemeljenimi programi 
sodelovali pri vseh razpisih in natečajih republiških in zveznih investicijskih 
skladov; 

2. da bi občinski ljudski odbori imeli možnost izvajati svojo gospodarsko 
politiko v okviru sprejetega petletnega plana razvoja občine. 

Razen tega bi bilo treba srpemeniti uredbo, ki ureja dodeljevanje kreditov 
in določa, da v načelu ljudskemu odboru ni dovoljeno neposredno odobravanje 
kreditov. 

Povsem logično je, da bi bilo nepravilno, če bi se vsi krediti odobravali 
izključno na podlagi konkurza, ne da bi upoštevali konkretne razmere posa- 
meznega podjetja. Občinskemu ljudskemu odboru bi se moralo dovoliti, da bi 
imel večji vpliv na vire dohodkov investicijskega sklada. To bi zainteresiralo 
ljudske odbore, da povečajo skrb za boljše poslovanje gospodarskih organizacij. 

Nepravilno je vezati pri odobravanju kreditov za razvoj kmetijstva sredstva 
občinskih investicijskih skladov s sredstvi splošnih skladov. Kmetijske investicije 
imajo izredno dolgoročni značaj in je zato ljudski odbor obvezan, da angažira 
svoja sredstva na izredno dolgo razdobje. To zmanjšuje višino občinskih investi- 
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cijskih skladov, s tem pa seveda zmanjšuje v občini vpliv investicijskega sklada 
na razvijanje najnujnejših komunalnih in drugih objektov. 

Kot primer bi navedel dohodke in izdatke investicijskega sklada občine 
Piran za leto 1958. Iz kmetijstva je bilo dohodkov 20 % od celotnega sklada, 
v gostinstvu 35 %, v komunalni dejavnosti 5 0/o, in v obrti 40 %. Ce pa pogle- 
damo, kako so bila ta sredstva razdeljena oziroma izdatke investicijskega sklada, 
bomo dobili povsem drugačno strukturo. Tako je bilo dano iz investicijskega 
sklada za kmetijstvo 5 "/o, za komunalno dejavnost 50 0/o, v gostinstvo 35 0/o, v 
obrt in trgovino pa ničesar. V začetku letošnjega leta pa smo se morali zadolžiti 
s kratkoročnim kreditom za prihodnji dve leti za investicije v kmetijstvu, ozi- 
roma za soudeležbo glede na konkretne razmere pri nas. Za komunalno 
dejavnost in gostinstvo pa smo dali tako visok odstotek sredstev predvsem zato, 
ker je bilo to potrebno glede na izredne potrebe našega območja, kot tudi zaradi 
politike investiranja za turizem in komunalno dejavnost, ki je povezana s turiz- 
mom nasploh. Ta dohodek in izdatek investicijskega sklada kaže, da so občine 
prisiljene ravnati tako, če hočejo vsaj za silo skriti osnovne potrebe na svojih 
območjih. 

Predsedujoči Milan Л p i h : Besedo ima ljudski poslanec inž. Ivo Kle- 
menčič. 

Inž. Ivo Klemenčič: Kot je že predstavnik Izvršnega sveta poudaril, 
sta v investicijski politiki važni predvsem dve nalogi. Ti nalogi sta: sprememba 
strukture investicij v korist družbenega standarda, v okviru gospodarskih inve- 
sticij pa pravzaprav absolutno in relativno povečanje vlaganj v tiste panoge, 
ki dajejo neposredne rezultate za kritje potreb osebne in splošne potrošnje 
prebivalstva. 

Struktura investicijskih vlaganj v našem okraju daje n. pr. v zadnjih dveh 
letih naslednjo sliko: če so bila skupna vlaganja 100, potem so gospodarske 
investicije znašale v 1957 letu 55 %, v letu 1958 pa 50 0/o; negospodarske inve- 
sticije v 1957 letu 45 0/o in so se v letu 1958 dvignile za okrog 50 0/o. V strukturi 
gospodarskih investicij je odpadlo leta 1957 na industrijo 48,3 0/o, leta 1958 pa 
45,7 0/o; na kmetijstvo in gozdarstvo 8,8% v letu 1957, v letu 1958 pa 10,9%; 
na gradbeništvo in promet 17,5 % v letu 1957, v letu 1958 pa 17 %; na trgovino, 
gostinstvo in obrt v 1957 letu 17,6 %, v letu 1958 pa 19,8 %. 

2e ti podatki kažejo na razmeroma pravilno usmerjanje in pravilno tendenco 
glede na naloge, ki smo si jih postavili. Se jasneje pride ta tendenca do izraza, 
če upoštevamo še predvidevanja zadnjih treh let po okrajnem perspektivnem 
planu. Po naših prizadevanjih smo namreč do konca leta 1958 izvršili predvi- 
denih investicij v industriji okrog 34 %, v kmetijstvu in gozdarstvu okrog 26 % 
in v trgovini, gostinstvu in obrti okrog 27%. Ti podatki nam kažejo, da bo 
treba zlasti v kmetijstvu, trgovini, gostinstvu in obrti precej naporov za izvr- 
šitev nalog, ki smo si jih postavili, saj ima dinamika investiranja v teh panogah 
tendenco močnega naraščanja zlasti v zadnjih letih perspektivnega plana. 

Ce motrimo to problematiko z vidika sedanjega sistema financiranja inve- 
sticij, lahko ugotovimo, da obstajajo že v samem sistemu precejšnje težave in 
ovire, s katerimi je treba računati in bomo morali računati, če bomo hoteli 
uresničiti postavljene naloge. 
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Prvič moramo ugotoviti, da predstavljajo sredstva investicijskih skladov 
občin in okrajev, s katerimi računamo kot z osnovo za zagotovitev nalog, ki 
smo si jih zadali, le okrog 15 0/o razpoložljivih investicijskih sredstev. To pomeni, 
da predstavljajo razmeroma premajhen delež, da bi s temi investicijami lahko 
odločilno vplivali na naloge, ki smo si jih zadali glede strukture in v investi- 
cijskih vlaganjih. Drugič, lastna sredstva tistih gospodarskih panog, v katerih 
se morajo investicijska vlaganja povečati, predstavljajo mnogo manjšo soude- 
ležbo pri lastnih investicijah, kot je to primer pri drugih panogah, kot n. pr. 
v industriji. 

Lastna sredstva industrije znašajo v okviru našega okraja okrog 57 % vseh 
lastnih sredstev gospodarskih organizacij. Razen tega so investicije v tej panogi 
predvsem rekonstrukcije, saj znašajo nove gradnje po perspektivnem planu 
samo slabih 10 % celotnih vlaganj. Zato je jasno, da bo treba v industriji pred- 
vsem vlagati lastna sredstva. Ce ugotovimo, da sredstva ljudskih odborov skupaj 
z lastnimi sredstvi gospodarskih organizacij izven industrije ne krijejo njihovih 
potreb, potem je jasno, da moramo iskati rešitve drugje. Zato bomo morali 
krepko usmerjati sredstva gospodarskih organizacij. 

Sredstva gospodarskih organizacij v našem okraju znašajo brez amortizacije 
skoraj 500/o predvidenih neto investicij. Pri tem pa se moramo zavedati, da 
sedanji sistem formiranja sredstev za investicije sloni predvsem na stimulaciji 
delovnih kolektivov za povečanje produktivnosti. Zato investicijsko usmerjanje 
ne sme zniževati teh stimulacij. Treba je iskati različne oblike združevanja 
sredstev, predvsem pa pravočasno pripraviti programe za uporabo sredstev, 
ki bodo'neposredno prispevala k dvigu življenjske ravni delovnih kolektivov 
ter bodo zato zanje tudi pravična, kar bo poroštvo za njihovo realizacijo. 

V našem okraju smo se letos lotili določenih oblik združevanja in usmer- 
janja sredstev gospodarskih organizacij. Doseženi so tudi že nekateri rezultati, 
vendar naj poudarim, da bo za večji uspeh potrebno sestaviti določnejše pro- 
grame financiranja, tako da bodo gospodarske organizacije vnaprej vedele, kako 
in zakaj bodo angažirale svoja sredstva. 

Drugi faktor pri izvajanju našega investicijskega programa so seveda tudi 
republiška in zvezna sredstva. Predvidoma bo njihova udeležba po petletnem 
planu znašala okrog 24 Vo, vendar je važno, da tudi njihova struktura potrošnje 
omogoča izvršitev osnovnih nalog v naši investicijski politiki. 

Na območju našega okraja je bila v zadnjih dveh letih struktura vlaganj 
naslednja: zvezna sredstva v industrijo in druge panoge znašajo okoli 50 0/o, 
republiška sredstva v industrijo 78 0/o, v druge gospodarske panoge pa samo 
22 0/o. Značilno za ta vlaganja so vlaganja v trgovino, kjer je bilo od zveznih 
sredstev investirano samo okrog 3,5 0/o, od republiških sredstev pa samo 5,2 0/o. 
Ti podatki torej kažejo, da se je ta sredstva investiralo v pretežni meri predvsem 
v industrijo, dočim so ravno druge panoge, ki se po predvidevanjih perspektiv- 
nega plana forsirajo, razmeroma močno zaostale. To pomeni, da bo potrebna 
še večja koordinacija kot do zdaj, če hočemo naloge, ki smo si jih postavili, 

izvršiti. 
Ne zadostuje, če rečemo, naj se investicije v trgovino, gostinstvo in obrt 

financirajo iz lokalnih sredstev. Načelno to gotovo drži. Vendar so pogoji na- 
tečajev v drugih panogah navadno takšni, da predpisujejo obvezno udeležbo 
lokalnih družbenih investicijskih skladov, s čimer se ti prekomerno angažirajo 
že v teh panogah, pa čeprav so tudi ta vlaganja v skladu s perspektivnim 
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planom. Na drugi strani pa se lotevamo izgradnje večjih objektov tudi v trgo- 
vini in gostinstvu, ki zahtevajo prav gotovo večjo koncentracijo sredstev na 
enem mestu. Reči hočem, da bo kljub vsklajenosti perspektivnih nalog v investi- 
cijski politiki težko doseči takšen način financiranja, ki bo omogočil njihovo 
izvršitev. Predvsem bi bilo prav, da bi bili znani natečaji in njihovi pogoji 
za daljše razdobje vnaprej, ker se danes dogaja, da se v lokalnih skladih rezer- 
virajo sredstva, ki ostanejo potem neizkoriščena. Razen tega pa bi bilo po- 
trebno, da bi se struktura republiških in zveznih sredstev bolj prilagodila struk- 
turi potrošnje, ker sicer večje naloge, predvsem na področju trgovine in gostin- 
stva, ne bodo izvršene. 

Predsedujoči Milan A p i h : Zeli še kdo besedo? Besedo ima ljudski po- 
slanec inž. Pepca Perovšek. 

Inž. Pepca Perovšek: Želela bi povedati nekaj besed o investiranju 
v kmetijstvu. V kmetijstvu moramo v kratkem času občutno povečati in moder- 
nizirati proizvodnjo. Za izvršitev predvidenega plana proizvodnje ima način 
investiranja zelo pomembno vlogo. 

Na družbenih posestvih so bilo vse investicije v zadnjih letih smotrno upo- 
rabljene, kar nam potrjuje visoka proizvodnja. Na posestvih so bila sredstva 
vložena v večje objekte in prav to je rodilo uspeh. 

Nekatera kmetijska posestva bi morala dobiti denarna sredstva za nakup 
zemlje, ker bi jim to omogočilo mnogo smotrneje zaokrožiti kapacitete svojih 
obratov. Pred najni stoji naloga, formirati pri kmetijskih zadrugah številne 
ekonomije iz zemljišč splošnega ljudskega premoženja z nakupom zemljo in 
Z najemom. Te nove enote bodo morale uživati vso prioriteto pri dodeljevanju 
investicijskih kreditov in potrebe seveda ne bodo majhne. Kmetijske zadruge 
morajo najprej na zemljiščih splošnega ljudskega premoženja organizirati na- 
predno kmetijsko proizvodnjo in seveda zgraditi tudi potrebne objekte. Teh 
zemljišč je v Sloveniji okrog 30.000 ha. Vendar bo tudi v zasebno zemljo vloženo 
po dosedanjih predvidevanjih precej finančnih sredstev iz investicijskih skladov. 

Investiranje pa do danes ni bilo vedno najbolj smotrno, posebno zato ne, 
ker so bila sredstva uporabljana za majhne raztresene objekte oziroma površine, 
ki v proizvodnji ne pomenijo mnogo. Da bomo dosegli pričakovane proizvodne 
uspehe v kmetijstvu v celoti, moramo tudi preko kmetijskih zadrug vlagati 
sredstva v večje objekte oziroma za večje proizvodne površine, ki jih bodo za- 
druge združevale v skupnosti. V proizvodni skupnosti so te po svojem svojstvu 
lahko melioracijske, sadjarske, pašniške in druge. Kjer so odnosi med zadruž- 
nikom in kmetijsko zadrugo pogodbeno urejeni, najmanj za amortizacijsko dobo 
vloženih sredstev, je v prihodnje dopustno vlaganje investicijskih sredstev. 

Kmetijske zadruge si morajo pripraviti podobno kot družbena posestva 
ureditvene načrte. Tako bo kmetijska zadruga pričela načrtno dvigati najvaž- 
nejšo kmetijsko panogo na svojem območju. Kmetijska zadruga naj uredi odnose 
med lastnikom zemlje in skupnostjo. Investiranje samo pa je iz tehničnih raz- 
logov lahko etapno. S takšnim načinom bomo lahko pomembno dvignili pro- 
izvodnjo na velikih površinah, istočasno pa bodo lahko kmetijske organizacije 
udeležene pri zveznih investicijskih sredstvih, ker bodo izpolnjevale pogoje 
razpisanih natečajev. Takšen način načrtnega investiranja v proizvodnjo bo 
zahteval  sodelovanje  občin  in  okraja  s  kmetijskimi  proizvajalnimi  enotami. 
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V okviru okraja bi se moralo pričeli z investiranjem na osnovi dobro pre- 
mišljenih programov in v prvi vrsti tam, kjer so za določeno panogo najboljši 
prirodni pogoji in kjer bodo zadružniki svojo proizvodnjo vezali v okviru 
skupnosti na kmetijsko zadrugo. 

Ustanavljanje sadjarskih skupnosti se lahko osredotoči samo na eno zadrugo. 
Medtem gre pri ustanavljanju melioracijskih skupnosti vedno za celotno ob- 
močje vodne skupnosti, to je za celotno melioracijsko območje. Vse kmetijske 
zadruge na območju nameravanih melioracij morajo ustanoviti melioracijske 
skupnosti in tako zagotoviti moderno proizvodnjo na teh površinah. Ustanovitev 
melioracijskih skupnosti mora biti pogoj, predno začnemo vlagati sredstva v 
regulacijo rek oziroma večjih potokov. Ce tega ne bi storili, potem veliko pri- 
vatnih lastnikov ne bi bilo več zainteresiranih na takšni organizacijski obliki. 

Komisije za potrditev investicijskih elaboratov bi morale v prihodnje za- 
vrniti vsak načrt, ki urejuje proizvodnjo na privatnem sektorju lastništva, ne 
da bi bili urejeni proizvajalni odnosi s skupnostjo. Enako stališče naj velja 
pri skupnosti za agrokemično melioracijo ali za ureditev proizvodnih površin 
v vaškem kolobarju. Po do zdaj razpisanih natečajih bodo vsa zvezna investi- 
cijska sredstva uporabljena le za direktne proizvodne objekte s površino več 
kot 50 ha in opremo, medtem ko naše kmetijske zadruge, pa tudi nekatera 
posestva, potrebujejo še finančna sredstva za gradnjo in to predvsem za gradnjo 
skladišč in strojnih remiz. 

Kmetijske zadruge imajo nekaj lastnih sredstev, katerih pa ne morejo ko- 
ristiti, dokler nimajo zagotovljenih vseh potrebnih sredstev za gradnjo. Samo 
v ljubljanskem okraju moramo letos v skladu s planom in potrebami zgraditi 
39 skladišč in strojnih lop. Skladišča potrebujejo kmetijske zadruge za umetna 
gnojila, zaščitna sredstva in za vskladiščenje kmetijskih pridelkov; nakup me- 
hanizacije pa zahteva gradnjo strojnih remiz. 

Leta 1958 smo v ljubljanskem okraju nakupili 90 traktorjev in preko 600 
traktorskih priključkov. Načrti tako za skladišča kot za remize so lahko tipi- 
zirani, kar poceni in pospeši gradnjo, zato bi bilo treba istočasno pospešiti tudi 
priznanje tipiziranih načrtov za potrebe gospodarstva, podobno kot je to že 
storjeno za stanovanjsko izgradnjo. 

Politiko investiranja bi bilo treba urediti tako, da bomo, če ne iz zveznih, 
pa iz republiških investicijskih sredstev omogočili gradnjo in pri tem izkoristili 
tudi lastna sredstva kmetijskih zadrug. V kmetijstvu se srečujemo s stalnim 
problemom in to z nabavo deviz, ki v kmetijstvu niso tako urejene kot v 
industriji. Te težave občutimo pri nabavi plemenske živine in opreme iz uvoza. 
Za primer navajam samo kmetijsko zadrugo Gabrovka, ki je zgradila obrat 
za predelavo sadja. Ta obrat obstoja že dve leti, vendar še do danes ni uspelo 
zadrugi kupiti aparature za izdelavo sadnih sokov, ki stane komaj  1000 DM. 

Predsedujoči M i 1 a n A p i h : Zeli še kdo besedo? Ker se nihče več ne javi 
k besedi, zaključujem obravnavo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor 
je za predlog, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Re- 
publiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o potrditvi zaključnega računa 
republiškega investicijskega sklada za leto 1958. 

Predlog odloka obravnava tudi Zbor proizvajalcev in bomo morali ugo- 
toviti, če je sprejet v enakem besedilu. 
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Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o 
predlogu odloka o potrditvi odločbe o dopolnitvi statuta Univerze v Ljubljani. 

Prosim poročevalca odbora za prosveto in kulturo, da da poročilo. (Poroče- 
valec odbora za prosveto in kulturo ljudski poslanec Ivan Potrč prebere 
odborovo poročilo. — Glej prilogo.) 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta predlog še ustno obrazložiti? (Ne.) Ce ne, 
dajem predlog odloka v obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker 
so nihče ne javi, dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predlog, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno 
sprejel predlog odloka o potrditvi odločbe o dopolnitvi statuta Univerze v 
Ljubljani. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o 
predlogu sklepa o razrešitvi člana fakultetnega sveta Fakultete za splošno me- 
dicino in stomatologijo Univerze v Ljubljani in o izvolitvi novega člana sveta 
te fakultete. 

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

Zeli predstavnik Izvršnega sveta predlog še ustno obrazložiti? (Ne.) Ce ne, 
dajem predlog v obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče 
ne javi, dajem predlog na glasovanje. Kdor je za ta predlog sklepa, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam da je Republiški zbor sprejel sklop o razrešitvi člana fakultet- 
nega sveta Fakultete za splošno medicino in stomatologijo Univerze v Ljubljani 
in o izvolitvi novega člana sveta te fakultete. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na izvolitev komisije, ki naj 
pripravi spremembo poslovnika Republiškega zbora. Začasna komisija, ki jo je 
imenoval predsednik skupščine, da pripravi prečiščeno besedilo oziroma pred- 
loge za potrebne spremembe poslovnika Republiškega zbora, je končala svoje 
delo. Predlagam, da se na podlagi 180. člena poslovnika Republiškega zbora ti 
predlogi izročijo v obravnavo posebni enajstčlanski komisiji, ki jo naj izvoli 
zbor. ЛИ obstoja kakšen predlog? 

Milo Vižintin: V zvezi s 158. členom poslovnika Republiškega zbora 
Ljudske skupščine LRS predlagam v imenu naslednjih devetih ljudskih poslan- 
cev: Staneta Brečka, Franca Pirkoviča, Alfonza Grmeka, Davorina Ferligoja, 
Mirka Zlatnarja, Vere Kolarič, Rika Jermana, Toneta Kropuškn, Franca Bere in 
v svojem imenu, da Republiški zbor Ljudske skupščine LRS izvoli za člane 
komisije, ki bo obravnavala in predlagala zboru spremembe poslovnika Re- 
publiškega zbora Ljudske skupščine LRS naslednje ljudske poslance: Milana 
Apiha, Mihaelo Dermastia, Humberta Gačnika, Franca Kimovca, Jožeta Kladi- 
varja, Franceta Kreseta, dr. Sonjo Kukovec, dr. Helija Modica, Staneta Nunčiča, 
Lojzeta Piškurja in Draga Seligerja. 

Predsedujoči Milan A p i h : Ali obstoja še kakšen drug predlog? (Ne javi 
se nihče.) Ce ne, dajem predlog na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim 
dvigne roko.  (Vsi poslanci dvignejo roko.)  Je kdo proti?  (Nihče.)  Se je kdo 
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vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog, kot ga je predložil to- 
variš Milo Vižintin, soglasno sprejet. 

Predsednik Zbora proizvajalcev me je obvestil, da so zakoni in odloki, ki 
jih je sprejel Republiški zbor, sprejeti v enakem besedilu tudi v Zboru pro- 
izvajalcev. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem sejo ter vabim ljudske 
poslance, da se udeležijo skupne seje, ki bo popoldne ob 17. uri. 

Seja je bila zaključena ob 14. uri. 



8. seja 

(2. julija  1959) 

Predsedoval:   inž. Pavle Zaucer, predsednik Republiškega zbora. 
Zapisnikar:     Stane   Sotlar. 

Začetek seje ob 11.55 uri. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Pričenjam 8. sejo Republiškega zbora 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije, ki jo je sklical predsednik Ljud- 
ske skupščine Ljudske republike Slovenije. 

Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! 

Po dolgotrajni in zavratni bolezni je 1. junija umrla podpredsednica Repub- 
liškega zbora ljudska poslanka tovarišica Angela Ocepek. Smrt je pretrgala nit 
življenja vzgledni družbeni delavki, dosledni revolucionarki, borki za pravice 
delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. S smrtjo Angele Ocepek je prenehalo 
biti srce predanega komunista, iskrene tovarišice, vzorne žene in ljubeče matere 
— prenehalo je utripati srce človeka, poštenjaka, kakršnega je vzgojila revolu- 
cija. Partija in trdo življenje delavca — proletarca. 

Vse njeno kratko, toda plodno in bogato življenje je bila ena sama velika 
in trda življenjska borba. Pred 47. leti se je rodila v Polju pri Ljubljani in je 
že v rani mladosti okusila vse tegobe proletarskega otroka. 2e kot 13-letni 
otrok se je za pičel zaslužek morala zaposliti v tovarni. Tu je Angela vzljubila 
delo in je vzljubila svoje sodelavke in sodelavce, vzljubila je ljudi, s katerimi 
je delila težave in tegobe, kakor tudi drobne prijetnosti vsakdanjega življenja 
mladega proletarca. 

Trdo delo, neusmiljeno izkoriščanje in bedno življenje je izoblikovalo mlado 
dekle, da je kaj kmalu spoznalo vso krivičnost kapitalističnega družbenega 
reda. Doraščajoč pri trdem delu v delavskem okolju, se je v njej razvila raz- 
redna delavska zavest in se je že kot mladenka vključila v vrste organiziranih 
borcev delavskega razreda. 

Povezanost z ljudmi in njen topel karakter sta prispevala, da je Angela 
postala prvoborce za pravice vseh izkoriščanih in da se je pod vodstvom Komu- 
nistične partije, katere član je postala že leta 1935, razvila v eno najbolj pri- 
ljubljenih in spoštovanih proletarskih bork, ne samo v svoji tovarni >'Saturnus«, 
ampak tudi pri delovnih ljudeh Slovenije. V obdobju, ko je Komunistična par- 
tija Jugoslavije kljub strogi ilegalnosti pod Titovim vodstvom prešla v široko 
množično aktivnost, ko je Komunistična partija Jugoslavije preko številnih 
štrajkov in demonstracij ter najrazličnejših oblik političnega dela mogočno vzva- 
lovila delovne množice jugoslovanskih narodov, se je Angela Ocepek razvila v 
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delavskega voditelja, ki je s svojo borbenostjo in nenehnim političnim delom 
prenašala revolucionarno misel in revolucionarno aktivnost v slovenske delovne 

množice. 
Sir.se področje dela je opredeljevalo tudi vse večje odRovornosti. Leta 1939 

je bila že izvoljena v CK KP Slovenije. Njena bogata politična delavnost v tem 
obdobju ni mogla ostati prikrita čuvarjem izkoriščevalskega družbemega reda, 
nroti kateremu se je tovarišica Angela tako vztrajno in požrtvovalno borila. 
Zato je skupno z drugimi delavskimi voditelji bila preganjana, bila v zaporih 
in koncentracijskih taboriščih. 

Med vojno je tovarišica Angela Ocepek najprej delala kot politična akti- 
vistka v okupirani Ljubljani. V najtežjih pogojih globoke ilegale je skrbela za 
partizane in ilegalec, vodila žene v demonstracije in jih razvnemala v upor 
proti okupatorju. Po odhodu v partizane je bila v jeseni leta 1943. na I. kon- 
gresu SP2Z izvoljena za predsednico Glavnega odbora SP2Z Slovenije. Od ta- 
krat pa do svoje smrti je bila predsednica Glavnega odbora SP2Z, Glavnega 
odbora AF2 in pozneje Glavnega odbora Zveze ženskih društev Slovenije. Vso 
medvojno dobo se je tovarišica Ocepkova posebej posvetila političnemu delu med 
ženami v mobilizaciji vseh sil za narodnoosvobodilni boj. S preprosto in odkrito 
besedo je navduševala in vzpodbujala slovenske žene, da so se širom Slovenije 
množično vključevale v boj proti okupatorju. 

Osvoboditev je zanjo pomenila uresničitev velikih ciljev, za katere se je 
vse svoje življenje borila: narodno osvoboditev, osvoboditev delavskega razreda 
in vseh delovnih ljudi, pridobitev ženske enakopravnosti in ustvaritev pogojev 
človeka  dostojnega in  boljšega  življenja. 

Tovarišica Angela se je s podvojenimi silami vrgla v delo za izgraditev 
novega socialističnega družbenega reda. Kot članica CK KP Slovenije in Zveze 
komunistov Slovenije in kot članica Glavnega odbora Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva Slovenije ter kot ljudska poslanka je prevzemala nase težke in 
odgovorne družbene naloge. S posebno ljubeznijo in prizadevnostjo se je posve- 
tila reševanju problemov varstva mater, zaposlenih žena in njihovih otrok, 
problemov sodobne družine in mladinske vzgoje. 

Prezgodnja smrt je za vselej prekinila to ustvarjalno in revolucionarno 
delo tovarišice Angele Ocepkove. Njen lik bo ostal v trajnem spominu med 
nami in našim ljudstvom. 

Počastimo njen spomin z enominutnim molkom. (Ljudski poslanci vstanejo 
in počaste spomin pokojne Angele Ocepkove z enominutnim molkom.) Večna 
slava njenemu spominu! (Slava.) 

Ugotavljam, da je bila na skupni seji opravičena odsotnost naslednjim 
ljudskim poslancem: Mihaeli Dermastia, dr. Marjanu Dermastia, Tonetu Faj- 
farju, Francu Leskošku, Ivanu Potrču, Ivanu Rančigaju, Mitji Ribičiču, Jožetu 
Tramšku, Janezu Vipotniku, Mariji  Zupančič in Benu  Zupančiču. 

Zapisnik današnje seje bo vodil Stane Sotlar. Prosim zapisnikarja zadnje 
seje, da prebere zapisnik. (Zapisnikar ljudski poslanec Slavica Zirkelbach pre- 
bere zapisnik 7. seje.) Ima kdo od tovarišev poslancev kakšno pripombo k 
zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, ugotavljam, da je zapisnik odobren in 
da se lahko'podpiše. (Predsednik in zapisnikar podpišeta zapisnik.) 

Razen predlogov, ki jih je skupščini predložil Izvršni svet, obstoja predlog 
mandatno-imunitetnega odbora za  razpis nadomestnih volitev v 54. volilnem 
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okraju, sklepati pa bomo morali tudi o letnem odmoru. 
Obveščam zbor, da me je predsednik Ljudske skupščine Ljudske republike 

Slovenije obvestil, da sta odbor za prosveto in kulturo ter odbor za organizacijo 
oblasti in upravo obravnavala predlog zakona o osnovni šoli. Tako Izvršni svet 
kot omenjena odbora predlagajo, da bi bilo, pred sprejetjem tega tako po- 
membnega zakona, treba omogočiti javno razpravo. Iz teh razlogov predlaga od- 
bor za prosveto in kulturo, naj bi Ljudska skupščina Ljudsko republiko Slove- 
nije predlog zakona o osnovni šoli obravnavala in o njem sklepala na prvi seji 
Republiškega zbora po letnem odmoru. 

Izvoliti pa moramo tudi podpredsednika Republiškega zbora. 
Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. volitev podpredsednika Republiškega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o organizaciji uprave ljud- 

skih odborov; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona 0 ustanovitvi Višje komer- 

cialne šole; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o gasilskih društvih; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o merilih, po katerih določi 

občinski ljudski odbor, kateri stroški za tekoče vzdrževanje obremenjujejo sklade 
hiše; 

G. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o vpeljavi enotne metode pri 
kalkulacijah in predračunih za gradbena dela; 

7. obravnava in sklepanje o predlogu odloka 0 najvišjem odstotku stana- 
rine in najemnine, ki sme biti določen kot dohodek stanovanjske skupnosti; 

8. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o določitvi najvišjega in naj- 
nižjega odstotka najemnine za poslovne prostore, ki se plačuje v občinski kre- 
ditni sklad za zidanje stanovanjskih hiš; 

9. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi statutarne odločbe 
Univerze v Ljubljani; 

10. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi spremembe pred- 
računa sklada Ljudske republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva za leto 
1959; 

11. odreditev nadomestnih volitev v 54. volilnem okraju; 
12. sklepanje o letnem odmoru. 
Ali obstoja k predlaganemu dnevnemu redu 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 izvolitev podpredsednika 
Republiškega zbora. Obstoja kakšen predlog? (K besedi se prijavi ljudski po- 
slanec France Kimovec.) 

France Kimovec: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! V imenu 
naslednjih devetih ljudskih poslancev, in sicer inž. Viktorja Kotnika, Marijo 
Aljančič, Vere Kolarič, Lada Božiča, Tineta Remškarja, Svetka Kobala, Rika 
Jermana, Franca Bere, Franca Sušteršiča in v svojem imenu, predlagam, da 
Republiški zbor Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije izvoli za pod- 
predsednika Republiškega zbora tovarišico Mihaelo Dermastia. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Obstoja še kakšen drug predlog? (Ne 
javi se nihče.) Ker ni drugega predloga, dajem na glasovanje predlog, da se za 
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podpredsednika Republiškega zbora izvoli tovarišica Mihaela Dermastia. Kdor 
je za ta predlog, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvginejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je bila za podpredsednika Republiškega zbora izvoljena 
ljudska poslanka tovarišica Mihaela Dermastia. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
0 predlogu zakona o organizaciji uprave ljudskih odborov. 

Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in upravo, da da poročilo. 
(Poročevalec odbora za organizacijo blasti in upravo ljudski poslanec Martin 
Košir prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec za- 
konodajnega odbora ljudski poslanec Lado Božič prebere odborovo poročilo. 
— Glej priloge.) 

Predlog zakona je Izvršni svet pismeno obrazložil. Zeli predstavnik Izvrš- 
nega sveta predlog zakona Se ustno obrazložiti? Besedo ima predstavnik Izvrš- 
nega sveta dr. Joža Vilfan. 

Dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši! Glede predlaganega zakona se 
v celoti sklicujem na obrazložitev, ki je bila predlogu priložena. Pri tem želim 
samo podčrtati, da to sklicevanje ne pomeni, da Izvršni svet šteje ta zakon 
za neki rutinsko manj pomemben zakon. Ce se sklicujem samo na vam že 
znano utemeljitev, je zato, ker je predlog zakona izredno temeljito in vse- 
stransko obrazložen in bi zato posebno obrazlaganje nujno pomenilo ponavljanje. 
Se enkrat poudarjam, da to ne pomeni kakršnegakoli podcenjevanja tega za- 
kona. Nasprotno, Izvršni svet pripisuje temu zakonu izredno velik pomen. V 
tem zakonu gleda Izvršni svet po eni strani izredno sredstvo naših komun za 
njihov nadaljnji razvoj in meni, da bo tako postavljena uprava učinkovito 
orodje ljudskih odborov, po drugi strani pa se bo uprava še bolj osamosvojila 
in še bolj usposobila za svoje delo. Končno, gleda Izvršni svet na ta predlog 
zakona tudi kot na sredstvo nadaljnje krepitve izgrajevanja pravic državljanov. 
To, da zakon vpeljuje posebno službo pravne pomoči, je samo en element v 
tej smeri. 

Izvršni svet gleda v sami upravi, v učinkovitem, uspešnem in hitrem delo- 
vanju uprave tudi bistveni element uveljavljanja in zaščite pravic državljanov. 

Zaradi tega izrednega pomena, ki ga Izvršni svet pripisuje temu zakonu, 
predlaga Izvršni svet, da ga skupščina sprejme z amandmaji, kot so jih predlo- 
žili pristojni odbori. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Ker se predlagatelj zakona strinja z 
vsemi predloženimi amandmaji, so ti postali sestavni del predloga zakona in 
dajem predlog zakona v obravnavo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce se 
nihče ne javi, prehajamo na glasovanje. Kdor je za ta predlog zakona, naj 
prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno 
sprejel predlog zakona o organizaciji uprave ljudskih odborov. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o ustanovitvi Višje komercialne šole. 

Prosim poročevalca odbora za prosveto in kulturo, da da poročilo. (Poroče- 
valec odbora za prosveto in kulturo ljudski poslanec Maks Vale prebere 
odborovo poročilo. — Glej priloge.) 
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Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec za- 
konodajnega odbora ljudski poslanec Vera K o 1 a r i č prebere odborovo po- 
ročilo. — Glej  priloge.) 

Predlog zakona je Izvršni svet pismeno obrazložil. Zeli predstavnik Izvrš- 
nega sveta predlog tudi ustno obrazložiti? (Ne.) Ali se Izvršni svet strinja s spre- 
membami, ki so jih predlagali odbori? (Se strinja.) 

Ker se predlagatelj strinja s spremembami, ki so jih sprejeli odbori, dajem 
predlog v obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za predloženi zakonski predlog, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Ali se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel pred- 
log zakona o ustanovitvi Višje komercialne šole. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o 
predlogu zakona o gasilskih društvih. 

Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in upravo, da da poročilo. 
(Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in upravo ljudski poslanec Franc 
Bera   prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec za- 
konodajnega odbora ljudski poslanec Stane Nunčič prebere odborovo po- 
ročilo. — Glej priloge.) 

Predlog zakona je Izvršni svet pismeno obrazložil. Zeli predstavnik Izvrš- 
nega sveta predlog še ustno obrazložiti? Besedo ima predstavnik Izvršnega sveta 
Vladimir Kadunc. 

Vladimir Kadunc: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Uvodoma 
želim povedati, da se Izvršni svet strinja s spremembami, ki jih je predlagal 
zakonodajni odbor Republiškega zbora k predlogu zakona. Predlog zakona je 
Izvršni svet obširno obrazložil. Potrebo po novem zakonu o gasilskih društvih 
je vsestransko ugotovil odbor za organizacijo oblasti in uprave Republiškega 
zbora, pravno stran samega predloga zakona pa je ocenil zakonodajni odbor 
in dal k predlogu določene spreminjevalne predloge. 

Dovolite mi, tovarišice in tovariši ljudski poslanci, da v kratkem poudarim 
še pomen in vlogo, ki jo ima prostovoljno gasilstvo v sistemu protipožarne 
službe. 

V Ljudski republiki Sloveniji prevladuje prostovoljno gasilstvo, ker so 
poklicne gasilske enote le v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Kranju ter na 
Jesenicah. Torej v velikih mestih in pomembnih gospodarskih središčih. Po- 
klicne enote so tudi v nekaterih večjih gospodarskih podjetjih. 

V Ljudski republiki Sloveniji je 1183 gasilskih društev. Od teh je 1006 teri- 
torialnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine in na določenem 
delu občine ter 177 društev v industrijskih podjetjih. Od leta 1951 dalje se 
namreč ustanavljajo tudi v podjetjih gasilska društva. 

Prostovoljno gasilstvo ima nad 34.000 operativnih članov, to je gasilcev, 
ki so sposobni za gašenje oziroma reševanje. Od teh je približno 5000 žena. 
Socialni sestav gasilcev je naslednji: delavcev je 18 000, kmetov 12 000, obrt- 
nikov 2400, intelektualcev pa 1600. V zadnjih letih je strokovnost prostovoljnih 
gasilcev ugodno napredovala, ker se šolajo v gasilski šoli. Strokovna izobrazba 
gasilcev se izraža v kvalifikaciji, deljeni na gasilske častnike, gasilske podčast- 



24 Republiški zbor 

nike in gasilce. Tako imamo danes 1556 gasilskih častnikov, 4643 gasilskih pod- 
častnikov in 28.000 gasilcev. 

Zaradi uspešnega izvrševanja svojih nalog in za zagotovitev boljših pogojev 
v strokovnem izobraževanju gasilcev so gasilska društva povezana v gasilske 
zveze. V Ljudski republiki Sloveniji je 96 občinskih gasilskih zvez, 8 okrajnih 
gasilskih zvez ter Gasilska zveza Slovenije, ki je vključena v Gasilsko zvezo 
Jugoslavije. V gasilske zveze so obvezno včlanjena tudi gasilska društva v in- 
dustrijskih podjetjih, s čimer je ustvarjena povezava delavcev in ostalega pre- 
bivalstva v obrambi pred požarom, posebej še v zaščiti industrijskih objektov. 

Prostovoljno gasilstvo se zadnja leta ugodno razvija in uspešno dela. Po- 
lovico vseh požarov v Ljudski republiki Sloveniji so namreč gasile gasilske 
enote gasilskih društev. Iz naslednjih podatkov je ta trditev v celoti razvidna, 
razvidno pa je tudi število požarov ter škoda, ki so jo povzročili požari. 

V Ljudski republiki Sloveniji smo leta 1950 imeli 646 požarov, ki so po- 
vzročili 102 milijona 060 tisoč dinarjev škode; v letu 1951 je bilo 378 požarov, 
ki so povzročili 92 387 000 dinarjev škode; v letu 1952 je bilo 489 požarov z 
248 724 000 din povzročene škode; leta 1953 je bilo 514 požarov, ki so povzročili 
253 274 000 dinarjev škode; leta 1954 je bilo 604 požarov, ki so povzročili 
467 816 000 dinarjev škode; leta 1955 je bilo 683 požarov, ki so povzročili 
685 634 000 dinarjev škode; leta 1956 je bilo 888 požarov, ki so povzročili 
449 109 000 dinarjev škode; leta 1957 je bilo 1143 požarov, ki so povzročili 
696 940 000 dinarjev škode; leta 1958 pa je bilo 806 požarov, ki so povzročili 
496 468 000 dinarjev škode. 

Podrobnejši podatki za zadnja leta kažejo, da so gasilske enote gasilskih 
društev samostojno izpeljale gasilske akcije v letu 1957. v 599 primerih od 
skupno 1143 požarov, v letu 1958 pa v 431 primerih od skupno 806 požarov. 
Podatki torej kažejo, da prostovoljne gasilske enote popolnoma opravičujejo 
svoj obstoj. 

Vloge in pomena gasilskih enot gasilskih društev pa ne smemo presojati 
samo po njihovi operativni učinkovitosti, to je po tem, kolikokrat in kaj so te 
enote gasile oziroma reševale in s kakšnim uspehom. Prostovoljno gasilstvo 
nudi pomoč poklicnemu gasilstvu pri velikih požarnih in elementarnih nesrečah. 
Se važnejši pa je vzgojno-propagandni pomen. Prostovoljno gasilstvo je namreč 
najprimernejša oblika za povezavo državljanov v naporih za obrambo pre- 
moženja in ljudi pred požarom in za pomoč v nesrečah. Množičnost te gasilske 
službe daje slehernemu državljanu možnost, da se spozna z ukrepi za obrambo 
pred požarom in si pridobi znanje in veščino v ravnanju z gasilskim orodjem ter 
da se uči gasiti in reševati. 

Sodobni razvoj tehnike in industrije narekuje potrebo po poklicnih gasil- 
skih enotah, ki so opremljene z modernimi gasilnimi sredstvi in so strokovno 
sposobne gasiti in reševati v različnih pogojih. Temeljni zakon o varstvu pred 
požarom zato predpisuje, da se morajo organizirati v krajih, kjer se gradi 
industrija in kjer so koncentrirana velika družbena materialna sredstva, poklicne 
gasilske enote. Ne glede na poklicne gasilske enote, bo družba razvijala in 
podpirala tudi prostovoljno gasilstvo zaradi pomena, ki ga ima. Razen tega je 
prostovoljno gasilstvo danes na podeželju in v oddaljenejših krajih edina oblika 
gasilske službe. 

Zato menim, da so gasilska društva in poklicne enote enako važen interes 
družbe in da se morata obe obliki požarne službe razvijati v skladu in brez 
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nepotrebnih trenj in nesporazumov. To nedvomno izhaja iz dejstva, da je 
gasilsko društvo po svojih nalogah, ki so izrazito komunalne narave, posebna 
organizacija, ki opravlja javno službo. 

Prednost zakona o gasilskih društvih torej nima le organizacijskcnpravnega 
pomena, temveč daje poseben poudarek in pomen prostovoljnemu gasilstvu kot 
važni družbeni organizaciji za varstvo pred požarom. Zato je tudi po temeljnem 
zakonu o varstvu pred požarom dolžna občina priskrbeti iz svojih sredstev 
gasilski enoti gasilskega društva potrebno gasilsko orodje in gasilsko opremo, 
če v kraju, kjer društvo deluje, ni poklicne gasilske enote. Gasilno orodje in 
gasilska oprema, ki jo imajo gasilske enote gasilskih društev, je pretežno 
zastarela. Bežen pregled o gasilnem orodju in gasilski opremi in o gasilskih 
domovih daje naslednjo sliko: v Ljudski republiki Sloveniji je 684 gasilskih 
domov z orodišči in 390 zasilnih orodišč brez gasilskih domov. Gasilske enote 
imajo v celoti 203 vozila, to je avtocistern, orodnih gasilskih vozov in drugo. 
Prenosnih in prevoznih motornih brizgaln je 1007. Značilno je, da imajo ga- 
silske enote gasilskih društev še vedno ročne brizgalne, ki jih je 672. Tovornih 
avtomobilov imajo gasilska društva 47, gasilnih cevi raznih vrst pa nad 300 000 
metrov 

Za preskrbo gasilskih enot gasilskih društev z boljšim gasilnim orodjem 
in gasilsko opremo bodo morale občine v prihodnje predvideti potrebna ma- 
terialna sredstva. Sredstva za nakup gasilnega orodja in gasilske opreme so 
sicer predvidena v okrajnih gasilskih skladih, ta sredstva pa so sekundarnega 
pomena. 

Predlog zakona o gasilskih društvih daje prostovoljnemu gasilstvu možnost, 
da se razvija po načelu prostovoljnosti, množičnosti in po načelu družbenega 
upravljanja v čvrsto organizirano ter strokovno tehnično dobro izvežbano 
družbeno silo vzajemne pomoči, v obrambi pred požarom in za reševanje pri 
elementanih nesrečah. Državni organi izvršujejo nasproti gasilskim društvom 
in gasilskim zvezam pravice in dolžnosti, ki so določene v zakonu o društvih, 
zborovanjih in drugih javnih shodih ter pravice, ki jih predvideva predlog 
zakona o gasilskih društvih. Gasilskim organizacijam so torej zagotovljene vse 
možnosti, da same po svojih organih določajo svojo ureditev in delovanje. Za 
dosego svojih ciljev imajo na razpolago gasilno orodje in gasilsko opremo, ki je 
družbena last. 

Predlagam, da Republiški zbor Ljudske skupščine LRS sprejme predlog 
zakona o gasilskih društvih. 

Predsednik inž. Pavle 2 a u c e r : Ker se Izvršni svet kot predlagatelj 
zakona strinja s spremembami, ki jih je predložil zakonodajni odbor, s katerimi 
se strinja tudi odbor za organizacijo oblasti in upravo, dajem predlog zakona 
v razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi so nihče.) Ce se nihče ne javi, dajem 
predlog zakona 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 sprejel zakon o gasilskih društvih. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
O predlogu zakona o merilih, po katerih določi občinski ljudski odbor, kateri 
stroški za tekoče vzdrževanje obremenjujejo sklade hiše. 

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

Predlog zakona je Izvršni svet pismeno obrazložil. Ali želi predstavnik 
Izvršnega sveta predlog še ustno obrazložiti? (K besedi se prijavi član Izvršnega 
sveta Milko Goršič.) 

Milko Goršič: Zakon o stanovanjskih razmerjih je predvidel, naj izda 
republiška skupščina zakon, s katerim se določijo merila, ki se jih morajo držati 
občinski ljudski odbori pri izdaji predpisov o razmejitvi stroškov za vzdrževanje 
stanovanjskih hiš med stanovanjske hiše in nosilce stanovanjske pravice. 

Predlog zakona upošteva določbe zakona o stanovanjskih razmerjih in med 
drugim tudi določbo, da se iz skladov hiše vzdržujejo skupni prostori hiše in da 
se iz teh skladov financirajo vsa tista popravila, nadomestila in obnovitvena dela, 
ki sodijo v okvir rednega vzdrževanja in so potrebna zaradi normalne dotra- 
janosti nekega dela stanovanja ali konstrukcije. Zakon prav tako predvideva, 
da nosijo hiše in njeni skladi stroške za popravila in nadomestitev tistih delov 
in elementov, ki se pri normalni uporabi, zaradi svojega značaja, hitreje obrabijo 
ter popravila, ki so potrebna zaradi izrednih dogodkov in konstruktivnih iz- 
vedbenih napak pri hiši. Vse druge stroške pa naj po predlogu tega zakona nosi 
nosilec stanovanjske pravice. 

Zakon urejuje materijo v skladu z dosedanjo prakso občinskih ljudskih 
odborov nekaterih naših mest in v skladu z zakonom o stanovanjskih razmerjih, 
ter pooblašča Sekretariat Izvršnega sveta za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo 
in komunalne zadeve, da skrbi za izvajanje tega zakona. Občinski ljudski odbori 
bodo na podlagi tega zakona lahko izdali svoje predpise, ki bodo upoštevali 
enotna načela in specifične okoliščine njihovega območja. 

V imenu Izvršnega sveta predlagam, da skupščina ta zakon sprejme. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Dajem predlog zakona v obravnavo. 
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem obravnavo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za ta predlog zakona, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o merilih, po 
katerih določi občinski ljudski odbor, kateri stroški za tekoče vzdrževanje 
obremenjujejo sklade hiše. 

Predlog zakona je obravnaval tudi Zbor proizvajalcev in ga sprejel v 
enakem besedilu. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu odloka o vpeljavi enotne metode pri kalkulacijah in predračunih 
za gradbena dela. 

Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec 
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Ivo Janžekovič prebere odborovo 
poročilo. — Glej priloge.) 

Predlog odloka je Izvršni svet pismeno obrazložil. Ali želi predstavnik 
Izvršnega sveta predlog še ustno obrazložiti? (Ne.) Dajem predlog v obravnavo. 
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in dajem 
predlog odloka na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. 
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(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog odloka o vpeljavi enotne 
metode pri kalkulacijah in predračunih za gradbena dela. 

Predlog odloka je obravnaval tudi Zbor proizvajalcev in ga sprejel v ena- 
kem besedilu. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu odloka o najvišjem odstotku stanarine in najemnine, ki sme biti 
določen kot dohodek stanovanjske skupnosti. 

Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec 
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Svetko Kobal prebere odborovo 
poročilo. — Glej priloge.) 

Predlog odloka je Izvršni svet pismeno obrazložil. Ali želi predstavnik 
Izvršnega sveta predlog še ustno obrazložiti? (K besedi se prijavi član Izvršnega 
sveta Milko Goršič.) 

Milko Goršič: Splošni zakon o stanovanjskih skupnostih določa, naj 
republiške skupščine izdajo odloke o najvišjem odstotku stanarine in najemnine, 
ki naj pripada stanovanjskim skupnostim. Občinski ljudski odbori lahko na 
podlagi takšnega odloka izdajo svoj predpis, s katerim določijo odstotek sta- 
narine oziroma najemnine, ki naj pripada stanovanjskim skupnostim. 

Zakon o stanovanjskih skupnostih določa v svojem 40. členu, da se sme 
dohodek od stanarin in najemnin uporabljati le za pomoč hišnim svetom in 
državljanom pri upravljanju hiš in za tekoče vzdrževanje hiš. Mišljena je torej 
predvsem pomoč organizacijskega in strokovnega značaja, ki naj jo stanovanjske 
skupnosti nudijo hišnim svetom in državljanom. V ta namen bo morala imeti 
stanovanjska skupnost predvidoma stalnega ali honorarnega uslužbenca. Sta- 
novanjske skupnosti pa naj bi za svoje druge potrebe dobivale sredstva iz 
dohodkov, ki so določeni z zakonom o stanovanjskih skupnostih. 

Za Ljubljano znaša ta dohodek stanovanjskih skupnosti, po tem odloku, 
16 100 000 dinarjev; od tega 5 900 000 dinarjev od stanarin in 10 200 000 dinarjev 
od najemnin. Ker ne krijejo stanarine niti stroškov hišne uprave in tekočega 
vzdrževanja, ne bi kazalo zmanjševati sredstev hišnih svetov in njihovih skladov. 

Na podlagi podatkov iz Ljubljane in Kranja je bilo ugotovljeno, da za 
namene stroškov po tem zakonu zadostuje do 3 0/o stanarine in 5 % najemnine 
za poslovne prostore. Občinski ljudski odbori bodo lahko na podlagi predloga 
odloka določili odstotek stanarine in najemnine, ki naj se plačuje kot dohodek 
stanovanjske skupnosti. 

Predloženi odlok bo pomagal stanovanjskim skupnostim, da razvijejo pomoč 
hišnim svetom in državljanom pri upravljanju in vzdrževanju stanovanj, zato 
predlagam v imenu Izvršnega sveta, da skupščina ta zakon sprejme. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Dajem predlog odloka v obravnavo. 
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce se nihče ne javi, dajem predlog odloka 
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 sprejel predlog odloka o najvišjem 
odstotku stanarine in najemnine, ki sme biti določen kot dohodek stanovanjske 
skupnosti. 
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Predlog odloka je obravnaval Zbor proizvajalcev in ga je sprejel v enakem 
besedilu. 

Prehajamo na 0. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
O predlogu odloka o določitvi najvišjega in najnižjega odstotka najemnine za 
poslovne prostore, ki se plačuje v občinski kreditni sklad za zidanje stano- 
vanjskih hiš. 

Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec 
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Sve tko Kobal prebere odborovo 
poročilo. - Glej priloge.) 

Predlog odloka je Izvršni svet pismeno obrazložil. Ali želi predstavnik 
Izvršnega sveta predlog še ustno obrazložiti? (K besedi se prijavi član Izvršnega 
sveta Milko Goršič.) 

Milko Goršič: Kot je znano, se oblikujejo najemnine za poslovne 
prostore po načelu ponudbe in povpraševanja. Višina teh najemnin je danes 
takšna, da presega ekonomsko najemnino, kar omogoča hišnim svetom, ki 
imajo takšne lokale, visoke dohodke za njihove hišne sklade. Hiše, ki imajo 
poslovne prostore, niso le v boljšem položaju kot hiše brez lokalov, ampak jim 
je omogočeno, da izvršujejo tudi odvisne adaptacije in luksuzno opremljajo 
stanovanja. 

Občinski ljudski odbori so že do zdaj predpisovali, da naj se del najemnine 
za poslovne prostore odvaja v občinske kreditne sklade za zidanje stanovanjskih 
hiš in s tem skušali zmanjšati neupravičene dohodke nekaterih hiš in njihovih 
skladov. 

Novi zakon o stanovanjskih razmerjih, zakon o poslovnih stavbah in pro- 
storih in zakon o lastnini na delih stavb pa določajo, da lahko občinski ljudski 
odbori izdajo predpis, na podlagi katerega se del najemnine za poslovne prostore 
plačuje v občinski kreditni sklad za zidanje stanovanjskih hiš. 

Ljudske republike so pooblaščene, da določijo najvišji in najnižji odstotek 
najemnine, ki naj se plačuje v občinski kreditni sklad. Pri tem določajo že prej 
omenjeni zakoni, da mora ostati hiši takšen del najemnine, kot če bi bilo 
namesto poslovnih prostorov v hiši stanovanje in da mora biti preskrbljeno 
za stroške, ki so potrebni za vzdrževanje poslovnih prostorov. 

Predlog odloka o določitvi najvišjega in najnižjega odstotka najemnine 
upošteva sedanje stanje najemnin in potrebo vzdrževanja poslovnih prostorov 
ter razlikuje dve kategoriji poslovnih prostorov. Med prvo-katerporijo so pro- 
stori, ki jih imajo v najemu stanovanjske skupnosti, njihove ustanove in servisi, 
obrati družbene prehrane, organizacije za dnevno preskrbo prebivalcev, druž- 
bene organizacije, šolske in zdravstvene organizacije ter politično-teritorialne 
enote in njihovi organi. Pri teh naj znaša odstotek najemnine, ki se plačuje 
v občinski kreditni sklad, najmanj 5 0/o in največ 75 "/o. Za druge poslovne 
prostore pa je določen najnižji odstotek, ki naj se plačuje v občinski kreditni 
sklad za zidanje stanovanjskih hiš, IC/o, najvišji pa 90 0/o. 

Pred izračunom odstotka, ki pripada kreditnim skladom, je treba odšteti 
tiste anuitete odškodnine in druge obveznosti, za katere je dogovorjeno ali 
predpisano, da se plačujejo iz najemnine. Hišni sveti, ki imajo poslovne prostore 
in upravni organi poslovnih zgradb bodo ob takšni ureditvi stimulirani, da 
oddajajo poslovne prostore tudi takšnim najemnikom, ki ne morejo plačevati 
tako visokih najemnin.  Predlog odloka daje možnost občinskim ljudskim  od- 
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borom, da v omenjenih okvirih določijo tisti del najemnine za poslovne prostore, 
ki se plačujejo v sklad za zidanje stanovanjskih hiš. 

V imenu Izvršnega sveta predlagam, da naj skupščina predloženi odlok 
sprejme. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Dajem predlog odloka v obravnavo. 
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, dajem predlog odloka na glaso- 
vanje. 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 sprejel predlog odloka o določitvi naj- 
višjega in najnižjega odstotka najemnine za poslovne prostore, ki se plačuje 
v občinski kreditni sklad za zidanje stanovanjskih hiš. 

Predlog odloka je obravnaval tudi Zbor proizvajalcev in ga je sprejel v 
enakem besedilu. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu odloka o potrditvi statutarne odločbe Univerze v Ljubljani. 

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

Predlog odloka je Izvršni svet pismeno obrazložil. Zeli predstavnik Izvrš- 
nega sveta predlog še ustno obrazložiti? Predlog odloka o potrditvi statutarne 
odločbe Univerze v Ljubljani dajem v obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ce nihče, dajem predlog odloka 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 sprejel predlog odloka o potrditvi statu- 
tarne odločbe Univerze v Ljubljani. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu odloka o potrditvi spremembe predračuna sklada Ljudske republike 
Slovenije za pospeševanje kmetijstva za leto 1959. 

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

Zeli predstavnik Izvršnega sveta predlog še ustno obrazložiti? (Ne.) Dajem 
predlog odloka v obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, da- 
jem predlog na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) So je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog odloka o potrditvi spre- 
membe predračuna sklada Ljudske republike Slovenije za pospeševanje kme- 
tijstva za leto 1959. 

Predlog odloka je obravnaval tudi Zbor proizvajalcev in ga je sprejel v 
enakem besedilu. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na odreditev nadomestnih 
volitev v 54. volilnem okraju. 

Prosim poročevalca mandatno-imunitetnega odbora, da da poročilo. (Poro- 
čevalec mandatno-imunitetnega odbora ljudski poslanec Andrej Babnik 
prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 
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Dajem na glasovanje predlog sklepa v besedilu, kot ga predlaga mandatno- 
imunitetni odbor. 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 odredil nadomestne volitve v 54. volilnem 
okraju in bo o tem obveščena Republiška volilna komisija, da razpiše volitve. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na sklepanje o letnem odmoru. 
Po določbah poslovnika Republiškega zbora ima zbor letni odmor praviloma 

v letnih mesecih. Glede na to predlagam, da Republiški zbor Ljudske skup- 
ščine LRS sprejme o letnem odmoru naslednji sklop. 

»Letni odmor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS traja od 10. julija 
do 10. septembra 1959.« 

Predlog sklepa dajem 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 sklep o letnem odmoru sprejet. 
Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 8. sejo Republiškega 

zbora Ljudske skupščine LRS. 

Seja je bila zaključena ob 13.10 uri. 
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(1. oktobra 1959) 

Predsedoval: inž.   Pavle  Zaucer,   predsednik Republiškega zbora 

Zapisnikar:   Drago   Seliger 

Začetek seje ob 10.15 uri. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! 
Pričenjam 9. sejo Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS, ki jo je sklical 
predsednik Ljudske skupščine LRS. 

Ljudski poslanci Aleksander Pirher, Vilma inž. Pirkovič, Franc Pirkovič, 
Franc Sebjanič, Milko Goršič, dr. Marjan Dermastia, Mihaela Dermastia in dr. 
Draga Cernelč so opravičili svojo odsotnost. Predlagam, da jim zbor odsotnost 
opraviči. Ali se zbor s tem predlogom strinja? (Poslanci se strinjajo.) 

Zapisnik današnje seje bo vodil zapisnikar Drago Seliger. Prosim zapis- 
nikarja zadnje seje Staneta Sotlarja, da prebere zapisnik. (Zapisnikar Stane 
Sotlar prečita zapisnik 8. seje.) 

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

Razen predlogov, ki jih je skupščini predložil Izvršni svet, smo prejeli tudi 
predlog komisije za revizijo poslovnika Republiškega zbora ter predlog man- 
datno-imunitetnega odbora o potrditvi mandata na nadomestnih volitvah v 54. 
volilnem okraju izvoljenega ljudskega poslanca. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 

1. sklepanje o potrditvi mandata na nadomestnih volitvah v 54. volilnem 
okraju izvoljenega ljudskega poslanca; 

2. obravnava in sklepanje o predlogu za spremembo in dopolnitev poslov- 
nika Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS; 

3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o osnovni šoli; 

4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o muzejih; 

5. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o ustanovitvi Okrajnega 
sodišča v Domžalah ter o njegovem krajevnem območju; 

6. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o spremembi določitve števila 
članov, ki jih izvoli Ljudska skupščina LRS v fakultetne svete Univerze v 
Ljubljani; 

7. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o izvolitvi članov, ki jih izvoli 
Ljudska skupščina LRS v univerzitetni svet in nekatere fakultetne svete Uni- 
verze v Ljubljani. 
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Ali ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu 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 sklepanje o potrditvi man- 
data na nadomestnih volitvah v 54. volilnem okraju izvoljenega ljudskega 
poslanca. 

Prosim poročevalca mandatno-imunitetnega odbora, da da poročilo. (Poro- 
čevalec mandatno-imunitetncga odbora ljudski poslanec Marinka Ribičič 
prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) Zeli kdo od ljudskih poslancev 
besedo k temu poročilu? (Ne javi. se nihče.) Ker nihče, dajem predlog sklepa 
mandatno-imunitetnega odbora na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je bil potrjen mandat ljudskega poslanca Bojana Polaka, 
ki je s tem pridobil vse pravice in dolžnosti ljudskega poslanca. 

Prosim ljudskega poslanca Bojana Polaka, da pristopi k predsedniški mizi 
in poda ustno svečano izjavo ter jo podpiše. (Ljudski poslanec Bojan Polak 
pristopi k predsedniški mizi in za predsednikorn ponavlja besedilo svečane iz- 
jave, nakar svečano izjavo podpiše. — Poslanci vstanejo in stoje poslušajo sve- 
čano izjavo.) 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu za spremembo in dopolnitev poslovnika Republiškega zbora Ljudske 
skupščine LRS. 

Prosim poročevalca komisije za revizijo poslovnika, da da poročilo. (Poro- 
čevalec komisije za revizijo poslovnika Republiškega zbora Ljudske skupščine 
LRS ljudski poslanec dr. Sonja Kukovec prebere poročilo komisije. - 
Glej priloge.) 

Zeli kdo od poslancev besedo k predlogu komisije? (Ne javi se nihče.) Ce 
ne, dajem predlog 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 sprejel prečiščeno besedilo poslovnika 
Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS s predlaganimi spremembami in 
dopolnitvami. Po 139. členu začne novi poslovnik veljati takoj. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o osnovni šoli. 

Prosim poročevalca odbora za prosveto in kulturo, da da poročilo. (Poro- 
čevalec odbora za prosveto in kulturo ljudski poslanec Lojze Piškur pre- 
bere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

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

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec 
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Lado Oblak prečita odborovo poro- 
čilo. — Glej priloge.) 

Predlog zakona je Izvršni svet že pismeno obrazložil. Ali želi predstavnik 
Izvršnega sveta predlog še ustno obrazložiti? (K besedi se prijavi član Izvršnega 
sveta Vlado Majhen.) 
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Vlado Majhen: Tovariši in tovarišicc ljudski poslanci! Predlog zakona 
o osnovni šoli, o katerem sedaj razpravlja Ljudska skupščina, je prvi republiški 
zakon, s katerim bomo uzakonili proces šolske reforme, ki se je pričel v osnovni 
šoli dejansko že precl dvema letoma. Zakon vzbuja posebno pozornost javnosti, 
ker obravnava šole, ki predstavlja izhodno točko našega novega vzgojnega in 
izobraževalnega s;Gtema; predšolske ustanove so tako maloštevilne, da jih danes 
Se no moremo šteti za splošno izhodišče vzgoje in izobraževanja. Zanimanje 
za zakon povečuje So dejstvo, da oblikujemo šolo, ki je splošna in obvezna za 
vso državljane, za mnoge pa tudi edina šola, če se ne vključijo v družbene 
dejavnosti, ki zahtevajo nadaljnje in zahtevnejše izobraževanje. 

Vsobina zakona o csnovni šoli temelji na idejnih načelih in smernicah, ki 
jih določa presveti, znanosti in kulturi program Zveze komunistov. Predlog 
jemlje v poštev temeljne določbe splošnega zakona o šolstvu, ozira se na pred- 
metnike in učne načrte za osnovno šolo ter vključuje dosedanje pozitivne iz- 
kušnje, ki sta si jih pridobili osnovna šola in nekdanja nižja gimnazija v vzgojni 
in izobraževalni dejavnosti. V zakon so vneseni prispevki javne razprave, ki 
jo je omogočila Ljudska skupščina. Predlog zakona je bil temeljito obdelan 
v javnosti, kar je razumljivo spričo zanimanja, ki ga kaže družba za reformo 
šolstva, posebej pa še za osnovno šolo. 

Ko je pred leti začela razprava o osnovni šoli, je bilo zlasti med mestnim 
prebivalstvom precej pomislekov zoper uvedbo obvezne osemletne osnovne šole. 
Mnogi so izražali bojazen, da bomo z uveljavitvijo enotnega obvoznega šolanja 
znižali raven cenovne izobrazbe. Vse preveč živa jo še bila podoba stare osnovne 
šole, ki je v svojem zgodovinskem razvoju obtičala na pol poti. Stara osnovna 
šola je bila čvrsto organizirana in popolnoma izoblikovana samo v prvih štirih 
razredih, medtem ko je ostala njena višja stopnja zanemarjena, okrnjena in 
nedodelana. To je bila šola brez predmetnega pouka in brez strokovnega osebja 
za takšen pouk; pa tudi brez pouka tujih jezikov. V njej so se ustavljale najbolj 
revne plasti, ki niso imele po končanem šolanju nobene perspektive za nadaljnje 
izobraževanje. Ne pretiravamo, če rečemo, da je bila to šola za kmečko delovno 
Bilo in težake vseh vrst. Večina učencev je neredno obiskovala osnovno šolo. 
Premožnejši sloji na splošno in nadarjeni učenci revnejših plasti so jo zapuščali 
in rajo nadaljevati izobraževanje v gimnazijah, realkah ali meščanskih šolah. 
Očitno je, da zakon ne priznava in ne potrjuje take okrnjene, marveč novo 
popolno osnovno šolo, v kateri združuje pozitivne pridobitve in izkušnje prvih 
štirih razredov osnovne šole ter pridobitve in izkušnje nekdanjih nižjih gimnazij. 
Pri združevanju osnovnih šol in nižjih gimnazij smo na to posebej pazili. Po- 
sebna naloga osnovnih šol, ki so nastale iz združitve osnovnih šol in nižjih 
gimnazij, bi bila, da postanejo vzgled vsem ostalim osnovnim šolam, ki se po 
drugih, neprimerno težjih poteh prebijajo k novemu liku sodobne osnovne šole. 
Nova osnovna šola bo gojila v višjih razredih predmetni pouk, uvedeno pa bo 
tudi poučevanje tujih jezikov. Osnovna šola bo odslej izobraževala vse držav- 
ljane na obvozni stopnji; lahko bo desegla dobre rezultate, če jo bo družba 
gmotno in moralno podpirala. Glavni delež bodo morali vložiti organi družbe- 
nega upravljanja in učiteljski zberi. 

Osnovna šola ima v reformiranem šolskem sistemu natančno določeno mesto 
in vzgojne izobraževalne naloge. Zakon postavlja osnovno šolo kot izhodno točko 
celotnega sistema vzgoje in izobraževanja, obravnava pa jo kot splošno-izobra- 
ževalno šolo, ker se je zaradi sodobne ravni znanosti in  tehnike strokovna 
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izobrazba že pomaknila na srednjo stopnjo, na kateri pa je povečana splošna 
izobrazba neizogibni pogoj. Na sedanjem mestu pripadajo osnovni šoli tri pogla- 
vitne naloge in sicer: prvič, da daje vsem državljanom osnovno vzgojo in 
osnovno splošno izobrazbo; drugič, da razvija državljane v osebnosti socialistične 
skupnosti, in tretjič, da spremlja razvoj nagnjenj in sposobnosti učencev ter 
jim pomaga pri izbiri nadaljnjega šolanja ali poklica. 

O prvi in drugi nalogi govori 1. člen zakona, o tretji pa 16. in 27. člen. 
Pravilno izvajanje 16. in 27. člena, pri tem pa še 21., ki pooblašča za šolstvo 
pristojne svete občinskih ljudskih odborov, ki dopolnjujejo predmetnike in učne 
načrte, bo omogočilo, da bo osnovna šola kot celota ostala splošno izobraževalna, 
da pa bo učence glede na njihova nagnjenja in sposobnosti ter ožje krajevne 
potrebe uvajala tudi v nekatere začetne prvine strokovnih znanj. Osvajanje 
strokovnega znanja in navad bo krepila v osnovni šoli tudi tehnična, gospo- 
darska in gospodinjska izobrazba ter svobodne aktivnosti, ki so uzakonjene v 
29 členu tega zakona. Bojazen, da se bo osnovna šola zaradi svojega splošno- 
izobraževalnega značaja spremenila v zgolj teoretsko in nepraktično šolo, je 
odveč, če upoštevamo določila tretjega in 15. člena, ki posebej poudarjata, da 
mora biti šola povezana z družbenim življenjem, z družbenimi in gospodarskimi 
organizacijami, pouk pa še posebej s proizvodnim in drugim delom. 

Ko se usmerjajo osnovne šole s prvimi koraki na novo pot, naj jim bo v 
napotilo nasvet, da bodo izpolnile želje in pričakovanja množic le, če bodo na 
preudaren in koristen način povezovale splošno vzgojo in izobrazbo z življenj- 
skimi potrebami in praktičnimi dejavnostmi naše družbe. Vešče povezovanje 
teorije in prakse mora postati odlika naših šol. Brez pridržkov lahko obljubimo, 
da bodo šole deležne podpore celotne družbe pri teh naporih. 

Med temeljno značilnosti reformirane osnovne šole lahko štejemo, prvič, da 
je po idejni vsebini socialistična, drugič, da je v organizacijskem pogledu enotna 
za vse šoloobvezne državljane od 7. do 15. leta, in tretjič, da jo razvijamo in 
utrjujemo kot izrazito družbeno ustanovo. 

Socialistična idejnost je položena v osnovno šolo že s 1. členom tega zakona, 
ki pravi: "Osnovna šola daje vsem državljanom osnovno vzgojo in osnovno 
splošno izobrazbo ter jih v skladu z razvojem in potrebami socialistične družbe 
razvija v osebnosti socialistične skupnosti. Vzgoja in izobraževanje na osnovni 
šoli izhajata iz idejnih temeljev socialistične družbene ureditve in socialističnega 
humanizma .. .-■ 2. člen obsega smoter vzgoje in izobraževanja ter našteva v 
štirinajstih odstavkih sestavine, s katerimi bo oblikovala osnovna šola svoje 
učence v osebnosti socialistične skupnosti. Vzgojne in izobraževalne sestavine 
2. člena jasno usmerjajo vzgojno in idejno vsebino učne snovi. Opozarjajo na 
socialistične odnose med ljudmi in na enakopravnost med spoloma; obsegajo 
socialistični cdnos do dela, smisel za gospodarnost, pravilno vrednotenje dela, 
časa in materialnih dobrin, vključujejo vse smeri vzgoje; socialistični patrio- 
tizem, internacionalizem, gospodarsko, gospodinjsko, tehnično, moralno, estetsko, 
telesno in zdravstveno vzgojo. Socialistična miselnost odseva iz celotnega zakona, 
ki predpisuje šolam na primer, da morajo pomagati manj nadarjenim učencem, 
da skrbi za telesni razvoj, zdravje in dopolnilno prehrano otrok, da uvedejo 
nove, sodobnejše načine ocenjevanja, da zažive v šolah nove, kolektivne oblike 
življenja, da se razvijejo novi odnosi do učencev, zlasti v pogledu vzgojnih 
ukrepov, v socialističnem  reševanju odnošajev do narodnih manjšin  itd.  itd. 
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Čeprav odseva iz zakona povsem jasna socialistična idejna usmerjenost nove 
šole, se ne smemo predati utvaram, da smo v celoti zagotovili idejnost šole 
s temi administrativnimi določbami. Nadaljnja idejna poglobljenost osnovnih 
šol bo odvisna od idejne zrelosti učiteljstva, predvsem od tega, kako bo izpol- 
njevalo program Zveze komunistov, ki je temeljno vodilo za naš družbeni razvoj. 
Idejnost vzgoje bo napredovala vzporedno s prizadevnostjo političnih organi- 
zacij, zlasti pionirskih in mladinskih, ki delujejo mod osnovnošolsko mladino. 
Nazadnje pa bo odvisna od tega, kako bodo šole z vsem svojim življenjem vezane 
z družbenimi procesi in dnevnimi dogajanji v naši socialistični stvarnosti. 

Na začetku naših reformnih prizadevanj se je ustavljal največji del razprav 
na enotnosti obveznega osemletnega šolanja. Večina pomislekov je izražala 
bojazen, da se bo znižala raven osnovne izobrazbe, ko bomo ukinili druge oblike 
izobraževanja na tej stopnji. Misel o enotnem izobraževanju v obdobju šolske 
obveznosti zmaguje danes v reformnih prizadevanjih po vsem svetu. Kje so 
vzroki za tako rešitev? 

Napredek znanosti in tehnike je pomaknil strokovno in poglobljeno znan- 
stveno izobraževanje na stopnjo srednjih šol, to je v življenjsko obdobje mladine 
po 14. letu. Medtem sta po zaslugi boja delavskega razreda napredovali tudi 
socialna in delovna zakonodaja, ki sta v mednarodnem obsegu uveljavili načelo, 
da mladina pred končanim 15. letom ne more sklepati delovnih razmerij. Iz- 
kušnje so pokazale, da mladina med 10. in 11. lotom še ni toliko dozorela, da 
bi se mogla z zanesljivostjo opredeliti za nadaljnje šolanje ali poklic. Nič čud- 
nega torej, če so se v različnih šolah na tej stopnji, na osnovnih, meščanskih; 
nižjih realkah in gimnazijah nenehno ponavljali boji za neomejeno prestopanje 
v nadaljnje šole, kar samo po sebi dokazuje, da poklicna usmeritev po štiriletni 
osnovni šoli še ni mogla biti dokončna. V svetu vse bolj zmaguje tudi težnja, 
haj obvezna šola ne dovoljuje razlik med državljani. Nič manj ni pomembno 
dejstvo, da bi bila večsmernost v samostojnih in ločenih šolah na stopnji obvez- 
nega šolanja tudi v gmotnem pogledu zahtevnejša bodisi za starše, če bi hoteli 
pošiljati otroke v oddaljenejše kraje, bodisi za družbo, če bi hotela široko raz- 
plesti mrežo takih šol. Vse to in pa dejstvo, da potrebuje strokovno izobraže- 
vanje na sedanji višji stopnji temeljitejšo splošno-izobraževalno osnovo, so 
vplivali na to, da v vseh sodobnih reformah uvajajo obvezno šolanje v enotni 
obliki. XIV. plenarna seja Glavnega odbora Socialistične zveze pa je opozorila, 
da ne smemo organizacijske enotnosti osnovne šole izenačevati z vsebinsko enot- 
nostjo vseh osnovnih šol. Zaradi tega se postavlja vprašanje, kako rešuje zakon 
zadovoljevanje različnih potreb družbe in raznovrstnih nagnjenj in sposobnosti 
učencev. Odgovor na to bo pokazal, da morajo postati osnovne šole v skladu 
s težnjami tega zakona na svoj način raznoliko obarvane in ne povsem enake. 

20. člen pravi, da poteka pouk v osnovni šoli po predmetniku in učnem 
načrtu, ki ju predpiše Svet za šolstvo LRS. 21. člen pa pooblašča za šolstvo 
pristojni svet občinskega ljudskega odbora, da dopolnjuje predmetnike in učne 
načrte glede na potrebe kraja in šolske razmere ter na podlagi mnenj in pred- 
logov posameznih šol in prizadetih gospodarskih in družbenih organizacij. 
Izvajanje 21. člena bo torej prineslo prve vsebinske razlike v programu osnovnih 
Sol. Nadaljnje razlike med osnovnimi šolami bedo nastajale spričo različne 
vsebine proizvodnega in drugega dela, ki ga predvideva 15. člen. Stopnjevale 
pa EC bodo še s svobodnimi aktivnostmi, ki jih predpišejo 29. člen in zaradi 
neštetih drugih družbenih vplivov, ki jih bodo v šolo prinašale družine, stano- 
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vanjske skupnosti, gcrpcdarckc in družbene organizacije ter razne ustanove. 
Prizadevanja za pcpolno enakcet vceh osnovnih šol so seveda v takih pogojih 
nevzdržna in bodo neuspešna. 

Co je hotel zakon z navedenimi določili ustreči težnji po prilagoditvi osnovno 
šole krajev.iim potrebam in razmeram, je očitno iz drugih določb, da je hotel 
Ugoditi tudi Želji, naj osnovna šola prikroji svoje delo in življenje tako, da bo 
primerna tudi učencem glede na njihovo razvojno stopnjo. 15. člen poudarja, 
da morajo bili prilagojene vcebina, oblike in metode dela sposobnostim učencev 
in njihovim individualnim razlikam. 22. člen pa pravi, da morajo biti pred- 
metnik, učni načrt ter organizacija dela in življenja šole prilagojeni umskim 

■i telesnim .'pesobnostim ter starestni stopnji in življenjskim potrebam učencev. 
23. člen zadolžuje šole za takšno organizacijo vzgojnega in izobraževalnega dela, 
ki bo zagotovila napredek tudi učencem, ki zaostajajo in se počasneje razvijajo, 
pa tudi omogočila nadarjenim hitrejši razvoj. Osnovna šola mora organizirati 
tudi pomoč za učenec, ki zaradi daljše bolezni ali zaradi upravičene odsotnosti 
niso obiskovali pouka. IG. in 27. člen pa obsegata zahtevo, da šola sodeluje pri 
izbiri poklica in da seznanja učence z značajem in delovnimi pogoji posameznih 
vrst šol oziroma poklicev. V zakonu je še več določb, ki obravnavajo učence 
kot samostojne individualnosti, prav zato pa postavlja zakon zahtevo po dife- 
rendranih vzgojnih in izobraževalnih postopkih. Tudi s te plati zakon ne dajo 
povoda za pcpolno izenačevanje vseh osnovnih šol. 

Ni dvoma, da сг učitelji z nekaterimi dejavnostmi, ki jih vsebuje novi 
-Von doslej niso ukvarjal-, zaradi česar bodo morali seči po novem znanju. 
Zakon uvaja z 61. členom obvezno občasno izpopolnjevanje učiteljev. Prosvetno- 
pedagoška služba in razno poklicne ustanove pa jim bodo morale pri tem ne- 
nehno pomagati. 

Osnovna šola je družbena ustanova. Smoter vzgoje in izobraževanja ter ves 
sistem vzgojnega in izobraževalnega dela v osnovni Soli je v zakonu postavljen 
tako da ga bo mogoče doseči z akcijo vseh socialističnih sil družbenega okolja 
šole 'in ne zgolj s silami, ki delujejo v šoli sami. XIV. plenarna seja Glavnega 
odbora SZDL Slovenije je to jasno podčrtala z dvema ugotovitvama: s prvo 
»Šola nikoli ni bila in niti ne more postati v naši družbi edini vzgojni in izobra- 
ževalni činitelj, ki v celoti oblikuje državljana. Nesporna resnica je, da dotekajo 
v moralni in izobrazbeni sklad slehernega človeka nova znanja, moralne in 
estetsko vrednote, delovne navade in življenjske izkušnje iz vsakdanjega pro- 
izvajalnega in družbenega življenja, ki postaja pri nas dan za dnem pestrejše 
in bogatejše.« In z drugo: »Ce izhajamo s stališča, da celotno družbeno življenje 
vzgaja in izobražuje ljudi, pridemo do zaključka, da bodo morali organi druž- 
benega upravljanja v šolstvu in politične organizacije smotrno povezovali in 
vsklajevati vse liste činitelje, ki s svojo dejavnostjo vzgajajo in izobražujejo 
državljane. Vzgojno-izobraževalnc smotre bomo lahko dosegli s prizadevanji 
celotno družbe, šola pa mora izpolnili le njej pripadajoči del nalog. Se pomemb- 
nejše pestaja codclovr.nje družbenih sil s šolo, če upoštevamo, da zaradi mate- 
rialne zaostalosti šola nekaterih nalog ne more samostojno izpolnjevali, temveč 
le v sodelovanju z gospodarskimi in družbenimi organizacijami, n. pr. telesno 
vzgojo s »Partizanom« in športnimi društvi, proizvajalno in fizično delo s kme- 
tijskimi zadrugami, podjetji in stanovanjskimi skupnostmi, kulturno-prosvelno 
vzgojo s ,Svobodami' itd.« 

S čim utrjuje zakon osnovno šolo kot družbeno ustanovo? 
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1, Gonilna sila tega procesa je vsekakor družbeno upravljanje v šoli, ki 
ga uzakonjuje 11. člen, podrobneje pa ga obravnavajo določbo od 7G. do 114. 
člena. Družbeno upravljanje ni pridobitev šolske reforme, temveč izhaja iz 
političnega sistema oblasti delovnega ljudstva v naši socialistični skupnosti. 
Osnovne značilnosti družbenega upravljanja na tem področju pa so naslednje: 

a) Kot organ družbenega upravljanja ne nastopa samo šolski odbor, kajti 
77. člen pravi: »Kot družbeni organi neposredno vodijo osnovno šolo: šolski 
odbor, učiteljski zbor in upravitelj;« 51. člen pa določa, da sestavljajo učenci 
7. in 8. razreda razredne skupnosti in šolske skupnosti, kar pomeni, da se pri- 
tegujejo k družbenemu upravljanju nova kolektivna telesa. 

b) Splošni zakon o šolstvu uvaja v 157., 162. in 169. členu vertikalno pove- 
zanost med šolskimi odbori, občinskimi, okrajnimi in republiškim svetom za 
šolstvo. S tako povezanostjo hoče doseči zakon boljše poznavanje in hitrejše 
reševanje perečih zadev. 

c) Šolski odbori skrbijo za celotno življenje in delo osnovne šole, se torej 
ne omejujejo le na materialne zadeve šol; prav od njih pričakujemo, da bodo 
premagali zaprtost naših šol ter jih povezali z družbenim življenjem in krajev- 
nimi razmerami. 80. člen zakona dokaj izčrpno našteva njihovo delo. 

Osnovna šola bo utrjevala svoj družbeni značaj z uveljavljanjem vseh tistih 
kolektivnih oblik, ki jih predpisuje ali dovoljuje novi zakon, kot so na primer 
za učence razredne in šolske skupnosti, šolske organizacije, podmladki političnih 
organizacij in društev, zadruge in krožki, za učitelje razredni in učiteljski zbori, 
za državljane roditeljski sestanki in zborovanja. To pomeni, da vnašamo v šolo 
tiste kolektivne oblike, ki se razraščajo v našem družbenem življenju kot novi 
dosežki družbenega upravljanja. Z njihovo pomočjo dajemo šoli družbeno po- 
membnost in preprečujemo birokratske pojave v vzgojnem in izobraževalnem 
delu. 

Zakon razširja skrb za otroka na vse njegovo življenje in se pri tem ta 
skrb ne omejuje na čas, ki ga preživlja otrok v šoli. Iz poglavja »Šola in dru- 
žina« je razvidno, da spremljajo učitelji življenje učencev v družini in da se 
s starši dogovarjajo o vzajemnem vzgojnem ravnanju. Iz 35. 1^37. člena razbe- 
remo, da starši in učitelji skupno pretresajo, ali naj učenci napredujejo ali pa 
ponavljajo razred. Šola spremlja telesni razvoj otroka in po 31. členu organizira 
delo šolskih kuhinj in ustrezno dopolnilno prehrano, organizira učencem delo, 
učenje, igre, zabave in razvedrilo. Samo po sebi je umevno, da bodo potrebovali 
največjo pomoč šole otroci zaposlenih staršev. Ko je plenarna seja Glavnega 
odbora SZDL Slovenije obravnavala ta problem, je bilo posebej poudarjeno, 
da pri tem delu ne stremimo k osredotočenju vseh teh dejavnosti v šoli, temveč, 
da je treba vsa ta vprašanja reševati v sporazumu s starši, stanovanjsko skup- 
nostjo in družbenimi organizacijami, pri tem pa ne smemo odtegovati mladine 
od staršev v njihovem prostem času. 

Osnovna šola ni več samo ožja vzgojna in izobraževalna ustanova za šolo- 
obvezno mladino, marveč jo zakon spreminja v kulturno in prosvetno insti- 
tucijo, ki pospešuje kulturno in prosvetno rast svojega območja. 4. člen ji nalaga 
izobraževanje odraslih, 13. in 17. člen pa urejata sodelovanje šole in gospo- 
darskih in družbenih organizacij. To poslanstvo je posebej pomembno za 
območja, ki nimajo drugih kulturnih in prosvetnih ustanov, zaradi česar je 
kulturno in prosvetno življenje prebivalstva v celoti odvisno od dejavnosti in 
stremljenj osnovnih šol. Preteklost in sedanjost prepričljivo dokazujeta, da lahko 
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postanejo tudi osnovne šole žarišča družbenega napredka, če so učiteljski zbori 
prežeti z naprednimi stremljenji. V korist osnovnih šol lahko poudarimo, da 
so doslej med vsemi šolami najbolj uveljavljale in razvile svojo družbeno vlogo, 
zato zakon samo razširja njihovo dejavnost in jim nakazuje nadaljnjo pot. 

Stari šoli se je očitalo, da je zanemarjala vzgojno delo. Novi zakon postavlja 
skladno ravnotežje med vzgojo in izobraževanjem. To načelo je dosledno uve- 
ljavljeno v celotni vsebini zakona. Zakon ne ostaja samo pri splošnem pojmu 
socialistične vzgoje, marveč označuje tudi njene bistvene sestavine, predvsem 
tiste, ki so v našem sodobnem življenju najbolj pomembne. Zaradi tega na 
primer pri odnosih med ljudmi izrecno navaja tudi odnose med spoloma; ne 
zadovoljuje se s splošnim odnosom do družbene lastnine, temveč še pcsebej 
imenuje smisel za gospodarnost in pravilno vrednotenje dela, časa ter mate- 
rialnih dobrin. Pri skrbi za telesni razvoj predpisuje posredovanje osnovne 
spolne vzgoje, ki si vse doslej še ni utrla poti v naše šole. Nove vzgojne smeri 
seveda ne zapostavljajo ostalih, kakor so socialistični patriotizem, internaciona- 
lizem, gospodarska, gospodinjska, tehnična, moralna, estetska, telesna in zdrav- 
stvena vzgoja. Smiselno povezovanje vseh vzgojnih vsebin mora doseči smoter, 
ki ga predvideva zakon, to je polno osebnost socialistične skupnosti. 

Splošni napredek tehnike zahteva določeno tehnično in ekonomsko znanje 
od slehernega državljana. Z dosežki moderne tehnike se dandanes ne srečujejo 
samo ljudje v proizvodnji, temveč si je ta utrla pot tudi v javno življenje, 
zlasti v stanovanjsko civilizacijo. To narekuje šoli, da posreduje državljanom 
tudi najosnovnejše tehnično znanje, ki se povezuje zlasti z gospodarskim in 
gospodinjskim poukom. Tehnično, gospodarsko in gospodinjsko znanje je hkrati 
most k postopnemu zmanjševanju razlike med umskim in fizičnim delom, hkrati 
pa sredstvo za odpravo moralne in družbene degradacije fizičnega dela, pode- 
dovane od razredne družbe. Pri tehnični, gospodarski in gospodinjski izobrazbi 
ter pri proizvodnem delu se učenci na najbolj prirođen način uvajajo v pravično 
in enakopravno delitev dela med spoloma. Temu namenu služijo tudi določbe 
zakona: v 2. členu zahteva, da vključuje šola učence v razne oblike dela, da 
jim daje temeljno, splošno in tehnično izobrazbo in jim oblikuje socialistični 
odnos do dela. V 15. členu poudarja povezanost šole z družbenim življenjem, 
z družbenimi in gospodarskimi organizacijami in še posebej povezanost pouka 
s proizvodnim in drugim delom. V 17. členu predpisuje skrb za razvoj zadrug 
učencev in šolskih delavnic ter jih povezuje z ustreznimi delovnimi organiza- 
cijami odraslih (zadruge, tovarne in podobno) v šolskem okolju. 29. člen uvršča 
tehnično in gospodarsko vzgojo tudi v svobodne aktivnosti. 53. člen dovoljuje 
učencem ustanavljanje šolskih organizacij in podmladkov družbenih organizacij, 
med njimi tudi takih, ki se ukvarjajo s tehničnim izobraževanjem. V 80. členu 
jo skrb za šolsko kuhinjo in za organizacijo tehnične izobrazbe našteta med 
nalogami, ki jih opravlja šolski odbor. Ko je razpravljal Svet za šolstvo LRS 
o programu in predmetniku za osnovne šole, je bil mnenja, da bi morali pre- 
pustiti izdelavo tega načrta občinam, da bi tehnično, gospodarsko in gospo- 
dinjsko vzgojo kar najbolj povezali z dejanskimi potrebami in razmerami v 
šolskem okolju. 

Zakon prinaša nekatere novosti v ocenjevanje in napredovanje učencev iz 
razreda v razred. Statistike kažejo, da dokonča v osmih letih obvezno šolanje 
komaj 30 do 40 "/o učencev, povprečno zaostajanje v razredih pa se giblje med 
10 in 14 0/o. Poleg objektivnih vzrokov, ki nedvomno obstoje, spremljajo ocenje- 
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vanje določene hibe, ki jih moramo odpraviti iz naših šol. Mnogi učitelji prece- 
njujejo pomen posameznega predmeta, pa tudi važnost uspeha v vsakem posa- 
meznem razredu ter ne upoštevajo trenutnih kriz in zastoja pri učencih, ki jih 
lahko odpravijo brez ponavljanja razreda. Znanje učencev se pogosto ugotavlja 
na ožjih in ne na preglednih vprašanjih, med izobraževanjem si slede včasih 
dolgi časovni razmaki, da ne govorim o redkih, vendar Se ponavljajočih se 
pojavih, da uporabljajo negativne ocene za disciplinske ukrepe. Določbe zakona 
v poglavju .-Napredovanje iz razreda v razred« izražajo torej skrb naše družbe 
za otroka in družino, ker povzoča zaostajanje resne gmotne in vzgojne težave 
v družinah. Namen teh odločb je jase-n: učiteljem hoče pomagati, da bi se 
skupaj s starši poglabljali v učence in odkrivali prave vzroke njihovega za- 
ostajanja, hkrati pa zadolžuje učitelje, da usmerijo svoje poglede na splošni 
uspeh vsakega učenca in pri tem pravilno ocenijo smotrnost zaostajanja zaradi 
posameznih predmetov. 

Posebna novost novega zakona je določba 51. člena, po kateri sestavljajo 
učenci 7. in 8. razreda razredne skupnosti in šolsko skupnost. 52. člen določa, da 
obravnavajo učenci na sestankih svoje skupnosti vprašanja življenja in dela 
šole. S svojimi mnenji, sklepi in predlogi, ki se tičejo pravil šole, organizacije 
ter učnega in vzgojnega dela v šoli, seznanjajo šolske organe in razredni zbor 
ter se udeležujejo njihovih sej, kadar obravnavajo ta vprašanja. Mladini v 
zadnjih razredih je torej na poseben način omogočeno sodelovanje v družbenem 
upravljanju, je pa seveda omejeno na probleme, ki so primerni za razvojno 
stopnjo mladine v osnovni šoli. 

Za popolno izvajanje osemletne šolske obveznosti bodo potrebni še neka- 
teri predpisi, ki jih najavlja zakon o osnovni šoli in pa zakoni, ki izhajajo iz 
določb splošnega zakona o šolstvu. 

Med take predpise moramo šteti zakon o posebnih šolah, ki bo urejal vzgojo 
in izobraževanje otrok z duševnimi in telesnimi motnjami. Skrb, ki jo je izra- 
zila javna razprava prav o tem problemu, dokazuje, da bo treba tak zakon 
čimprej izdati. V skladu z določbami 8. člena ter 73. do 75. člena bodo izšli 
tudi posebni predpisi o organizaciji šol, na katerih poučujejo v jezikih narodnih 
manjšin. 

Iz 157. člena je razvidno, da se na novo ureja tudi pedagoško nadzorstvo, 
ki ga bo odslej opravljala prosvetno-pedagoška služba. Pravice in dolžnosti 
prosvetno-pedagoške službe do osnovnih šol bo prav tako določil poseben zakon. 

Poleg predpisov, ki jih bo izdal Svet za šolstvo ali Sekretariat sveta za 
šolstvo na temelju zakona o osnovni šoli, je važna določba 10. člena, ki pravi, 
da ureja šola svojo notranjo ureditev in delo s pravili šole. Iz 80. člena je 
razvidno, da ta pravila sprejme šolski odbor, potrdi pa za šolstvo pristojni svet 
občinskega ljudskega odbora. Osnovne šole bodo morale kmalu sestaviti svoja 
pravila, če bodo hotele organizirano in smotrno izpolnjevati naloge, ki jim jih 
nalaga novi zakon. 

Izvršni svet predlaga Ljudski skupščini, da sprejme predloženi zakon o 
osnovni šoli, ki je rezultat dolgotrajnih priprav za šolsko reformo. Javna raz- 
prava je potrdila osnovna načela novega zakona, hkrati pa prispevala k izbolj- 
šanju njegove vsebine. Izvršni svet sodi, da predstavlja zakon zanesljivo osnovo 
za oblikovanje nove osnovne šole, ki bo sposobna opravljati osnovno izobra- 
ževanje naših državljanov. 
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Predsednik inž. Pavle 2 a u c e r : Ali se Izvršni svet strinja s pripom- 
bami in dopolnitvami, ki so jih predložili odbori? (Strinja.) S tem so postali 
vsi amandmaji sestavni del zakonskega predloga in dajem zakonski predlog v 
obravnavo. Kdo žeil besedo? (K besedi se prijavi ljudski poslanec Milo Vižintin.) 

Milo Vižintin : Tovariši ljudski poslanci! Naš hiter družbeno politični 
razvoj in doseženi gospodarski uspehi v zadnjih letih, zlasti na področju kmetij- 
stva, so omogočili, da se lahko zdaj lotimo učinkovite reforme našega šolstva. 
Pred seboj imamo predlog zakona o osnovni šoli, ki temelji na načelih sploš- 
nega zakona o šolstvu v naši deželi. Vsebina tega predloga je sad socialističnega 
pojmovanja zgodovine, temelječega na znanstvenem materializmu, ki upošteva 
pri tem vse dosedanje pridobitve in izkušnje znanosti in tehnike. Ta zakon jo 
pravzaprav prvi večji korak, s katerim začenjamo odpravljati vse, kar je ostalo 
negativnega iz preteklosti in kar je bilo čedalje bolj v napoto hitrejšemu pri- 
dobivanju znanja v osnovni šoli. Cim višja raven znanja v osnovni šoli pa je 
osnovni pogoj za nadaljnje šolanje in s tem za teoretično kot praktično na- 
predovanje. 

Življenjsko važna nit zakona je v bistvu ta, da celotna vzgoja in izobraže- 
vanje izhajata iz idejnih temeljev socialistične družbene ureditve in socialistič- 
nega humanizma, humanizma, ki je bil v bližnji preteklosti v očeh mednarod- 
nega proletariata in vseh demokratičnih sil žal marsikje na svetu kompromi- 
tiran. Prav ta socialistični humanizem, kakor ga pojmujemo mi in v praksi 
tudi uresničujemo, naj bi oblikoval skupno zavest, ustvarjal značaj in socia- 
listično osebnost naših mladih pokolenj. To bo potrebno za srečo vsakega posa- 
meznika, le-ta pa je odvisna od njegovega aktivnega dela v družbi in na nje- 
govem delovnem mestu. 

Pomembno določilo zakona je tudi to, da reformirana osnovna šola ni več 
zgolj stvar državnih organov, ampak postaja z uvajanjem družbenega uprav- 
ljanja v osnovno šolo v širšem smislu te besede stvar družbene skupnosti. 
Ce je torej za osnovno šolo pristojna in odgovorna vsa družba, tedaj bodo 
odgovorni za njeno rast in razvoj prosvetni delavci in vsa skupnost. Doslej so 
probleme osnovne šole reševali v glavnem šolski odbori, občine, nekatere druž- 
bene in politične organizacije ter starši. Težišče dela in pristojnosti pa je bilo 
na občinskem upravnem aparatu. Pri nas na Primorskem, kjer smo ob priklju- 
čitvi bili v silno težavnih razmerah, ker praktično sploh nismo imeli domače 
inteligenco in prosvetnih delavcev in so morali opravljati vzgojno poslanstvo 
učitelji-tečajniki iz partizanskih let. ki jim gre za to vsa pohvala, kjer nismo 
imeli niti urejenega šolskega omrežja, se morajo občine vkljub velikemu na- 
predku v zadnjih letih. Se zmeraj ukvarjati z nemajhnimi težavami kadrovskega 
in materialnega značaja. 

V primerjavi s prejšnjimi težkimi leti je pomanjkanje prosvetnih delavcev 
v šolstvu zdaj dosti manj pereče, toda še zmeraj občutno. Vtem ko je v nižinskih 
in bolj naseljenih krajih prosvetnih delavcev več, jih tem bolj primanjkuje v 
odročnih gorskih vaseh. Težave so nastale potem, ko smo za nameščanje prosvet- 
nega kadra vpeljali razpise in so zato nižinski kraji v dosti ugodnejšem polo- 
žaju. Zaradi ponazoritve navajam, da nam v goriškem okraju za sedanjo ne- 
popolno organizacijo šolstva primanjkuje skupaj 125 šolnikov, od tega 68 uči- 
teljev. Razumljivo je zato, da nastajajo težave pri rednem izpolnjevanju učnega 
programa, ponekod pa so šole zaradi pomanjkanja učiteljev ostale celo zaprte. 
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Na tolminskem in cerkljanskem so morali zato, da zagotovijo pouk na 18 
osnovnih šolah, premestili tja za nekaj časa šolnike iz višje organiziranih šol. 
Največje težave s kadri so v tolminski, bovški, idrijski in dobrovski občini. 
Ponekod so težave tudi zaradi napačnega odnosa pristojnih občinskih upravnih 
uslužbencev, zlasti referentov za šolstvo nasproti prosvetnim delavcem. 

Težke so tudi materialne razmere, zlasti v večjih središčih. Tod so na razpo- 
lago majhna in izrabljena poslopja, medtem ko število otrok spričo izseljevanju 
iz gorskih vasi v nižino in naravnega prirastka prebivalstva v teh središčih 
venomer narašča. Smo v položaju, ko je v goriškem okraju zaradi neugodnih 
zemljepisnih razmer še vedno 43 0/o encodelčnih šol, kjer je pouk drag in manj 
kakovosten. V središčih pa je gneča na višje organiziranih šolah. Mnogo je ma- 
terialnih težav, od pomanjkanja zgradb, šolskih prostorov in dijaških domov 
do stanovanj za šolnike. 

Občinski ljudski odbori spričo omejenih proračunskih sredstev seveda niso 
mogli rešiti vseh teh težav, tembolj, ker v te namene niso uporabljali stano- 
vanjskih skladov, čeprav bi jih sicer lahko, ker so bile tudi na drugih področjih 
velike potrebe. Drugih virov za financiranje potreb na področju šolstva pa ni 
bilo, vsaj ne večjih. To pa seveda ne pomeni, da bi lahko podcenjevali ma- 
terialne uspehe pri razvijanju šolstva, ki so bili doseženi vkljub tem težavam 
in oviram. 

Zato je očitno, da izpolnjevanje zakona o osnovni šoli, ki danes o njem raz- 
pravljamo, ne bo terjalo samo sodelovanja družbe pri idejno-vzgojnem pouku, 
marveč tudi pri premagovanju finačno-materialnih problemov. Iz tega vidika je 
treba obravnavati tudi pereč problem enooddelčnih šol na Primorskem, kjer 
je, kakor omenjeno, raven pouka nižja, zaradi majhnega števila .otrok pa tudi 
draga. Tako stane v taki šoli šolanje otroka 25 000 din na mesec. Ce bi mladini 
s hribovitih področij kakorkoli omogočili šolanje v nižinskih krajih in morda 
bivanje v dijaških domovih, bi šolanje pocenili in hkrati zagotovili boljši pouk. 

Zaradi že omenjenega položaja šolstva ob priključitvi so tembolj dragoceni 
uspehi, doseženi s prizadevanjem predstavniških organov in političnih sil. O 
doseženih uspehih navajam nekaj najvažnejših podatkov. Na obnovljenem tol- 
minskem učiteljišču je do konca preteklega šolskega leta absolviralo skupaj 
408 mladih učiteljic in učiteljev. Kljub težkim razmeram, v katerih se je osnovna 
šola razvijala, je vzgojila letno okrog 1300 mladine, ki je potem nadaljevala 
šolanje na raznih strokovnih, srednjih, višjih in visokih šolah. Zdaj se šola 
v vseh šolah v goriškem okraju skupaj 16 000 mladih ljudi, od katerih lahko 
pričakujemo, da se bodo v nekaj letih dejavno vključili v naš socialistični 
razvoj.  Od tega števila je  14 480 učencev na osnovni šoli. 

Razvoj osnovnega šolstva ponazarjam s temi podatki: leta 1953 je bil učni 
uspeh 79,2 n/o, ob zaključku zadnjega šolskega leta pa je narasel na 82,6 %. 
Seveda pa v tem odstotku ni mogoče povsem izraziti dejanskega napredka v 
znanju otrok, ki je danes neprimerno večje, kakor pred šestimi leti. Število 
učnega kadra je v teh letih naraslo od 445 na 604 učitelje oziroma učiteljice. 

Hkrati je občutno narasla strokovna raven prosvetnih delavcev, saj smo 
dosegli velik uspeh od leta 1953, ko je imelo strokovni izpit komaj okoli 33 "/o 
šolnikov na osnovnih šolah, medtem ko ima sedaj takšen izpit 90 0/o učnega 
kadra. Omembe so vredni tudi posebni enoletni tečaji za otroke padlih borcev, 
s katerimi so le-ti pridobili usposobljenost za vključitev v razne obrti. Takšne 
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i 
tečaje je uspešno dokončalo okrog 115 otrok, ki so tako dovršili šest ali več 

razredov osnovne šole. 
Predlog zakona o osnovni šoli je tudi v goriškem okraju, kot povsod v 

republiki, povzročil živahen odmev in razpravo med državljani. Osnutek je bil v 
celoti objavljen tudi v lokalnem časopisju. Vse to je pripomoglo, da se je raz- 
vila izredno široka razprava med prebivalstvom. Predloge in pripombe k osnutku 
so poslali pristojnemu skupščinskemu odboru. Zakon sam pa bo seveda treba 
po sprejemu v skupščini tolmačiti in pojasnjevati. 

Med razpravo je bil mod prebivalstvom, starši, prosvetnim kadrom In 
političnimi organizacijami sprožen tudi problem učnih knjig. Zelo so namreč 
obsojali, da se učbeniki za osnovno šolo vsako leto menjajo, zlasti učbeniki za 
slovenski jezik, berila, računstvo in knjige za poučevanje angleškega jezika; 
prav tako sta bili izdani v zadnjih dveh letih dve različni izdaji zgodovine za 
6. in 7. razred osnovnih šol. Za angleščino je bila v začetku šolskega leta 1959 60 
v prodaji Gradova angleška vadnica za peti razred, ki ni predpisana, čeprav so 
bile v tisku že nove predpisane knjige za isti razred. Starši so nabavili za svoje 
otroke nove, toda napačne knjige, sedaj pa prodajajo odobrene knjige za angleški 
jezik. Naše knjigarne, ki samostojno naročajo v Ljubljani knjige, so od Državne 
založbe prejele nerabne knjige; sodimo, da gre tu za trgovski interes ali pa za 
veliko nepremišljenost. 

V zadnjih treh šolskih letih so se menjale: v 1. razredu čitanka, v 2. razredu 
čitanka in računica, v 3. razredu računica in v 4. razredu računica. Zaradi ta- 
kega, pravzaprav anarhičnega stanja izdajanja učnih knjig je potrebno, da 
pristojni organ. Svet za šolstvo ali ne vem kdo, že enkrat stvar uredi in to 
stanje konča, kajti ne gre samo za nered, ampak knjige so tudi drage in starši, 
ki imajo dvoje, troje otrok, morajo izdati vsako šolsko leto 4000 ali 5000 dinar- 
jev, če se te knjige menjavajo. 

Sedaj je pred nami zakon in na osnovi sprejetih načel naj bi se izdajale 
šolske knjige, ki bi veljale za vse razrede osnovne šole določeno dobo. Mislim, 
da je treba o tem razpravljati zelo resno, ker ta pojav na terenu vsako leto, 
posebno še letos, ostro kritizirajo. 

Predlog zakona je po svojem daljnosežnem pomenu in učinku gotovo po- 
memben člen pri oblikovanju našega celotnega socialističnega šolskega sistema. 
Postavlja šolo iz omejenega in ozkega okvira in jo dviga na raven izrazite 
družbene ustanove, s čimer je poudarjena važnost vzgoje kot sestavnega čini- 
telja pri oblikovanju osebnosti mladega rodu v duhu bratstva in enotnosti jugo- 
slovanskih narodov, socialistične solidarnosti in mednarodnega sodelovanja ter 
internacionalizma. 

Ker ima predlog zakona takšno vsebino, bom zanj glasoval. 

Predsednik inž. PavleZaucer: Kdo še želi besedo? Besedo ima ljudski 
poslanec Marija Aljančič. 

Marija Aljančič: Mislim, da lahko predlog zakona o osnovni šoli, 
o katerem danes razpravljamo, samo pozdravimo in potrdimo kot novo veliko 
revolucionarno pridobitev na področju našega šolstva. 

Smatram, da lahko zlasti Primorci ocenimo in vidimo pridobitve, ki smo 
jih na področju šolstva dobili že med narodnoosvobodilnim bojem, zlasti pa 
po osvoboditvi. 
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Bivši italijanski fašistični sistem je v svoji šolski politiki formiral predvsem 
eno in dvooddelčne šole, ki so sicer res bile posejane po vseh vaseh, vendar so 
imele samo namen raznarodovati, saj je izobrazba na teh šolah bila tako ma- 
lenkostna. Pouk je bil v italijanskem jeziku, ki učencem ni bil razumljiv in so 
zaradi tega tudi učno snov spremljali bolj pasivno. Posledice takega šolanja 
in sistema sploh so bile v tem, da velika večina takratne šolske mladine ni 
imela nobenih perspektiv pridobiti si določen poklic, saj je bilo nadaljevanje 
šolanja tej mladini onemogočeno iz nacionalnih razlogov, še bolj pa zaradi iz- 
redno slabih socialnih razmer, ter zaradi slabih prometnih zvez do višjih šol. 
Tako so bili zelo redki tisti učenci, ki so lahko šli na višje organizirane šole. 
To nam dokazuje tudi dejstvo, da sta bila na I. letniku Univerze v Trstu v letu 
1936 od 193 vpisanih študentov samo 2 študenta iz Primorske. 

Te razmere so se takoj po vojni bistveno spremenile, kar vidimo iz tega, da 
samo naš okraj štipendira 320 študentov na višjih in visokih šolah. Samo občina 
Postojna jih ima na raznih fakultetah več kot 60. Šolstvo se je v vseh letih 
po osvoboditvi izboljševalo, saj je šolska oblast stremela za tem, da ustvari tako 
šolsko mrežo, ki bi najbolj ustrezala ljudskim potrebam. S temeljitejšo reformo 
in reorganizacijo šolske mreže pa smo pričeli leta 1955. Sedaj zaključi večina 
otrok šolsko obveznost na osemrazredni osnovni šoli v domačem okraju, to pa je 
enakovredno nižji srednji šoli. Staršem je s tem olajšana skrb za nadaljnje 
šolanje njihovih otrok. Pri ukinjanju enooddelčnih šol smo naleteli pri starših 
ponekod na nerazumevaje, dokler se niso pokazali konkretni uspehi. Z združit- 
vijo višjih razredov na primer v Pregari in Gradinu — to so vasi v najzaosta- 
lejšem predelu Istre — smo zagotovili na gradinski šoli izvajanje celotnega 
programa za osnovno šolo ob kvalitetnejšem pouku. Od letošnjih 6 absolventov 
8. razreda so se vpisali trije na učiteljišče in 2 na strokovne šole. To so prvi 
učenci iz tega šolskega okoliša, ki lahko neposredno nadaljujejo šolanje. 

Posebno za naše področje je zelo pomembno, da je po predlogu zakona vsaka 
šola dolžna skrbeti za izobraževanje odraslih, kajti zaradi že navedenih razmer, 
okupacije in podobno, je na Primorskem mnogo ljudi, ki niso imeli možnosti 
pridobiti si osnovno šolsko izobrazbo. Današnja stopnja razvoja gospodarstva 
pa zahteva mnogo več. Tako bodo na podlagi tega zakona v letošnjem šolskem 
letu organizirali pri vseh popolnih osnovnih šolah v občinskih centrih posebne 
oddelke za odrasle, ki jih bodo obiskovali v popoldanskih in večernih urah tisti 
državljani, ki se za to vrsto izobraževanja zanimajo. Ti tečaji bodo imeli poseben 
program za odrasle. Prav tako bodo ustanovljeni posebni oddelki za odrasle 
pri gimnazijah v Kopru, v Postojni in pri Ekonomski srednji šoli v Kopru. 
Skratka, organiziran bo tak sistem izobraževanja odraslih, ki bo dostopen vsa- 
komur. 

V preteklem šolskem letu smo izvedli na obalnem področju tudi reorganiza- 
cijo manjšinskega šolstva. Ustanovili smo osemletne osnovne šole in reorganizi- 
rali gimnazije, ki so sedaj štirirazredne. Poleg teh sprememb pa je bila na 
novo ustanovljena italijanska ekonomska srednja šola v Piranu, kar je zelo po- 
membno, ker manjšina dosedaj ni imela nobene strokovne šole. Prav tako bodo 
tudi pri manjšinskih šolah oddelki za odrasle. 

Seveda imamo, kar se tiče italijanskega šolstva, mednarodne obveznosti, 
ampak tudi brez teh rešujemo ta vprašanja kot graditelji socialistične družbo 
v duhu internacionalističnih načel. Tako smo zaradi boljšega spoznavanja in 
razumevanja uvedli letos pouk italijanskega jezika v vso prve razrede sloven- 
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skih osnovnih šol v obalnem področju in sicer tri ure tedensko. V naslednjih 
letih nameravamo še razširiti in poglobiti ta pouk, s čimer bomo dosegli, da 
bodo pripadniki manjšine in večine obvladali oba jezika, to pa je najboljše 
zagotovilo za nadaljnji ugodni razvoj medsebojnih odnosov. 

Na italijanskih osnovnih šolah se je poučevala slovenščina od 4. razreda 
dalje. Na predlog staršev je letos pouk slovenskega jezika že v prvih razredih 
osnovnih šol. To bo samo prispevalo k temu, da se bo manjšina lahko aktivneje 
vključila v naše družbeno življenje, za kar je gotovo potrebno, da poleg materin- 
ščine dobro obvlada tudi slovenski jezik. 

Na področju občin Koper, Izola in Piran, kjer živi italijanska manjšina, so 
štirje otroški vrtci, 9 osnovnih šol, dve gimnaziji in ekonomska srednja šola. 
Na teh šolah je 386 učencev z 49 učitelji in profesorji. Povprečno imamo po 7 
učencev na učitelja. To pomeni, da ima italijanska manjšina zelo ugodne pogoje 
za kvalitetni študij. 

Naša skrb v odnosu do manjšine se kaže tudi v tem, da štipendiramo kader 
italijanske narodnosti za te šole tako na višjih šolah v Italiji kakor tudi v Ljub- 
ljani. Prav tako nabavljamo nekatere šolske knjige v Italiji. 

Prav bi bilo, če bi vse države z narodnimi manjšinami tako reševale vpra- 
šanje in odnose do narodnih manjšin, kajti prav to je najboljši način zbliže- 
vanja med narodi. 

Glede materialne osnove šolstva so prav gotovo na slabšem zaostali okraji, 
kjer se gospodarstvo šele začenja razvijati. Zato bi bilo prav, če bi Izvršni svet 
premotril možnost in upravičenost ustanovitve posebnega republiškega sklada, 
ki bi dajal zaostalim okrajem pomoč pri gradnji šol. To bi bilo v skladu s 
smernicami VII. kongresa. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Kdo še želi besedo? Besedo ima ljud- 
ski poslanec Maks Vale. 

Maks Vale: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! 2e tovariši, ki so 
govorili pred menoj, so v svojih izvajanjih ugotavljali spremembe in dopolnitve, 
ki jih prinaša predlog zakona o osnovni šoli. Zato bom obravnaval le vzgojno- 
politični pomen, ki ga ima novi zakon za Dolenjsko. 

Da bi jasneje spoznali, kakšne izboljšave daje novi zakon o osnovni šoli 
glede organizacije šol, pouka in vzgoje, moramo primerjati stari predaprilski 
zakon o osnovni šoli z našim novim zakonom, ki prevideva socialistično vzgojo 
in pouk. Predaprilski Jugoslaviji je bilo kaj malo do tega, da se dolenjsko 
ljudstvo izobrazi in si pridobi osnovno znanje, ki bi bilo naslonjeno na življenje 
okoli njega; to dokazuje dejstvo, da je v 23 letih ustanovila le 9 šol in zahtevala, 
da mora biti pouk kot pravimo, med zaprtimi stenami, nepovezan z življenjem 
delovnega ljudstva. Protiljudski režimi so prav dobro vedeli, da izobraženi 
ljudje poznajo svoje pravice in da izobraženega človeka vedno teže izkoriščaš 
kakor neukega. Zato so z nepravilno prosvetno politiko ustvarjali na Dolenjskem 
rezervoar neukega ljudstva, ki je bilo zasidrano v konservativni miselnosti in 
misticizmu ter na ta način dobivali ljudsko silo za izkoriščanje in volivne 
glasove za podporo protiljudske politike. To je tudi eden vzrokov, da se je 
belogardizem razširjal predvsem v tistih predelih Dolenjske, kjer je bila ne- 
razgledanost ljudi največja. 
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Med smotri ljudske revolucije, ki naj spremeni družbeni red, je tudi teme- 
ljita sprememba pouka in vzgojo ljudi. To svoje načelo je narodnoosvobodilno 
gibanje s Komunistično partijo na čelu izvajalo že za časa boja in je na Dolenj- 
skem in v Beli Krajini organiziralo 47 partizanskih osnovnih šol, 2 gimnaziji 
in učiteljske tečaje. Čeprav kaže vse to veliko skrb za šolanje otrok, vendar 
ni bilo megoče preprečiti uničevanja šolskih stavb, kjer so zc okupatorji ali 
belogardisti povečini utrdili. Med vojno je bilo uničenih ali poškodovanih 50 šol- 
skih poslopij, celotna oprema, učila, knjižnice, šolski vrtovi ter učiteljska sta- 

novanja. 
Ze v stari Jugoslaviji ni imelo lastne stavbe 22 Sol, 13 šolskih stavb pa je 

tako starih, da imajo samo eno ali dve učilnici in jih bo nujno z dozidavo po- 
večati, obnoviti ali pa zgraditi nova šolska poslopja. Leta 1945 je bilo treba 
zgraditi oziroma obnoviti 85 šolskih poslopij. 

Do danes je bilo zasilno obnovljenih 48 šolskih zgradb, v gradnji pa jih jo 
12. To dokazuje, da smo že takoj po osvoboditvi bolj ali manj uspešno reševali 
vprašanje šolskih prostorov. Prebivalstvo nam je mnogo pomagalo z materialom 
in delom. Tako smo zgradili šole v Žužemberku, Orehovici, Malem Slatniku, 
Radovici, Čatežu itd. 

Vkljub novim gradnjam in adaptacijam pa no moremo dovolj hitro gradili 
potrebnega učnega prostora. Tako smo imeli leta 195G. 1,17 m- učnega prcct:ra 
na učenca, danes pa imamo samo 0,95 m- učnega prostora na učenca. 

Republiško povprečje je danes 1,70 m- na učenca. Cc bi hoteli doseči re- 
publiško povprečje, bi morali zgraditi še več kot 17 000 m2 razredne površine — 
brez kabinetov in delavnic — ne da bi pri tem upoštevali še nadaljnji prira- 
stek otrok. 

Vzporedno s šolskim prostorom pa je zelo pereče vprašanje, kako urediti 
in zgraditi stanovanjske prostore za prosvetno delavce. Danes nam manjka 137 
družinskih stanovanj in 310 samskih stanovanj. Z gradnjo teh stanovanj bi za- 
gotovili življenjske pogoje našim prosvetnim delavcem. Zaradi težkih učnih in 
življenjskih pogojev beži kader s področja našega okraja. Zato nam danes pri 
786 zaposlenih manjka še 151 prosvetnih delavcev v osnovnih šolah. 

2e v partizanskih šolah, še bolj pa v šolah po osvoboditvi, se je idealno 
uveljavala povezava šole z življenjem in okoljem, v katerem šola dela. Z uvelja- 
vitvijo zakona o osnovni šoli pa se bodo vsa ta hotenja in stremljenja uzakonila. 
Šola bo vzgajala učence v zavestne državljane socialistične domovine in jih po 
njihovih osebnih nagnjenjih in lastnostih pripravljala za nadaljnje učenje, G 

tehničnim poukom pa za njihove prihodnje poklice, v katerih bodo neprestano 
razvijali proizvodne sile. To bo pripomoglo, da bo razvijajočo se gospodarstvo 
našega okraja dobilo nove dobre kadre, sposobne nadalje razvijati gcepodarstvo 
in ostale družbene dejavnosti. 

Razvijajoča se industrija ne bo spremenila našega okraja v industrijskega, 
ker bo še vedno prevladovala kmetijska proizvodnja z novimi oblikami kmetij- 
skega gospodarjenja. Da ta novi način kmetijskega gospodarjenja pri nas šo 
nismo dovolj uveljavili, je prav gotovo tudi zaradi konservatizma, ki ga je 
pospeševal stari način šolanja. Predlog novega zakona o osnovni šoli bo onemo- 
gočil konservativni miselnosti vpliv na pravilen razvoj te panoge gospodarstva, 
ker bodo učence že v osnovnih šolah vzgajali in seznanjali z dosežki znanosti 
in tehnike in jih usposabljali za razvijanje proizvajalnih sil in socialističnih 
odnosov na vasi. Posebno pomembna je določba v predlogu novega zakona o 
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osnovni šoli, ki spreminja šolo iz državne v družbeno ustanovo, kar pomeni, da 
morajo pri razvoju šole in učencev aktivno sodelovati družina, gospodarske 
in družbene organizacije. S tem bo šola pridobila na vsebini, uvajala bo učence 
v spoznavanje odnosov med ljudmi v socialistični družbi in dani bodo ugodni 
pogoji za vzgajanje učencev k pravilnem vrednotenju dela in v dobre gospodarje. 

Naloge, ki so v zvezi z realizacijo predloga zakona, pa nalagajo našim 
okrajnim in občinskim ljudskim odborom, da tako socialistično šolo tudi mate- 
rialno podporo. Povečati bo treba izdatke za osnovno šolstvo in potrebna sredstva 
zagotoviti, čeprav bodo dobile gospodarske in druge družbene dejavnosti začasno 
manj sredstev, kajti investicije v šolstvu so sicer dolgoročne, vendar pa za- 
gotavljajo šolanje takim kadrom, ki bodo znali krepiti proizvajalno moč našega 
gospodarstva in ustvarjali sredstva za nadaljnji razvoj socialistične družbe. Naše 
razvijajoče se dolenjsko gospodarstvo, ki razpolaga s 17 milijardami osnovnih 
sredstev in je obremenjeno z 9 milijardami anuitet in z 2 milijardama kratko- 
ročnih posojil za obratna sredstva, pa v doglednem času ne bo sposobno rešiti 
materialnega problema šolstva v našem okraju. 

Ker bodo zaradi popolnega izvajanja tega zakona potrebna tudi materialna 
sredstva, predlagam, da se prouči financiranje gradnje novih šolskih stavb in 
stanovanj za prosvetne delavce v okrajih, ki so gospodarsko nerazviti in ki s 
svojimi lastnimi sredstvi ne morejo samostojno rešiti tega težkega vprašanja. 

S predlogom se v celoti strinjam in bom zanj glasoval. 

Predsednik inž. Pavlo Zaucer: Zeli kdo besedo? Besedo ima ljudski 

poslanec Štefan Gy6fi. 

Štefan Gyofi: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Predlog zakona 
o osnovni šoli vsebuje mnogo elementov, ki bodo nedvomno odločilno vplivali 
na izboljšanje sistema osnovne šole. 

O predlogu zakona o osnovni šoli so pri nas, to je na območju okrajnega 
odbora Murska Sobota, precej razpravljali. Poudariti moram, da so osnutek 
zakona zelo pozitivno ocenile množične organizacije kot tudi širše ljudske mno- 
žice na območju našega okrajnega ljudskega odbora in bo uveljavljanje tega 
zakona pomenilo prelomnico v našem šolskem sistemu. 

Ob tej priliki želim poudariti tudi nekatere specifičnosti in težave, s 
katerimi se borimo pri nas. Te težave so posledica prejšnjih šolskih sistemov 
pri nas. Prekmurski del okrajnega ljudskega odbora, to je območje na levem 
bregu reke Mure, je bil vse do prve svetovne vojne pod madžarsko oblastjo. 
Madžarska je živela pred prvo svetovno vojno še v fevdalnih razmerah in je 
tej družbeni ureditvi primerno zgradila šolsko omrežje, kakor tudi šolsko orga- 
nizacijo na tem območju našega Pomurja. Skoraj vsaka vas na našem terenu 
ima osnovno šolo. Te osnovne šole imajo navadno po eno ali dve učilnici, kjer 
poučujejo oziroma so poučevali do pred kratkim vseh osem razredov obvezne 
šole. V tem cziru je nekoliko boljša situacija na desnem bregu reke Mure, to je 
na štajerski strani. Na celotnem območju našega okrajnega ljudskega odbora 
imamo 105 osnovnih šol s 625 oddelki in 20 240 učenci; na en oddelek pride 
povprečno 33 učencev. Na vseh oddelkih obvezne šole poučuje 538 učnih moči, 
od teh 138 celodnevno, deloma zaradi pomanjkanja učnih prostorov, deloma pa 
zaradi pomanjkanja učnih moči; na celotnem obmceju okrajnega ljudskega 
odbora Murska Sobota manjka 169 učnih moči, kar predstavlja 28 % skupnih 
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potreb po učiteljskem kadru. To veliko pomanjkanje učnih moči je pripisati 
težjim pogojem dela na našem terenu, oddaljenosti od večjih republiških 
centrov, pa tudi organizaciji šolskega omrežja. 

Šolska poslopja pri nas so bila zgrajena pred prvo svetovno vojno, nekatera 
pa za stare Jugoslavije in nikakor ne ustrezajo sodobnim šolskim učnim 
potrebam. 

Lokalni forumi, občinski ljudski odbori in okrajni ljudski odbori bodo iz 
svojih sredstev zelo težko kos tej problematiki in bi morali te probleme kon- 
kretno reševati s sodelovanjem republiških forumov. 

Mislim, da je za naše območje predlog zakona velikanskega pomena tudi 
zato, ker ureja vprašanje manjšinskega šolstva, saj živi na ozemlju okrajnega 
ljudskega odbora madžarska narodna manjšina, ki je osnutek zakona zlasti toplo 
pozdravila; izvajanje tega zakona bo privedlo do še večjega in tesnejšega sodelo- 
vanja med Slovenci in madžarsko narodno manjšino na našem terenu. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Kdo še želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. 
Kdor je za ta predlog zakona, 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 osnovni šoli Republiški zbor soglasno 
sprejel. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o muzejih. 

Prosim poročevalca odbora za prosveto in kulturo, da da poročilo. (Poroče- 
valec odbora za prosveto in kulturo ljudski poslanec Stane Ravljen 
prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

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

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

Predlog zakona je Izvršni svet pismeno obrazložil. Zeli predstavnik Izvrš- 
nega sveta predlog še ustno obrazložiti? (K besedi se prijavi član Izvršnega 
sveta Boris Kocijančič.) 

Boris Kocijančič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Zakon o 
muzejih, ki ga predlaga Izvršni svet v razpravo, je nujno potreben iz razlogov, 
ki so že navedeni v pismeni obrazložitvi in ki jih bom skušal samo nekoliko 
dopolniti. 

Predvsem je treba poudariti, da je pomen muzejev in galerij narasel ne 
samo zaradi povečanja gradiva, ki je v njih razstavljeno, temveč predvsem 
zaradi njihove pomoči pri dvigu splošnega znanja, razvijanju estetskega čuta, 
spoznavanju naše in splošne zgodovine in razvoja sploh. Zlasti je pomemben pri 
nas obstoj številnih muzejev in muzejskih zbirk, ki naj ohranijo bodočim ro- 
dovom čim vernejšo sliko našega narodnoosvobodilnega boja in ljudske revo- 
lucije. 

Povsem razumljivo je, da se je število muzejev povečalo prav v dobi po 
osvoboditvi ter je treba ocenjevati potrebo po sprejetju predloženega zakona 
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ludi s tega stališča. Novi zakon o muzejih pomeni torej v nekem smislu zaključek 
razdobja ustanavljanja številnih muzejev, ki pa jih bo treba v prihodnjih letih 
strokovno in organizacijsko utrditi. Tako je zakon istočasno tudi izhodišče za 
njihovo vsestransko izpopolnitev. 

Ze v pismeni obrazložitvi je navedeno, da zveznega zakona o muzejih ne bo. 
Tako stališče zveznih organov je povsem v skladu z ustavno določbo, da spada 
uzakonitev teh vprašanj v republiško zakonodajo. Ker je bilo čutiti pomanjkanje 
pozitivne zakonodaje v muzejskih zadevah, so sicer pripravljali splošni zakon 
o muzejih, vendar so končno od tega odstopili. Ne glede na to, če bi morda kdaj 
pozneje prišlo do splošnega zakona, je potrebno, da zakon o muzejih sprejmemo 
v naši Ljudski skupščini že sedaj, ker le tako lahko vnesemo v delo muzejev 
potrebni red, ustvarimo pregled nad zbranim gradivom in povežemo vsa priza- 
devanja, ki so zelo raznovrstna v eno celoto, ki bo ustrezafa osnovnim funkcijam 
muzejev in galerij. Tako ureditev zahteva razvoj tako starejših kot tudi novih, 
po osvoboditvi ustanovljenih muzejev in galerij, rast muzejskega kadra in vse- 
ntransko zanimanje naših ljudi za zbiranje in ohranjanje zgodovinskega gradiva. 

Zakonski predlog pa poleg tega še prav posebno poudarja vlogo, ki jo imajo 
muzeji in galerije pri šolski in pošolski vzgoji. Čeprav vsebuje zakon vso 
materijo ki jo je treba uzakoniti za redno funkcioniranje muzejev in galerij, 
v katerih se hranijo v pretežni meri predmeti, ki so kulturni spomeniki in 
naravne znamenitosti, moram vendarle že uvodoma poudariti, da predlog zakona 
ne rešuje ponovno tistih vprašanj, ki jih že ureja zakon o varstvu kulturnih 
spomenikov. Za pravilno oceno dela muzejev in muzejske službe v naši re- 
publiki naj navedem nekaj ugotovitev in podatkov, ki bodo pokazali, pod 
kakšnimi pogoji so nastajali in v kakšnih pogojih delujejo sedaj muzeji in 
galerije. Številke iz obrazložitev bom izpopolnil le tam, kjer to zahteva boljša 
osvetlitev sedanjega stanja. 

Objektivno lahko ugotovimo, da so muzeji v naši republiki po osvoboditvi 
zelo napredovali in da je pomembno njihovo številčno povečanje, zlasti pa je 
pomembno izboljšanje kvalitete njihovega dela. Poleg osrednjih muzejev delu- 
jejo številni pokrajinski in krajevni muzeji, ki zajemajo praktično vso muzejsko 
dejavnost na slovenskem ozemlju in ki odločilno sodelujejo tudi pri varstvu 
kulturnih spomenikov ter prirodnih znamenitosti. Prav tako bodo prav muzeji 
v mnogem skrbeli tudi za narodne parke, čim bodo ti ustanovljeni. Neznatna 
sredstva in provincialno zapostavljanje v preteklosti, izkopavanje in izvažanje 
dragocenih zgodovinskih predmetov po tujih raziskovalcih, kar vse je značilno 
za predvojne muzejske razmere pri nas, je po osvoboditvi povsem prenehalo. 
Po osvoboditvi se je razširilo področje zbiranja raznih predmetov, kar je bilo 
prej zaradi slabega materialnega stanja ali pomanjkanja strokovnih kadrov 
pogosto povsem zapostavljeno. Za muzejsko dejavnost po osvoboditvi ni značilna 
samo povečana aktivnost centalnih ustanov, temveč predvsem tudi lokalnih 
muzejev. Med centralnimi muzeji imamo pogosto moderno urejen muzej narodno 
osvoboditve, ki se že spaja z raznimi raziskovalnimi centri z mnogo širšimi 
nalogami v inštitut za zgodovino delavskega gibanja. Izredno aktivna je v svojih 
uspešnih naporih Moderna galerija v Ljubljani, ki organizira ne samo vrsto 
mednarodno zelo pomembnih likovnih razstav, temveč ustvarja polagoma dra- 
goceno umetnostno zbirko domače in tuje likovne umetnosti. Zlasti je znana 
prireditev mednarodnega slovesa grafični bienale, ki po svojem pomenu presega 
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meje naše republike in ima, upajmo, ne samo mednarodni sloves, temveč tudi 
zadevno tradicijo. 

Muzejska dejavnost ni samo ozko strokovna, omejena na ohranjevanje 
zbranega gradiva, temveč je zelo pomembna tudi publicistična dejavnost muzej- 
skih delavcev, kar je rezultat znanstveno raziskovalnega dela muzejev. Posebej 
omenjam razstavne kataloge Moderno galerijo in Narodne galerije v Ljubljani 
ter prav tako informativne kataloge galerij in muzejev po drugih mestih, ki 
so često mnogo pomembnejši od same označbe in ocene razstavljenih del in 
razstavljalcev. Znanstveno pomembni so letopisi muzeja narodne osvoboditve, 
dalje revija »Slovenski etnograf«, ki jo izdaja Etnografski muzej, katerega sode- 
lavci prispevajo tudi izredno tehtne članke. 

Mednarodni sloves so pridobili arheološki katalogi Slovenije, ki jih izdaja 
Narodni muzej in ki naj bi znanstveno obdelali vse arheološko gradivo sloven- 
skega ozemlja, ne glede na to ali je to gradivo v naših ali tujih jezikih. Muzeji 
opravljajo danes številna arheološka izkopavanja in raziskovanja, etnografske 
ekipe načrtno proučujejo vse slovensko etnično ozemlje; zbiranje dokumentov 
in spomenikov je urejeno smotrno in na taki strokovni višini, da bodo ostali 
res ohranjeni. Pri tem delu upoštevajo vse izsledke moderne znanosti. 

Muzejski uslužbenci imajo mnogo možnosti za izpopolnjevanje svojega 
znanja doma in v tujini, kjer so na številnih mestih lahko dostojno reprezen- 
tirali slovensko muzejsko stroko bodisi kot predavatelji na raznih kongresih 
bodisi kot sodelavci raznih strokovnih mednarodnih organizacij. Tak razvoj 
muzejev in muzejske službe je bil možen le, ker so bile po osvoboditvi široke 
možnosti za povečanje števila muzejskih uslužbencev in ker so bila za te namene 
na razpolago precejšnja sredstva, ki jih dajejo republika, ljudski odbori ter 
gospodarske organizacije. K razvoju muzejske dejavnosti so prispevali tudi 
razni skladi, načrte za razvoj muzejev pa so delno upoštevali v okviru negospo- 
darskih investicij. Pri takem razvoju muzejev v naši republiki pa ne moremo 
prezreti nekaterih kritičnih pripomb. 

Bilo bi napačno, če ne bi videli senčnih strani razvoja, ki kažejo, da 
je treba nekatera vprašanja bolj smotrno urejati in da je treba nekatere pomanj- 
kljivosti v prihodnje odpraviti. Ustanavljanje in rast muzejev je bilo včasih 
bolj rezultat slučaja in trenutne navdušenosti, manj pa rezultat resnične potrebe, 
premišljenega načrta in zagotovila ter pogojev za nemoteno bodoče delo in 
razvoj muzejev. Posledice tega sta •neenakomerna gostota muzejske mreže ter 
neenakomeren razvoj in uspeh dela nekaterih muzejev. Muzejske zbirke so v 
nekaterih muzejih preveč statične, razstavno gradivo ni vselej smotrno inter- 
pretirano in izkoriščeno tako, kot to zahtevajo moderna znanost in vzgojne 
naloge muzejev. Ponekod so muzeji zgolj skladišča muzejskega gradiva, drugod 
pa smatrajo, da je muzejsko gradivo rezervirano samo oziroma predvsem za 
znanstveno delo uslužbencev muzeja samega. 

Strokovni kader še ni v vseh muzejih povsem na zadovoljivi višini. Treba 
mu je še nadaljnje izobrazbe in strokovne izpopolnitve. Stik z občinstvom ni 
povsod enak. Cesto je prešibak in med obiskovalci muzejev zlasti ni delovnih 
ljudi iz tovarn in raznih podjetij. Prav tako slabo koristijo muzejske zbirke pri 
šolskem in pošolskem izobraževanju. Upoštevati moramo tudi nesorazmerja 
glede obiska nekaterih posameznih muzejev, ki so deloma tudi posledica njihove 
večje ali manjše aktivnosti. Tako imajo ljubljanski muzeji letno 240 000 obisko- 
valcev, kranjski muzeji 130 000, mariborski muzeji 71000, koprski 36 000; so- 
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razmerno lep odziv obiskovalcev muzejev je v goriškem okraju, slabši v celj- 
skem, novomeškem in murskosoboškem. 

Seveda ni število obiskovalcev samo stvar aktivnosti muzejev, temveč tudi 
posledica objektivnih pogojev, v katerih žive in delujejo posamezni muzeji. Tu 
je poleg premajhnih proračunskih sredstev treba zlasti omeniti prostorno stisko, 
v kateri so skoraj vsi muzeji in galerije, zlasti osrednji,, kar zelo otežkoča nji- 
hovo delo. Od 454 204 inventariziranih predmetov jih je razstavljenih 54 575, to 
je le slabih 12 %. Sicer je res, da nikjer na svetu niso vsi predmeti razstavljeni 
in da je menjavanje razstavljenih predmetov stalna praksa vseh modernih 
muzejev, vendar je to razmerje le preveliko in bo treba muzejem v prihodnjo 
zagotoviti primernejše prostore, zlasti osrednjim muzejem, ki so precej pod 
republiškim povprečjem in je ljubljanski okraj glede števila razstavljenih pred- 
metov v razmerju s številom vskladiščenih predmetov med okraji na zadnjem 
mestu. 

Druga pomanjkljivost so proračunska sredstva, ki so na razpolago muzejem 
in galerijam. Iz leta v leto se veča razkorak med personalnimi in funkcionalnimi 
izdatki oziroma krediti. Pri skoraj enakih sumarnih proračunskih kvotah se 
personalni izdatki ob skoraj istem številu uslužbencev povečujejo na podlagi 
predpisov in torej vodstvo muzeja nima možnosti usmerjati te izdatke oziroma 
jih zmanjšati. Tako se bistveno zmanjšuje možnost nakupa muzejskih in gale- 
rijskih predmetov, ki so še v privatni lastnini in ki bi morali čimprej izpopolniti 
obstoječe muzejske in galerijske zbirke. Tako proračunsko stanje pa tudi sicer 
otežkoča redno delo muzejev in galerij. 

Od celotnega osebja, 275 po številu, ki je zaposleno v muzejih in galerijah, 
ima potrebne znanstvene in strokovne pogoje le 142 uslužbencev. Zato je treba 
še nadalje strokovno izpopolnjevali uslužbence za njihovo odgovorno nalogo, 
prav tako pa je potrebno stalno vzpodbujanje tudi glede večje aktivnosti pri 
razstavljanju muzejskega gradiva in povezovanju s šolami in delovnimi ko- 
lektivi. 

Novi zakon, ki ga obravnavamo, seveda ne more rešiti vseh vprašanj mu- 
zejske službe dokončno. Vendar posega v problematiko, o kateri sem govoril, 
in celo več, daje okvirno perspektivo za reševanje navedenih vprašanj ter po- 
meni nov korak v pravnem urejanju statusa organizacije in dela muzejev in 
galerij kot kulturno-prosvetnih ustanov. S tem je izpolnjena vrzel, kajti odlok 
o družbenem upravljanju kulturno-prosvetnih in znanstvenih ustanov iz leta 
1957 je vse preveč okviren, da bi ga bilo mogoče konkretno uporabljati za 
muzeje. Do sedaj smo na ustrezen način rešili to vprašanje le pri gledališčih, 
dočim bo za ostale kulturne ustanove to treba še urediti s predpisi. Tudi te 
predpise že pripravljamo, vendar moramo pri nekaterih kot n. pr. pri knjižnicah, 
čakati na zvezni zakon, ki je že napovedan. 

Za predloženi zakon moram poudariti, da je to prvi muzejski zakon in prav 
zato mora vsebovati tudi temeljna načela, saj, kot sem že povedal, zveznega 
zakona ne bo. Po splošnih določbah zakona so muzeji in galerije kulturno- 
prosvetni zavodi s točno določenimi nalogami, organizirajo se ali za posamezna 
področja, so osrednji oziroma lokalni, ali pa po gradivu, ki ga zbirajo. Posebno 
skrb posveča zakon ustanavljanju in prenehanju muzejev, kar je zlasti po- 
membno zato, ker bi lahkomiselno ustanavljanje muzejev lahko imelo kot 
posledico uničenje muzejskega gradiva in bi s tem nastala nepopravljiva škoda. 
Nov muzej se ustanovi le z republiško uredbo ali z odlokom ljudskega odbora 
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in to samo tedaj, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih zakon našteva v 10. členu. 
Tak postopek je upravičen, da zaustavimo prenaglo ustanavljanje muzejev in 
da ustanovitelj točno ve že vnaprej za svoje obveznosti. Med tem ko je za 
ustanovitev potrebno posebno potrdilo sveta za kulturo in prosveto, če je usta- 
novitelj ljudski odbor, gospodarska organizacija ali družbena organizacija, 
takšno potrdilo ni potrebno za združitev ali prenehanje, ker bi to pomenilo 
poseganje v pravice ustanovitelja; pač pa je po 15. členu potrebno v aktu o 
prenehanju ali združitvi določiti organ, ki bo prevzel muzejsko gradivo. 

Po predlogu zakona je obvezen vpis vseh muzejev v poseben register, ki ga 
bo vodil Republiški svet za kulturo in prosveto; to je potrebno zlasti zato, da 
se ugotovi, ali so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za ustanovitev oziroma ali jih 
že obstoječi muzeji izpolnjujejo. Zakon predpisuje, kako jo treba muzeje voditi 
in natančno razmejuje delovno področje in nalogo ravnatelja ter muzejskega 
sveta kot organa družbenega upravljanja. To vprašanje jo po zakonskem pred- 
logu urejeno povsem v skladu s splošnimi načeli družbenega vodstva. Urejeno 
je tudi nadzorstvo nad zakonitostjo poslovanja v skladu z doslednim izvajanjem 
decentralizacijo zadev; to nadzorstvo opravljajo republiški sekretariat za kulturo, 
prosveto in znanost oziroma za kulturo pristojni upravni organi ljudskih od- 
borov. Svet za kulturo in prosveto ima Se posebno muzejsko komisijo, ki pri- 
pravlja in obravnava vse probleme v zvezi z delom muzejev. 

Zakon posveča vso skrb muzejskemu gradivu in konzerviranju tega gradiva, 
zahteva sistematično ureditev pogojev, depojev in obvezuje muzeje, da prirejajo 
občasne razstavo. V razpravi o predlogu zakona so nekateri ljudski odbori in 
predvsem muzejski delavci želeli, naj bi zakon predpisal razmejitev glede zbi- 
ranja muzejskega gradiva in teritorialno določil področja, ki naj bi jih imeli 
posamezni muzeji. Taka rešitev no bi bila v skladu z zakonom o varstvu kul- 
turnih spomenikov, ki ta vprašanja dokončno rešuje. 

Zakon uvaja dalje važno novost, in sicer muzejske zbirke. Muzejsko zbirke 
lahko ustanovijo državni organi, zavodi in organizacijo, ki imajo primerno 
muzejsko gradivo kot svoje organizacijske enote, z nalogami, določenimi v 
zakonu, v primeru, če niso podani zakoniti pogoji za ustanovitev muzeja; vendar 
pa lahko ustanovijo muzejsko zbirko le s pogojem, da je za zbirko zagotovljeno 
strokovno vodstvo, ki jamči za ohranitev v muzejski zbirki zbranega gradiva. 

Na ta način bo mogoče, da bodo manjše kolekcijo zbirk muzejskih pred- 
metov vendarle smotrno urejene, pod nekim splošnim nadzorstvom, ne da bi 
jim bilo treba dajati iste pravice in dolžnosti, kot jih imajo muzeji po tem 
zakonu. 

Prehodne določbe vsebujejo pomembno določilo, ki nalaga muzejem, da 
prilagodijo svojo organizacijo in delo temu zakonu, ker sicer po pretoku v 
zakonu določenih rokov ne bi mogli biti več samostojni zavodi. Vse obstoječe 
muzeje se mora registrirati. 

Končno naj omenim še to, da je Svet za kulturo in prosveto ta predlog 
zakona poslal vsem okrajnim ljudskim odborom in prizadetim organizacijam 
dvakrat na vpogled zaradi pripomb in da so se zlasti okrajni ljudski odbori zelo 
dobro odzvali; muzejski strokovnjaki pa so sodelovali pri zakonu od prve do 
zadnje redakcijo. Vso pripombe, ki jih je bilo mogoče ob tako pojmovani vlogi 
muzejev in njihovo ureditve sprejeti, smo upoštevali. 

Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Z zakonom o muzejih jo izpolnjena 
vrzel v kulturno-prosvotni zakonodaji, ki je bila doslej zelo občutna in ki je 
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prav zatadi priprav za izdajo zveznega zakona nismo rešili ze prej. Zakon o 
muzejih pomeni zato dobro osnovo za nadaljnji razvoj muzejske službe v nas! 
republiki Zaradi teRa predlagam v imenu Izvršnega sveta, da predlog zakona 
o muzejih, ki so ga skupščinski odbori sprejel, brez pnpomb, sprejmete. 

Predsednik inž. Pavle Za u cer: Dajem zakonski predlog o muzejih 
v razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihee.) Ce nihče, dajem predlog zakona 
o muzejih na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko (Vsi 
роГпс dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal gla- 
sovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona 
o muzejih. Odrejam četrturni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.30 uri in se je nadaljevala ob 12.50 uri.) 

Predsednik i n ž. P a v 1 e Z a u c e r : Nadaljujemo sejo Republiškega zbora 
in prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo ш sklepanje o 
predlogu odloka o ustanovitivi Okrajnega sodišča v Domžalah ter o njegovem 
krajevnem območju. , ... 

Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in upravo, da da poročilo. 
(Namesto poročevalca odbora za organizacijo oblasti in upravo ljudskega 
poslanca slaneta Brečka, prebere odborovo poročilo predsednik tega odbora 
ljudski poslanec   Milan   A p i h. - Glej priloge.) ,,,,„..* 

Predlog odloka je Izvršni svet pismeno obrazlož.l. Zeli predstavnik Izvrš- 
nega sveta predlog še ustno obrazložiti? (Ne želi.) Potem dajem predlog odloka v 
obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce mhce, dajem predlog odloka 
na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko (Vsi poslanci 
Mignejo roko.)  Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 

^Ugotavljam da jo Republiški zbor sprejel predlog odloka o ustanovitvi 
Okrajnega sodišča v Domžalah in o njegovem krajevnem območju. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu sklepa o spremembi določitve števila članov, ki jih izvoli Ljudska 
skupščina LRS v univerzitetni svet in v nekatere fakultetne svete Univerze 
v Ljubljani. , ,     , ...      ,„ 

Prosim poročevalca odbora za prosveto in kulturo, da da poročilo. (Poro- 
čevalec odbora za prosveto in kulturo ljudski poslanec Stane R a v 1 j e n 
prebere odborovo poročilo. - Glej priloge.) .,   ,      . 

Izvršni svet je predlog pismeno obrazložil. Ah zeli predstavnik Izvršnega 
sveta predlog še ustno obrazložiti? (Ne želi.) Dajem predlog sklepa v obravnavo. 
Kdo želi besedo' (Ne javi se'nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in pre- 
hajamo na glasovanje. Kdor je za ta Podlog naj prosim dvigne roko (Vsi 
poaland dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? Nihče. Se je kdo vzdržal gla- 
sovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški zbor tudi ta predlog soglasno 

^^Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu sklepa o izvolitvi članov, ki jih izvoli Ljudska skupščina Ljudske 
republike Slovenije v univerzitetni svet in v nekatere fakultetne svete Univerze 
v Ljubljani. ', . ..   .    ^  ., . 

Ker je  poročevalec odbora  za prosveto  in  kulturo  ze  pri  prejšnji  točki 
dnevnega  reda  dal poročilo glede te točke,  vprašam  predstavnika  Izvršnega 



9. seja 53 

sveta, če želi predlog še ustno obrazložiti. (Ne želi.) Ker ne, dajem predlog 
v obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne oglasi k 
besedi, prehajamo na glasovanje. Kdo jo za, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel sklep o izvolitvi članov, ki jih 
izvoli Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije v univerzitetni svet in v 
nekatere fakultetne svete Univerze v Ljubljani ter s tem izvolil v sklepu 
omenjene člane. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 9. sejo Republiškega 
zbora in sporočam, da bo skupna seja obeh zborov takoj. 

Seja je bila zaključena ob 13. uri. 





ZBOR  PROIZVAJALCEV 

7. seja 
(27. maja 1959) 

Predsedoval:   Lojze   Ocepek,   predsednik  Zbora proizvajalcev 

Zapisnikar:     Ivan   Videni č 

Začetek seje ob 10.15 uri. 

Predsednik Lojze Ocepek: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! 
Pričenjam 7. sejo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, ki jo je sklical 
predsednik Ljudske skupščine LRS. 

Zapisnik današnje seje bo vodil Ivan Videnič. 
Ljudska poslanca Ivan Gorjup in Viktor Pintarič sta opravičila svojo 

odsotnost. Predlagam, da jima zbor odsotnost opraviči.  (Poslanci se strinjajo.) 
Prosim zapisnikarja zadnje seje Franca Peršeta, da prečita zapisnik 6. seje. 

(Zapisnikar Franc Perše prečita zapisnik 6. seje.) 
Ima morda kdo od tovarišev poslancev kakšno pripombo k zapisniku? (Ne 

javi se nihče.) Ce nihče, ugotavljam, da je zapisnik odobren in da se lahko 
podpiše.  (Predsednik in zapisnikar podpišeta zapisnik.) 

Zbor proizvajalcev je prejel predloge Izvršnega sveta, ki ste jih dobili in 
ki so jih že obravnavali pristojni odbori. Ker je dosedanjim funkcionarjem 
potekla enoletna funkcijska doba, moramo na današnji seji izvoliti nove funk- 
cionarje. Razen tega je predsednik skupščine predlagal izvolitev komisije za 
spremembo poslovnika Zbora proizvajalcev. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo ta-le dnevni red: 
1. Volitve predsednika, podpredsednika in zapisnikarjev zbora; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o dopolnitvi družbenega plana 

Ljudske republike Slovenije za leto 1959; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa 

republiškega investicijskega sklada za leto 1958; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o potrditvi sklepnega računa 

o izvršitvi proračuna Ljudske republike Slovenije za leto 1958; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi 51. člena zakona 

o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji; 
6. določitev zastopnikov Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS v 

organe Gostinske zbornice za LR Slovenijo; 
7. izvolitev komisije za spremembo poslovnika Zbora proizvajalcev. 
Ima morda kdo od tovarišev poslancev k predlaganemu dnevnemu redu 

kakšno pripombo, kakšen spreminjevalni ali dopolnilni predlog? (Ne javi se 
nihče.) Ker ni pripomb niti predlogov, ugotavljam, da je predlagani dnevni 
red sprejet. 

Obveščam zbor, da sta poslanca Zbora proizvajalcev Štefan Pavšič in Mirko 
Remec poslala pismeni vprašanji s prošnjo, da Izvršni svet na ta vprašanja 
odgovori. Klubu poslancev Ljudske skupščine LRS pa so poslali v zvezi s tarif- 
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nimi pravilniki vprašanja še poslanci Pavel Zerovnik, Stane Dolenc, Ernest 
Tramšek, Henrik Cigoj, Mara Fras, Marko Klemenčič, Stane Rebernik in 
Franc Fale. Razen tega so poslali pismena vprašanja še nekateri poslanci Re- 
publiškega zbora. Glede na to predlaga Izvršni svet, da na vsa vprašanja od- 
govori na skupni seji. Ali se zbor strinja s tem predlogom? (Poslanci se 
strinjajo.) Ker se zbor strinja, prekinjam sejo in prosim tovariše ljudsko 
poslance, da se udeleže skupne seje, ki bo takoj. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.20 uri in se je nadaljevala ob 12.45 uri.) 

Predsednik Lojze Ocepek: Tovariši ljudski poslanci, nadaljujemo sejo 
in prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na volitve predsednika, pod- 
predsednika in zapisnikarjev zbora. 

Po poslovniku našega zbora se volita predsednik in podpredsednik zbora 
posamič, zapisnikarji pa skupno. Kandidate lahko predlaga najmanj 10 poslan- 
cev. Najprej bomo volili predsednika, nato podpredsednika in končno zapis- 
nikarje. Ali ima kdo od ljudskih poslancev kak predlog? (K besedi se prijavi 
ljudski poslanec Angela Boštjančič.) 

Angela Boštjančič: Tovariši ljudski poslanci! Na podlagi 14. člena 
poslovnika Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS predlagam v imenu 
ljudskih poslancev Andreja Babnika, inž. Jožeta Dernovška, Janeza Lesjaka, 
Ivana Zmahcrja, Rudija Ganzitija, Stanka Rebernika, Franca Faleta, Milana 
Ogrisa, Antona Martinška in v svojem imenu, naj ostanejo vsi dosedanji funk- 
cionarji Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, ki jim je potekla enoletna 
funkcijska doba, še nadalje na svojih mestih in naj torej zbor za naslednjo 
funkcijsko dobo ponovno izvoli za predsednika Zbora proizvajalcev Ljudske 
skupščine LRS Lojzeta Ocopka, za podpredsednika Miho Berčiča in za zapisni- 
karje Maro Fras, Franca Peršeta in Ivana Videniča. (Ploskanje.) 

Predsednik Lojze Gcepek: Obstoja morda še kakšen drug predlog? 
(Ne javi se nihče.) Ce ne, prosim podpredsednika Miho Berčiča, da vodi sejo 
do izvolitve predsednika Zbora proizvajalcev. (Predsedstvo seje prevzame pod- 
predsednik zbora Miha Berčič.) 

Predsedujoči Miha Berčič: Tovariši ljudski poslanci. Zeli kdo predla- 
gati kakšne dopolnitve ali spremembe k predlogu? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, 
potem dajem predlog na glasovanje. Kdor je za to, da se za predsednika Zbora 
proizvajalcev znova izvoli Lojze Gcepek, naj prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. (Vodstvo seje prevzame ponovno 
izvoljeni predsednik zbora Lojze Gcepek.) 

Predsednik Lojze Gcepek: Kdor je za to, da se za podpredsednika 
Zbora proizvajalcev znova izvoli tovariš Miha Berčič, naj prosim dvigne roko? 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glaso- 
vanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je za podpredsednika Zbora proizvajalcev 
soglasno izvoljen Miha Berčič. 

Kdor je za to, da se za zapisnikarje izvolijo tovariši Ivan Vidcnič. Mara Fras 
in Franc Perše, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
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proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Zbor 
proizvajalcev soglasno izvolil za zapisnikarje tovariše ljudske poslance Ivana 
Videniča, Maro Fras in Franca Peršeta. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in sklepanje 
o predlogu odloka o dopolnitvi družbenega plana Ljudske republike Slovenije 
za leto 1959. 

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

Predlog odloka je Izvršni svet obrazložil pismeno; želi morda predstavnik 
Izvršnega sveta predlog odloka še dodatno obrazložiti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, za- 
ključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za to, da se predloženi 
odlok o dopolnitvi družbenega plana za leto 1959 sprejme, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o dopolnitvi družbenega plana Ljudske 
republike Slovenije za leto 1959 soglasno sprejet. 

Predlog odloka obravnava tudi Republiški zbor in morali bomo ugotoviti 
istovetnost besedil. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in sklepanje o 
predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa republiškega investicijskega 
sklada za leto 1958. 

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

Izvršni svet je tudi ta predlog odloka pismeno obrazložil; želi morda pred- 
stavnik Izvršnega sveta predlog še ustno obrazložiti? (K besedi se prijavi pred- 
stavnik Izvršnega sveta dr. Danilo Dougan.) 

Dr. Danilo Dougan: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! V zvezi 
s predlogom odloka o potrditvi zaključnega računa republiškega investicijskega 
sklada za leto 1958, ki ga je finančno tehnično pregledal Državni sekretariat za 
finance LRS, bi k obrazložitvi, ki je bila priložena predlogu, dodal še nekaj 
kratkih pojasnil. 

Sredstva iz republiškega investicijskega sklada so se v letu 1958 razde- 
ljevala oziroma so se odobravala posamezna posojila po smernicah, ki jih je 
Izvršni svet Ljudske skupščino LRS črpal iz družbenega plana LRS za leto 1958. 
Družbeni plan je kot osnovna načela investicijske dejavnosti za leto 1958 zlasti 
določal, da je treba povečati delež negospodarskih investicij in pri naložbah 
V gospodarstvo povečati delež za kmetijstvo, promet, gradbeništvo ter trgovino 
in gostinstvo, pri čemer naj bi investicijske naložbe ne presegle ravni iz 
leta 1957. 

Da se zavarujejo zvezni proporci na področju investicijske dejavnosti, je 
zvezni družbeni plan za leto 1958 postavil osnovno načelo, da se smejo pri druž- 
benih investicijskih skladih politično-teritorialnih enot v letu 1958 uporabiti le 
sredstva, ustvarjena v prejšnjih letih. To je praktično^ pomenilo 100 % blokacijo 
vsega priliva iz 50 0/o participacije republiškega investicijskega sklada v odnosu 
do okrajnih investicijskih skladov v letu 1958. Ta blokacija jo v letu 1957 zna- 
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šala samo 40 %. Slična omejitev je zajela tudi tekoče anuitete, ki so bile v letu 
1958 prav tako v celoti blokirane, medtem ko so bile v letu 1957 v celoti na 
razpolago. 

Posledica teh zveznih ukrepov, ki so zagotovili smotrno in družbenim pla- 
nom ustrezajočo investicijsko politiko, je bila, da jo republiški investicijski 
sklad z začetku leta 1958 razpolagal z razmeroma majhnimi sredstvi v višini 
1.63G milijonov. 

Da bi s temi sredstvi zagotovili načela, ki jih je republiški družbeni plan 
določil glede usmerjanja sredstev republiškega investicijskega sklada in da bi 
dosegli čimbolj racionalno nalaganje razpoložljivih sredstev, je bila že v začetku 
leta potrebna izredna previdnost in skrbnost. 

Osnovna naloga sklada v začetku leta 1958 je bila, da, upoštevajoč v letu 
1958 prenesene obveznosti sklada, dalje negospodarske investicije po družbenem 
planu za leto 1958 v višini 341 milijonov in pa obveznosti odplačevanja anuitet 
za najeta posojila pri Narodni banki v višini 336,5 milijonov, zagotovi še dodatna 
sredstva za odobravanje novih posojil gospodarstvu. 

Odbor za posojila je zato skupaj z investicijsko banko po priporočilih Iz- 
vršnega sveta kritično pregledal že odobrena posojila in poiskal možnosti, kako 
zmanjšati obveznosti sklada za leto 1958 oziroma prenesti te obveznosti na 
naslednja leta in na breme drugih skladov, ne da bi s tem prizadeli investitorje 
glede na predvideni obseg in rok dograditve novih kapacitet. Rezultat takega 
pregleda je bil, da so nekatera že odobrena posojila zaradi povečane lastne 
udeležbe znižali in da so obveznosti sklada na področju kmetijstva prenesli na 
sklad za pospeševanje kmetijstva. Razen tega je odbor v nekaterih primerih 
kjer je bilo dano posojilo iz republiškega investicijskega sklada za udeležbo pri 
zveznih kreditih, to udeležbo začasno, to je za dobo enega leta, prenesel v skladu 
s predpisi na kratkoročno finansiranje s pomočjo za to določenih bančnih sred- 
stev. Končno je v dogovoru z Narodno banko prenesel na prihodnje leto obvez- 
nosti adplačevanja anuitet za leto 1958 za posojilo, najeto v zvezi z gradnjo 
hidroelektrarne Vuhred. 

Finančni uspeh teh akcij je bil, da je sklad lahko kril vse svoje obveznosti 
v letu 1958 in da je poleg tega bila dana še možnost odobriti nova posojila 
v gospodarstvu do višine 186 milijonov dinarjev. 

Ta znesek je seveda le v manjši meri omogočal intervencijo republiškega 
investicijskega sklada v investicijski dejavnosti na območju LRS. Spričo tega 
je bilo potrebno pri obravnavanju novih posojil poostriti kriterije. Tako so od 
45 vlog odobrili posojila le 14 investitorjem v skupnem znesku 385 milijonov 
dinarjev, od česar odpade na transe za 1959. leto 123 milijonov, ostalih 272 
milijonov pa predstavlja transe za leto 1958, kar pomeni presežek 76 milijonov 
dinarjev nad razpoložljivimi sredstvi. To pa ni povzročilo težav, ker je bila 
splošna uporaba odobrenih sredstev iz sklada razmeroma majhna, tako da je 
sklad ob koncu leta razpolagal še z 211 milijoni neizkoriščenih, to je likvidnih 
sredstev. 

Podatki o potrošnji kreditov, odobrenih iz republiškega investicijskega 
sklada v letu 1958 kažejo, da so se na področju republiških negospodarskih 
investicij trošili v skladu s predvidevanji, dočim je potrošnja v gospodarstvu, 
zlasti v industriji, trgovini in gostinstvu, zaostajala. Ker predstavljajo te gospo- 
darske panoge v strukturi republiškega investicijskega sklada 64,6 0/o od kre- 
ditov, odobrenih za gospodarstvo, je nizek odstotek skupne potrošnje kreditov 
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za gospodarstvo v visini 68 "/o razumljiv. Za razmeroma nizko potrošnjo kre- 
ditov, odobrenih v gospodarstvu, je bilo več deloma objektivnih, deloma pa tudi 
subjektivnih razlogov, in sicer: 

— nezadostna kapaciteta projektivnih birojev, ki niso mogli pravočasno 
izdelati glavnih projektov in se je zato začelo delati z zakasnitvijo; 

— povečana stanovanjska gradnja, ki je absorbirala velik del gradbenih 
kapacitet; 

— težave pri odobravanju deviz za nakup uvozne opreme; 
— zamude pri dobavi domače in uvozne opreme; 
— zamude, ki so jih povzročili investitorji sami in zamude, ki so nastale 

zaradi kasnejših dodatnih sprememb v programski zasnovi investicije; 
— zamude pri plačilu obvezne in pogodbene udeležbe tako lastne kakor iz 

sredstev lokalnih družbenih skladov. 

Glede na to, da tako nezadovoljivo koristenje odobrenih posojil povzroča 
izpad predvidene proizvodnje in ker s tem nastajajo disproporci napram pred- 
videvanjem plana gospodarskega razvoja, moramo pravočasni dograditvi pred- 
videnih kapacitet posvetiti v prihodnje še večjo pozornost kot doslej. 

Razmeroma nizka sredstva, s katerimi je republiški investicijski sklad v 
letu 1958 razpolagal za kritje vseh svojih obveznosti, to je obveznosti iz trans, 
odobrenih že v prejšnjih letih, obveznosti za leto 1958 in iz na novo odobrenih 
posojil, kar je skupaj znašalo 1.114 milijonov dinarjev, seveda niso mogla 
bistveno vplivati na to, da bi tudi investicijska vlaganja v LRS iz vseh ostalih 
virov bila vsklajena z osnovnimi proporci, ki jih je družbeni plan za leto 1958 
postavil za investicije v gospodarstvu. Udeležba investitorjev bodisi z njihovimi 
lastnimi sredstvi bodisi s sredstvi iz lokalnih investicijskih skladov je pri 
posojilih, odobrenih iz republiškega investicijskega sklada v prej navedenem 
skupnem znesku 1.114 milijonov sicer znašala 506 milijonov dinarjev, to je 
31,2 % nasproti predračunski vrednosti teh investicij, kar predstavlja razmeroma 
visoko udeležbo; vendar pa je pri tem poudariti, da je lastna udeležba v višini 
506 milijonov pomenila samo 1,5 % vseh razpoložljivih lastnih sredstev gospo- 
darskih organizacij ter občinskih in okrajnih invesitcijskih skladov. Ti podatki 
pa kažejo, da je težko govoriti o pomembnejši intervenciji republiškega investi- 
cijskega sklada pri usmerjanju decentraliziranih investicijskih sredstev v 
Ljudski republiki Sloveniji v letu 1958. 

Predsednik Lojze Ocepek: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in preidemo na glasovanje. 
Kdor je za predloženi predlog odloka o potrditvi zaključnega računa republi- 
škega investicijskega sklada za leto 1958, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor proizvajalcev sprejel predlog odloka o potrditvi 
zaključnega računa republiškega investicijskega sklada za leto 1958. 

Tudi ta predlog obravnava Republiški zbor in bomo zato morali ugotoviti, 
če je bil tudi v Republiškem zboru sprejet v enakem besedilu. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o 
predlogu zakona o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna Ljudske 
republike Slovenije za leto 1958. 
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Prosim poročevalca odbora za proračun, da da poročilo. (Poročevalec 
odbora za proračun ljudski poslanec Stane Reber nik prebere odborovo 
poročilo. — Glej priloge.) 

2eli morda predstavnik Izvršnega sveta dati ustno obrazložitev k temu 
predlogu?  (K besedi se prijavi predstavnik Izvršnega sveta Janko Dekleva.) 

Janko D okleva: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Mislim, da 
je treba k predlogu zakona in k pismeni obrazložitvi dodati še nekaj pojasnil 
oziroma podatkov. 

Republiški proračun za leto 1958 je bil izvršen z 99% in s presežkom 
1,609.000 dinarjev; to je po nekaj letih prvič, da izkazuje republiški proračun 
konec leta celo presežek in ne primanjkljaj. Kljub temu, da je bil proračun 
dobro izpolnjen in v visokem odstotku, pa ni rečeno, da ni bilo vse leto do- 
kajšnjih težav, saj se je šele med letom uvedla dodatna 6 0/o stopnja rezerve, 
zaradi česar se je ta predpis začel izvajati šele kasneje, vseskozi pa je ostalo 
odprto tudi vprašanje dokončne ureditve osebnih izdatkov, ki se je pozno ure- 
dilo, za zdravstvene zavode celo šele novembra meseca, zaradi česar je bilo ves 
čas dvomljivo, kako bomo mogli proračun realizirati. 

K temu, da je bil plan dobro izpolnjen, je pripomoglo tudi dejstvo, da je 
poleg 9161 milijonov, kolikor je planiranih dohodkov, zveza uvedla med letom 
dodatne dohodke, ki so pritekali v republiški proračun, in sicer davek na vino 
in žganje, ki je bil zvišan za 10 dinarjev v skupni višini 227 milijonov. 

Med dohodki bi omenil nekatere najvažnejše, predvsem proračunski pri- 
spevek, ki se je izkazal med letom kot zanesljiv dohodek. Vi veste, da se je 
z uvedbo tega prispevka želelo ustvariti določeno objektivizacijo v dohodkih; 
redna realizacija proračuna, celo v nižjem znesku kot je bil planiran, je to 
težnjo dejansko potrdila, kar nam daje dobro perspektivo v zanesljivost tega 
dohodka tudi v letošnjem letu in za v prihodnje. 

Med pomembnejšimi dohodki je tudi dohodnina od kmetijstva, ki ni bila 
dosežena v višini 5 0/o in sicer zato, ker že sam kataster in lestvica določata neko 
fiksnost tega dohodka in že pri odmeri ta dohodek ni bil dosežen v višini, kot 
ga je predvideval plan; na drugi strani pa so odpisi tega davka dosegli 110 
milijonov, zaradi česar se je dohodek zmanjšal za 10 0/o. Kljub temu lahko 
štejemo, zlasti v primerjavi s prejšnjimi leti, da jo doseženi odstotek realen 
in dokaj dober. 

Pri obrtnikih je bil plan presežen za 6 0/o. 
Planirani davek na vino in žganje v znesku 227 milijonov je bil zaradi 

zastoja pri prodaji vina realiziran samo v višini  198 milijonov. 
Kakor dohodki so bili tudi izdatki realizirani z 99 0/o in sicer so bili osebni 

izdatki realizirani s 60 0/o, materialni pa s 40 0/o, to se pravi, da je razmerje 
praktično za 8 0/o v škodo materialnih izdatkov; večji osebni izdatki so bili 
potrebni za zvišanje plač oziroma za ureditev plač po novem sistemu. 

Negospodarske investicije so bile izvršene v višini 97 0/o, torej v okviru 
plana, kot je bil določen v proračunu. Plačilo anuitet ni bilo v celoti realizirano; 
plačila so znašala 234 milijonov, medtem ko je plan določal 257 milijonov, razlog 
pa je bil v tem, da dohodki niso bili v celoti realizirani do 31. decembra, temveč 
šele do 20. januarja. Celotna posojila, za katera so bile predvidene anuitete, 
znašajo v republiškem proračunu za leto 1958 skupno 4032 milijonov. 
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Glede na nov plačni sistem se je spremenilo tudi poslovanje s proračunsko 
rezervo in sicer tako, da je od 300 milijonov proračunske rezerve bil porabljen 
pretežni del, to se pravi 166 milijonov, za kritje v smislu plačnoga sistema in 
za novo uvedeni davek na proračunski prispevek, ki ga je bilo tudi treba plačati 
na račun osebnih izdatkov. Ostali znesek 134 milijonov je razdelil Izvršni svet 
s svojimi sklepi. 

6 "/o rezerva, ki smo jo morali letos odvajati iz proračuna, je bila ustvarjena 
v višini 581 milijonov. Od teh 581 milijonov je bilo potrošenih 413 milijonov 
za kritje proračunskih izgub iz leta 1956 in 1957, preostalih 168 milijonov pa je 
bilo prenesenih v dohodke proračuna za leto 1959. 

Stalni rezervni sklad, ki je bil ustvarjen v višini 146 milijonov, je bil 
porabljen v celoti, in sicer 55 milijonov za poravnavo škode za velike poplave 
in neurja v Posočju, preostali del v višini 91 milijonov pa za delno kritje pri- 
manjkljaja proračunskega dolga iz leta 1957. 

Finančno samostojni zavodi so imeli v 1958 letu 6463 milijonov dohodkov, 
izdatkov pa 6106 milijonov dinarjev in izkazujejo 345 milijonov dinarjev pre- 
sežka, 144 milijonov dinarjev pa primanjkljaja; poleg tega so odvedli 6 0/o 
rezervo v višini 155 milijonov na posebne sklade. Lastne dohodke so finančno 
samostojni zavodi presegli za 17 0/o. V glavnem so dohodke presegli štirje zavodi: 
Zavod za raziskavo materiala v višini 156 milijonov, Geološki zavod v višini 
94 milijonov. Uprava žitnih silosov v višini 116 milijonov in Radio Ljubljana 
zaradi povečanja števila naročnikov za 32 milijonov. Medtem pa ostali zavodi, 
razen zdravstvenih, nekako izravnavajo svoje predračune. Tudi izdatke so ti 
zavodi zaradi večjih dohodkov in več dola presegli v višini 13 0/o. Pri zavodih 
so se povečali osebni izdatki v celoti za 333 milijonov, materialni izdatki pa za 
375 milijonov. Iz tega sledi, da pri teh zavodih zaradi lastnih dohodkov ne 
nastopajo problemi v relacijah med osebnimi in materialnimi izdatki, kakor 
pri proračunu. 

Od skupnega primanjkljaja v znesku 144 milijonov je primanjkljaj pri 
zdravstvenih zavodih 104 milijone, medtem ko odpade ostali primanjkljaj v 
glavnem na konjerejske zavode. Pri konjerejskih zavodih je to vprašanje za 
prihodnje urejeno, ker bo z reorganizacijo doseženo tako poslovanje, ki bo 
samo po sebi krilo morebitne primanjkljaje, ki nastanejo zaradi razlike v ceni 
pri vzreji in prodaji konj. Pri zdravstvenih zavodih je nastala izguba zaradi 
tega, ker so plače uredili šele konec leta 1958 in jih zaradi tega v začetku leta 
pri zdravstvenih storitvah seveda ni bilo mogoče vkalkulirati v ceno. Samo pri 
Kliničnih bolnicah je od skupnega primanjkljaja 104 milijone dinarjev nastalo 
na ta način 90 milijonov dinarjev primanjkljaja. Primankl;aj bo krit na ta 
način, da ga bo poravnalo med letom 1959 socialno zavarovanje z višjim oskrb- 
nim dnevom, drugod pa, razen pri zdravstvenih zavodih, iz 6 "/o rezerve. 

Iz prikazanega, pa tudi sicer iz poslovanja finančno samostojnih zavodov 
vidimo, da se je njihovo poslovanje med letom 1958 precej konsolidiralo, kal- 
je posledica ukrepov, ki jih je že pri sprejemanju plana leta 1957 sprejela 
Ljudska skupščina; zlasti velja to za inštitute, ki danes, lahko rečemo, poslujejo 
normalno brez izgub. 

Za proračunske sklade so značilni ukrepi, ki so veljali med letom, to se 
pravi, omejevanje potrošnje tekočih dohodkov s predpisom, kar je bilo pri 
gozdnem skladu izvedeno v višini 100 %, pri ostalih skladih pa 40 0/o. Tako so 



62 Zbor proizvajalcev 

v letu 1959 prenesena znatna sredstva v višini 856 milijonov, ki bodo v letu 1959 
na razpolago. 

Nadaljnje omejitve pri skladih so bile: uvedba 6% rezerve, ki je zajela 
60 milijonov dinarjev in pa določila zveznega družbenega plana, ki so povzročila, 
da je iz sklada za kmetijstvo moralo biti dodeljenih 17 milijonov in iz gozdnega 
sklada 37 milijonov za kritje proračunskih izgub iz prejšnjih let. Toliko dodatno 
k temu, kar sem že prej povedal. 

V glavnem pa lahko ugotovimo, da kljub vsem tem omejitvam globalnih 
vplivov na izvrševanje izdatkov skladov ni bilo, saj so bili realizirani v višini 
94 0/o. Vpliv blokiranih sredstev in 20 % rezerve ter presežkov iz leta 1958 pa 
je dejansko že viden v planu za leto 1959, o katerem je skupščina razpravljala 
v začetku leta. 

Predsednik Lojze Ocepek: Ker ste predlog zakona o potrditvi sklep- 
nega računa o izvršitvi proračuna Ljudske republike Slovenije pravočasno 
pismeno prejeli in ker poslovnik določa, da lahko Zbor proizvajalcev sklene, 
da predlogov zakonov ne bo bral, predlagam, da ne bi brali zakona o sklepnem 
računu. (Poslanci se strinjajo.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo o predlogu 
zakona o sklepnem računu. (K besedi se prijavi ljudski poslanec Anton Mar- 
tinšek.) 

Anton Martinšek: V poročilu smo slišali, da so bili dohodki 
finančno samostojnih zavodov preseženi za 17 0/o. Med temi zavodi je tudi že 
omenjeni Zavod za raziskavo materiala. 2e v klopi sem razmišljal o tem, da 
mora vsekakor biti med temi, ki so dohodke presegli, tudi ta zavod, da so cene 
uslug tega zavoda previsoke. Zanima me, ali ima ta zavod cenik za usluge 
oziroma kdo določa cene tem uslugam? 

Janko Dekleva: O samem ceniku ne bi mogel dati pojasnila in bi 
v primeru, če to izrecno želite, moral dati odgovor pozneje. Vem pa konkretno, 
da Zavod za raziskavo materiala koordinira cene za svoje storitve s Sekreta- 
riatom za industrijo in obrt. 

Predsednik Lojze Ocepek: Se tovariš ljudski poslanec zadovoljuje 
z odgovorom? (Se zadovolji.) Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za to, da se sprejme 
predlog zakona o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Ljudske 
republike Slovenije za leto 1958, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.)  Hvala! 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 za leto 1958. 

Predlog zakona obravnava tudi Republiški zbor in bomo morali ugotoviti, 
ali je bil sprejet v obeh zborih v enakem besedilu. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o spremembi 51. člena zakona o agrarni reformi in kolo- 
nizaciji v LRS. 

Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec 
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec inž. Desanka Kozič prebere od- 
borovo poročilo. — Glej priloge.) 
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Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. Poročevalec za- 
konodajnega odbora ljudski poslanec Franc Naglic prebere odborovo 
poročilo. — Glej priloge.) 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta Se ustno obrazložiti predlog zakona? 

Janko Dekleva: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci, dovolite, da 
dam še nekaj pojasnil. 

Leta 1945 je izšel zakon o agrarni reformi, ki je določil, da je treba v dveh 
letih pregledati vse prilastitve, tako, da bi do 10. julija 1947 bilo to delo končano 
in vprašanje lastništva teh zemljišč razčiščeno. Pri tem gre za priposestvovanje 
zemlje splošnega ljudskega premoženja. Pri nas v Sloveniji zadeva to predvsem 
priposestvovanje in razdelitev zemlje agrarnih skupnosti, medtem ko je zelo 
malo primerov prilastitve same državne zemlje. Zakon še naprej prepušča 
zemljo v primerih prilastitve dosedanjim prilastiteljem, če so prilaščeno zemljo 
obdelovali sami, seveda če ne pridejo zaradi dodelitve oziroma definitivnega 
priznanja lastnine pod udar agrarne reforme in če ni na zemlji zainteresiran 
socialistični sektor, se pravi podjetja ali zadruge ali pa občine same zaradi kakih 
objektov, komunikacij itd. 

Glede na ta zakon je Ljudska skupščina naše republike sprejela šele leta 
1948 svoj zakon, ki je imel enako določilo kakor zvezni predpis, namreč, da 
je treba vprašanja razčistiti v dveh letih. Ker je bil pa zakon sprejet dve leti 
po zveznem zakonu, je tu avtomatično nastal nov razpon So dveh let in smo 
imeli za to delo na razpolago dejansko štiri leta; vendar pa niti v teh štirih 
letih niti do danes ni uspelo teh stvari razčistiti, in sicer iz teh razlogov: 

Predvsem so mnogo teh primerov reševale občine same, te pa še danes za 
take izrazito pravne zadeve nimajo pravnikov, ki bi take primere reševali; 
nadalje gre tu v posameznih primerih za izredno obsežne zadeve, kjer nastopa 
tudi 50 in več udeležencev in za zemljišča od 1 do 550 ha ali še več, pa tudi 
za zadeve, ki so pravno zelo zamotane, ko je treba stvari razčiščevati ne samo 
v naši republiki, temveč celo v Italiji, na osnovi elaborata, ki ga ima komisariat 
v Trstu. V naši republiki smo imeli takih primerov agrarnih skupnosti okrog 
1200 s 130 000 ha zemljišč. Doslej je rešenih okrog 600 primerov agrarnih skup- 
nosti za okoli 17 000 ha. Seveda je ta zemlja precejšnjega pomena za razvoj 
živinoreje in za zaokrožitev gozdnih površin. Prav zaradi tega je tudi zaželeno 
in potrebno, da te stvari čimprej rešimo. 

V posameznih okrajih naše republike ta predmet različno rešujejo. Tako 
imamo na primer v Kranju, Murski Soboti in Mariboru stvari že v celoti rešene, 
medtem ko je še precej nerešenih v okrajih Ljubljana in Celje, največ nere- 
šenih, kjer pa je tudi največ teh primerov, je v okraju Gorica, Koper in Novo 
mesto. 

Iz vseh teh razlogov in zato, da bi stvari končno rešili, je Zveza spremenila 
36. člen zveznega zakona in podaljšala rok do leta 1963. Analogno temu predlaga 
Izvršni svet naši skupščini, da spremeni 51. člen in prav tako podaljša rok do 
leta 1963. 

Predsednik Lojze Ocepek: Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne 
javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za to, da se sprejme sprememba zakona o agrarni reformi in koloni- 
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zaciji v predloženem besedilu, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembi 51. člena zakona o agrarni 
reformi in kolonizaciji v LRS soglasno sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na določitev zastopnikov Zbora 
proizvajalcev Ljudske skupščine LRS v organe Gostinske zbornice za LRS. 

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

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

Ugotavljam, da je Zbor proizvajalcev določil zastopnike Ljudske skupščine 
LRS v organe Gostinske zbornice za LRS, in sicer: za občni zbor Nado Božič, 
Elico Dolenc, Milko Jovan, Milana Ogrisa in Janeza Petroviča, v upravni odbor 
zbornice pa Elico Dolenc. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na izvolitev komisije za revizijo 
poslovnika Zbora proizvajalcev. 

Začasna komisija, ki jo je imenoval predsednik skupščine, da pripravi pre- 
čiščeno besedilo oziroma predloge, potrebne za spremembo poslovnika Zbora 
proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, je končala svoje delo. 

Predlagam, da na podlagi 180. člena poslovnika Zbora proizvajalcev te 
predloge izročimo v obravnavo, posebni 11 članski komisiji, ko jo naj Zbor 
proizvajalcev izvoli. Ima morda kdo od tovarišev ljudskih poslancev kakšen 
predlog? (K besedi se prijavi ljudski poslanec Nada Božič.) 

Nada Božič: V zvezi z 58. členom poslovnika Zbora proizvajalcev 
Ljudske skupščine LRS predlagam v imenu ljudskih poslancev Rudolfa Gan- 
zitija, Franca Faleta, Stanka Rebernika, Toneta Hafnerja, Viktorja Grče, Ivana 
Kovača, Antona Martinška, Ernesta Tramška, Milana Ogrisa in v svojem imenu, 
da Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine LRS izvoli za člane komisije, ki bo 
obravnavala in predlagala Zboru spremembe poslovnika Zbora proizvajalcev 
Ljudske skupščine LRS, naslednjo ljudske poslance: Andreja Babnika, Miho 
Berčiča, Staneta Dolenca, Toneta Hafnerja, Dano Košak, Franca Naglica, Ivana 
Novaka, Valentina Ravniharja, Mirka Remca, Janeza Petroviča in Staneta 
Škofa. 

Predsednik Lojze Ocepek: Ali obstaja morda še kak drug predlog? 
(Ne javi se nihče.) Če ne, potem preidemo na glasovanje. Kdor je za predlog 
tovarišice Nade Božičeve, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor proizvajalcev izvolil v komisijo, ki bo obravnavala 
in predlagala Zboru spremembo poslovnika Zbora proizvajalcev Ljudske skup- 
ščine LRS ljudske poslance Andreja Babnika, Miho Berčiča, Staneta Dolenca, 
Toneta Hafnerja, Dano Košak, Franca Naglica, Ivana Novaka, Valentina Rav- 
niharja, Mirka Remca, Janeza Petroviča in Staneta Škofa. 

Ker moramo ugotoviti ali so zakoni in odloki, ki jih je naš zbor že sprejel, 
jih pa obravnava tudi Republiški zbor, ki pa še ni končal razprave niti ni vseh 
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teh odlokov in zakonov Se sprejel, sprejeti v obeh zborih v enakem besedilu, 
bo potrebno, da se znova sestanemo. 

Predlagam, da nadaljujemo sejo Zbora proizvajalcev ob 15.45 uri, nakar 
bo ob 16. uri skupna seja obeh zborov. (Poslanci se s predlogom strinjajo.) 

(Seja je bila prekinjena ob 13.35 uri in se je nadaljevala ob 15.50 uri.) 

Predsednik Lojze O c e p e k : Tovariši ljudski poslanci. Nadaljujemo 
sejo. Ljudske poslance obveščam, da je Republiški zbor sprejel v enakem bese- 
dilu predlog odloka o dopolnitvi družbenega plana za leto 1959, predlog odloka 
o potrditvi zaključnega računa republiškega investicijskega sklada za leto 1959, 
predlog zakona o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna Ljudske 
republike Slovenije za leto 1958 in predlog zakona o spremembah 51. člena 
zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v LRS. 

S tem je dnevni red seje Zbora proizvajalcev izčrpan. Prihodnja seja bo 
objavljena pismeno. 

Hkrati obveščam, da bo nadaljevanje skupne seje ob 17. uri. 

Seja je bila zaključena ob 15.55 uri. 



8. seja 

Predsedoval:  Miha   Berčič,   podpredsednik   Zbora proizvajalcev 

Zapisnikar:   Mara   Fras 

Začetek seje ob 12.10 uri. 

Podpredsednik Miha Berčič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! 
Pričenjam 8. sejo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, ki jo je sklical 
predsednik Ljudske skupščine LRS na podlagi 60. člena ustavnega zakona o 
temeljih družbene in politične ureditve in o organih oblasti Ljudske republike 
Slovenije. 

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

Slavko Kobal, Ivan Novak, Jože Gerbec in inž. Jože Demovšek. 
Prosim zapisnikarja zadnje seje tovariša Ivana Videniča, da prebere za- 

pisnik 7. seje. (Zapisnikar Ivan Videnič prečita zapisnik 7. seje Zbora pro- 
izvajalcev.) 

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

Tovariši ljudski poslanci! Zbor proizvajalcev je prejel predlog zakona o 
merilih, po katerih določi občinski ljudski odbor, kateri stroški za tekoče vzdr- 
ževanje obremenjujejo sklade hiše, predlog odloka o vpeljavi enotne metode 
pri kalkulacijah in predračunih za gradbena dela, predlog odloka o najvišjem 
odstotku stanarine in najemnine, ki sme biti določen kot dohodek stanovanjske 
skupnosti, predlog odloka o določitvi najvišjega in najnižjega odstotka najem- 
nine za poslovne prostore, ki se plačuje v občinski kreditni sklad za zidanje 
stanovanjskih hiš in predlog odloka o potrditvi spremembe predračuna sklada 
Ljudske republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva za leto 1959; vse te 
predloge je poslal Izvršni svet. Sklepati pa moramo tudi o letnem odmoru. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo tale dnevni red: 

1. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o merilih, po katerih določi 
občinski ljudski odbor, kateri stroški za tekoče vzdrževanje obremenjujejo 
sklade hiše; 

2. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o vpeljavi enotne metode pri 
kalkulacijah in predračunih za gradbena dela; 

3. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o najvišjem odstotku stanarine 
in najemnine, ki sme biti določen kot dohodek stanovanjske skupnosti; 
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4. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o določitvi najvišjega in naj- 
nižjega odstotka za poslovne prostore, ki se plačuje v občinski kreditni sklad 
za zidanje stanovanjskih hiš; 

5. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi spremembe pred- 
računa sklada Ljudske republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva za leto 
1959; 

6. sklepanje o letnem odmoru. 
Ima kdo od tovarišev ljudskih poslancev kak spreminjevalni ali dopolnilni 

predlog k dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, menim, da se zbor 
strinja s predlaganim dnevnim redom. 

Pred prehodom na dnevni red vprašam ljudske poslance ali žele staviti 
kakšno vprašanje Izvršnemu svetu oziroma ali žele 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.) 

Prehajamo na 1, točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o merilih, po katerih določi občinski ljudski odbor, kateri 
stroški za tekoče vzdrževanje obremenjujejo sklade hiše. 

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

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

Predlog zakona je Izvršni svet pismeno obrazložil. Zeli predstavnik Izvrš- 
nega sveta predlog še ustno obrazložiti? (K besedi se prijavi član Izvršnega 

sveta Milko Goršič.) 

Milko Goršič: Zakon o stanovanjskih razmerjih predpisuje, da izda 
republiška skupščina zakon, s katerim določi merila, ki se jih morajo držati 
občinski ljudski odbori pri izdaji predpisov o razmejitvi stroškov za vzdrževanje 
stanovanjskih hiš med stanovanjske hiše in nosilce stanovanjske pravice. 

Predloženi zakon upošteva določila zakona o stanovanjskih razmerjih, .med 
drugim tudi določilo, da se vzdržujejo iz fondov hiše skupni prostori hiše, in 
določa, da se iz hišnih skladov financirajo vsa tista popravila, nadomestila in 
obnovitvena dela ki sodijo v okvir rednega vzdrževanja in ki so potrebna zaradi 
normalne dotrajanosti nekega dela stanovanja ali konstrukcije. Zakon tudi 
predvideva, da nosijo hiša in njeni skladi stroške za popravila in nadomestila 
onih delov in elementov, ki se pri normalni uporabi zaradi svojega značaja 
hitreje obrabijo ter za popravila, ki so potrebna zaradi izrednih dogodkov ah 
izvedbenih napak pri hiši. Vse ostale stroške, naj po predlogu zakona nosi stano- 
valec sam oziroma nosilec stanovanjske pravice. Zakon ureja .materijo v skladu 
z dosedanjo prakso občinskih odborov nekaterih naših mest in v skladu z za- 
konom o stanovanjskih razmerjih ter pooblašča Sekretariat Izvršnega sveta 
za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve, da skrbi za izva- 
janje tega zakona. Občinski ljudski odbori bodo na osnovi tega zakona lahko 
izdali svoje predpise, ki bodo upoštevali enotna načela pa tudi specifične okoli- 
ščine njihovega področja. 

Predlagam   v   imenu   Izvršnega   sveta,   da   skupščina   ta   predlog   zakona 
sprejme. 
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Podpredsednik Miha B e r č i ć : Slišali ste poročila in obrazložitev. 
Prehajamo na obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi so nihče.) Ce nihče, preha- 
jamo na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je Zbor proizvajalcev sprejel predlog zakona o merilih, 
po katerih določi občinski ljudski odbor, kateri stroški za tekoče vzdrževanje 
obremenjujejo sklade hiše. 

Predlog zakona obravnava tudi Republiški zbor in bo treba ugotoviti, če 
je bil v obeh zborih sprejet v enakem besedilu. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu odloka o vpeljavi enotne metodo pri kalkulacijah in predračunih 
za gradbena dela. 

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

Slišali ste poročilo odbora za gospodarstvo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker nihče, prehajamo na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se jo 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o vpeljavi enotne metode pri kalkulacijah 
in predračunih za gradbena dela soglasno sprejet. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu odloka o najvišjem odstotku stanarine in najemnine, ki sme biti 
določen kot dohodek stanovanjske skupnosti. 

Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec 
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Henrik Cigoj prebere odborovo 
poročilo. — Glej priloge.) 

Predlog tega odloka jo Izvršni svet obrazložil pismeno. Zeli morda pred- 
stavnik Izvršnega sveta predlog še ustno obrazložiti? (K besedi se prijavi član 
Izvršnega sveta Milko Goršič.) 

Milko Goršič: Splošni zakon o stanovanjskih skupnostih določa, da 
republiška skupščina izda odlok o najvišjem odstotku stanarine in najemnine, 
ki naj pripade stanovanjski skupnosti. Občinski ljudski odbori pa lahko na 
osnovi tega predpisa določijo konkreten odstotek stanarine oziroma najemnine, 
ki naj pripade stanovanjski skupnosti. 

Zakon o stanovanjskih skupnostih določa v svojem 40. členu, da se sme 
dohodek od stanarine in najemnine uporabljati le za pomoč hišnim svetom in 
državljanom pri upravljanju in tekočem vzdrževanju hiš. Mišljena je torej 
pomoč organizacijskega in strokovnega značaja, ki naj jo stanovanjske skup- 
nosti nudijo hišnim svetom in državljanom. V ta namen bo morala imeti stano- 
vanjska skupnost predvidoma enega stalnega ali honorarnega uslužbenca. Za 
druge svoje potrebe pa naj bi stanovanjske skupnosti dobivale sredstva iz do- 
hodkov, ki so določeni z zakonom o stanovanjskih skupnostih. 

Za Ljubljano bi dohodek, ki se predlaga v odloku, znašal 16 100 000 dina- 
rjev, od tega 5 900 000 od stanarin in 10 200 000 od najemnin. Ker ne pokrivajo 
stanarine niti stroškov hišne uprave in tekočega vzdrževanja, ne bi kazalo 
zmanjševati sredstev hišnih svetov in njihovih skladov. Na osnovi podatkov 
iz Ljubljane in  Kranja je bilo ugotovljeno,  da za pokritje stroškov po tem 
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zakonu zadostuje do 3 % stanarine in do 5 % najemnine za poslovne prostore. 
Občinski ljudski odbori bodo lahko na osnovi predloženega odloka določili 
odstotek stanarine in najemnine, ki naj se plačuje kot dohodek stanovanjske 
skupnosti. Ta odlok bo pomagal stanovanjskim skupnostim, da razvijejo pomoč 
hišnim svetom in državljanom pri opravljanju in vzdrževanju stanovanj, zato 
predlagam v imenu Izvršnega sveta, da ga skupščina sprejme. 

Podpredsednik Miha Berčič: Slišali ste poročilo in obrazložitev pred- 
stavnika Izvršnega sveta. Prehajamo na obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ce nihče, prehajamo na glasovanje. Kdor je za ta predlog odloka, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o najvišjem odstotku stanarine in najem- 
nine, ki sme biti določen kot dohodek stanovanjske skupnosti, soglasno sprejet. 

Predlog odloka obravnava tudi Republiški zbor in bo treba ugotoviti, ali 
jo v obeh zborih sprejet v enakem besedilu. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu odloka o določitvi najvišjega in najnižjega odstotka najemnine za 
poslovne prostore, ki se plačuje v občinski kreditni sklad za zidanje stano- 
vanjskih hiš. 

Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec 
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Štefan Pavšič prebere odborovo 
poročilo. — Glej priloge.) 

Predlog odloka je Izvršni svet pismeno obrazložil. Zeli morda predstavnik 
Izvršnega sveta predlog še ustno obrazložiti? (K besedi se prijavi predstavnik 
Izvršnega sveta inž. Marjan Prežel j.) 

Inž. Marjan Prezelj: Kakor je znano, se formirajo najemnine za 
poslovne prostore po načelu ponudbe in povpraševanja. Višina najemnin je 
danes takšna, da presega ekonomsko najemnino, kar omogoča hišnim svetom, 
ki imajo take lokale, visoke dohodke za njihove hišne sklade. Hiše, ki imajo 
poslovne prostore, so ne le v boljšem položaju kot hiše brez takih lokalov, 
ampak jim ti dohodki omogočajo tudi odvisne adaptacije in luksuzno oprem- 
ljanje stanovanj. Občinski ljudski odbori so že doslej predpisovali, da se del 
najemnine za poslovne prostore odvaja v občinske kreditne sklade za zidanje 
stanovanjskih hiš in s tem poskušali zmanjševati neupravičene dohodke neka- 
terih hišnih svetov in njihovih skladov. 

Novi zakon o stanovanjskih razmerjih, zakon o poslovnih stavbah in pro- 
storih in zakon o lastnini na delih stavb pa določajo, da občinski ljudski odbori 
lahko izdajo predpis, da se del najemnine za poslovne prostore plačuje v ob- 
činski kreditni sklad za zidanje stanovanjskih hiš. Ljudske republike so po- 
oblaščene, da določijo najvišji in najnižji odstotek najemnine, ki naj se plačuje 
v občinski sklad. Pri tem določajo omenjeni zakoni, da mora ostati hiši tolikšen 
del najemnine, kakor če bi bila namesto poslovnih prostorov v hiši stanovanja, 
in da mora biti preskrbljeno za stroške, ki so v hiši potrebni za vzdrževanje 
poslovnih prostorov. 

Predlog odloka o določitvi najvišjega in najnižjega odstotka najemnin 
upošteva sedanje stanje najemnin in potrebe vzdrževanja poslovnih prostorov 
ter razlikuje dve kategoriji poslovnih prostoov. V prvi so prostori, ki jih imajo 
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v najemu stanovanjske skupnosti, njihove ustanove in servisi, obrati družbene 
prehrane, organizacije za dnevno preskrbo prebivalstva, družbene organizacije, 
šolske in zdravstvene organizacije ter politično-teritorialne enote in njih organi. 
Pri teh naj znaša odstotek najemnine, ki se plačuje v občinski kreditni sklad, 
najmanj 5 0/o in največ 75 0/o glede na višino najemnine in starost zgradbe. Za 
ostale poslovne prostore pa je določen najnižji odstotek, ki se plača v .sklad 
za zidanje stanovanjskih hiš z 10 0/o, najvišji pa z 90 0/o. Pred izračunom od- 
stotka, ki pripada kreditnim skladom, je treba odšteti tiste anuitete, odškodnine 
in druge obveznosti, za katere je dogovorjeno ali predpisano, da se plačujejo iz 
najemnine. Hišni sveti, ki imajo poslovne prostore in upravni organi poslovnih 
stavb bodo s tako ureditvijo stimulirani, da oddajajo poslovne prostore tudi 
tistim najemnikom, ki ne morejo plačevati tako visokih najemnin, kakor jih 
plačujejo nekatera predstavniška podjetja in drugi interesenti. Predlog odloka 
daje občinskim ljudskim odborom možnost, da v navedenih okvirih določijo 
tisti del najemnine za poslovne prostore, ki se plačuje v občinski sklad za 
zidanje stanovanjskih hiš. 

Predlagam v imenu Izvršnega sveta, da skupščina sprejme predloženi odlok. 

Podpredsednik Miha Berčič: Slišali ste poročilo in dodatno obrazlo- 
žitev in prehajamo na obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker 
nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za ta predlog 
odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor proizvajalcev sprejel predlog odloka o določitvi 
najvišjega in najnižjega odstotka najemnine za poslovne prostore, ki se pla- 
čuje v občinski kreditni sklad za zidanje stanovanjskih hiš. 

Tudi ta predlog je obravnaval Republiški zbor in bo treba ugotoviti, ali 
je bil v obeh zborih sprejet v enakem besedilu. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu odloka o potrditvi spremembe predračuna sklada Ljudske republike 
Slovenije za pospeševanje kmetijstva za leto 1959. 

Prosim poročevalca odbora za proračun, da da poročilo. (Poročevalec od- 
bora za proračun ljudski poslanec Stane Rebernik pebere odborovo po- 
ročilo. — Glej priloge.) 

Tudi ta predlog je bil s strani Izvršnega sveta pismeno obrazložen. Zeli 
morda predstavnik Izvršnega sveta predlog še ustmeno obrazložiti? (K besedi 
se prijavi član Izvršnega sveta Jože Ingolič.) 

Jože Ingolič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Dovolite, da se 
sklicujem na pismeno obrazložitev, ki je predlogu odloka priložena. 

Podpredsednik Miha Berčič: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za ta predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.)  Hvala! Je kdo proti?  (Nihče.)  Se je kdo vzdržal  glasovanja?  (Nihče). 

Ugotavljam, da je predlog odloka o potrditvi spremembe predračuna sklada 
Ljudske republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva v letu 1959 soglasno 
sprejet. 



8. seja 71 

Tudi ta odlok je obravnaval Republiški zbor in moramo ugotoviti, če je bil 
sprejet v obeh zborih v enakem besedilu. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na sklepanje o letnem odmoru. 
Po določbah poslovnika Zbora proizvajalcev ima zbor letni odmor pravi- 

loma v poletnih mesecih. Glede na to predlagam, da Zbor proizvajalcev sprejme 
tale sklep o letnem odmoru: 

Letni odmor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS traja od 10. ju- 
lija do 10. septembra 1959. 

Zeli kdo besedo k predlogu tega sklepa? (Ne javi se nihče.) Dajem predlog 
tega sklepa na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa o letnem odmoru soglasno sprejet. 
Ker od Republiškega zbora še nimam sporočila o soglasnosti, prekinjam sejo 

za toliko časa, da to sporočilo dobimo. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.45 uri in se je nadaljevala ob 13.10 uri.) 

Podpredsednik Miha Berčič: Prejel sem sporočilo, da je Republiški 
zbor sprejel zakon in odloke, o katerih smo razpravljali, v enakem besedilu kot 
naš zbor. S tem je dosežena soglasnost in bodo ti zakoni in odloki poslani 
predsedniku Ljudske skupščine, da jih razglasi in objavi. 

Ker je s tem dnevni red današnje seje izčrpan, zaključujem 8. sejo Zbora 
proizvajalcev. Prihodnja seja bo sklicana pismeno. 

Seja je bila zaključena ob 13.15 uri. 
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(1. oktobra 1959) 

Predsedoval: Lojze Ocepek, predsednik  Zbora proizvajalcev 

Zapisnikar: Franc Perše 

Začetek seje ob 10.10 uri. 

Predsednik LojzeOcepek: Pričenjam 9. sejo Zbora proizvajalcev Ljud- 
ske skupščine LRS, ki jo je sklical predsednik Ljudske skupščine LRS na pod- 
lagi 60. člena ustavnega zakona o temeljih družbene in politične ureditve in o 
organih oblasti Ljudske republike Slovenije. 

Zapisnik današnje seje bo vodil zapisnikar Franc Perše. 
Svojo odsotnost je opravičila ljudska poslanka Mara Fras. Se zbor strinja, 

da se ji odsotnost opraviči? (Poslanci se strinjajo.) 
Ker bi zapisnik zadnje seje morala prebrati tovarišica Mara Fras, ki pa 

je svojo odsotnost opravičila, prosim zato, da zapisnik 8. seje prečita današnji 
zapisnikar tovariš Franc Perše. (Zapisnikar Franc Perše prebere zapisnik 8. seje 
Zbora proizvajalcev.) 

Ima kdo od tovarišev poslancev kakšno pripombo k prečitanem zapisniku? 
(Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb, menim, da je zapisnik odobren in da se 
lahko podpiše. 

Prosim tovariša podpredsednika, ki je vodil zadnjo sejo, da zapisnik pod- 
piše. (Podpredsednik in zapisnikar podpišeta zapisnik.) 

Tovariši ljudski poslanci! Zbor proizvajalcev je prejel za današnjo sejo 
samo predlog za spremembo in dopolnitev poslovnika Zbora proizvajalcev Ljud- 
ske skupščine LRS, ki ga je pripravila komisija za revizijo poslovnika našega 
zbora, izvoljena na predzadnji seji. 

Glede na to predlagam edino točko dnevnega reda, to je obravnavo in skle- 
panje o predlogu za spremembo in dopolnitev poslovnika Zbora proizvajalcev 
Ljudske skupščine LRS. 

Ima kdo od tovarišev poslancev k predlaganemu dnevnemu redu še kak 
dopolnilni predlog? (Ne javi se nihče.) Ker ni nobenega dopolnilnega niti spre- 
minjevalnega predloga, menim, da je dnevni red sprejet. 

Pred prehodom na dnevni red vprašam ljudske poslance, če žele staviti 
kakšno vprašanje Izvršnemu svetu ali morda žele od državnih sekretarjev ali 
drugih vodilnih uslužbencev kakšno pojasnilo o delu njihovih uradov in zavodov 
ter o opravljanju zadev iz njihove pristojnosti. (Ne javi se nihče.). 
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Ker ni nobenega vprašanja, prehajamo na 1. in edino točko dnevnega 
reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu za spremembo in dopolnitev 
poslovnika  Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS. 

Prosim poročevalca komisije za revizijo poslovnika Zbora proizvajalcev, da 
da poročilo. (Poročevalec komisije za revizijo poslovnika Zbora proizvajalcev 
ljudski poslanec Andrej   Babnik prebere poročilo komisije. — Glej priloge.) 

Slišali ste poročilo. Pred dnevi pa ste prejeli prečiščeno besedilo predloga 
poslovnika našega zbora tako, da ste ga tudi sami že pregledali in proučili. 
Glede na to predlagam v smislu 121. člena poslovnika, da se predlog poslovnika 
ne čita. Ali se zbor strinja s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) 

Ker se zbor strinja, pričenjamo razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je 
za prečiščeno besedilo poslovnika Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, 
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 poslovnika v pre- 
čiščenem besedilu, kakor ga je predložila komisija za revizijo poslovnika Zbora 
proizvajalcev Ljudske skupščine LRS. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem sejo in vas hkrati ob- 
veščam, da bo skupna seja predvidoma ob 12. uri, ko bo Republiški zbor za- 
ključil svojo sejo. 

Soja je bila zaključena ob 10.25 uri. 





SKUPNE   SEJE 

REPUBLIŠKEGA ZBORA IN ZBORA PROIZVAJALCEV 

7.  seja 

(27. maja 1959) 

Predsedoval: Miha Marinko, predsednik Ljudske skupščine LRS 

Tajnik: d r. M i h a  Potočnik 

Začetek seje ob 10.30 uri. 

Predsednik Miha Marinko: Začenjam 7. skupno sejo obeh zborov 
Ljudske skupščine. 

Svojo odsotnost so opravičili ljudski poslanci Republiškega zbora Martin 
Košir, Angela Ocepek, Ivan Rančigaj, Lojzka Stropnik, Mira Svetina, Jože 
Tramšek, Maks Vale in inž. Pavle Zaucer, iz Zbora proizvajalcev pa Ivan Gorjup 
in Viktor Pintarič. 

Prosim tajnika, da prebere zapisnik zadnje seje. (Tajnik dr. Miha Po- 
točnik prebere zapisnik 6. skupne seje.) 

Ima kdo kako pripombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, menim, 
da je zapisnik odobren in da se lahko podpiše. (Predsednik in tajnik podpišeta 
zapisnik.) 

Glede na vprašanja nekaterih poslancev obeh zborov, poslanih Izvršnemu 
svetu Ljudske skupščine LRS in glede na predlog Izvršnega sveta, da na ta 
vprašanja odgovori na skupni seji obeh zborov, kar sta sprejela in sklenila 
tudi oba zbora, predlagam, da se za današnjo sejo omejimo samo na ta vpra- 
šanja in odgovore. Medtem pa bi kasneje morala biti še ena skupna seja obeh 
zborov, po že sporočenem predlogu dnevnega reda, ko bi oba zbora na ločenih 
sejah končala svoje delo. 

Zato predlagam za 7. skupno sejo samo eno točko dnevnega reda in sicer: 
1. odgovori na vprašanja poslancev. 
Ima kdo kakšno pripombo k temu dnevnemu redu? (K besedi se prijavi 

ljudski poslanec Franc Treven.) 

Franc Treven: Prosil bi, če bi lahko dobil odgovor, kako poteka spre- 
jemanje tarifnih pravilnikov in kaj misli glede tega Izvršni svet. 

Predsednik Miha Marinko: To pa je ravno bistvo predlaganega dnev- 
nega reda oziroma je to vprašanje vključeno v tej točki dnevnega reda. 

Ima še kdo kakšno pripombo k predlaganemu dnevnemu redu? (Ne javi se 
nihče.) S tem ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet in prehajamo na 
to edino točko dnevnega reda. 

Vprašanja, ki sem jih posredoval Izvršnemu svetu, so vložili ljudski po- 
slanci   Republiškega  zbora  Jože  Vonta,   Marinka  Ribičič,   Aleksander  Pirher, 
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Jože Slavič, Franc Sebjanič, Franc Popit ler ljudska poslanca Zbora proizva- 
jalcev Mirko Remec in Štefan Pav.šič. 

Predsednik upravnega odbora Kluba poslancev Ljudske skupščino LRS pa 
je pismeno sporočil, da so se na upravo kluba obrnili z vprašanji za razna 
pojasnila o tarifnih pravilnikih številni poslanci predvsem iz Zbora proiz- 
vajalcev, zaradi česar naj bi se o vprašanjih tarifnih pravilnikov omogočila 
širša razprava. 

Zato predlagam, da najprej poslušamo odgovor Izvršnega sveta na vpra- 
šanje poslanca Jožeta Vonte in da o tem predmetu širše razpravljamo. To vpra- 
šanje se nanaša na potek sprejemanja tarifnih pravilnikov. 

Se poslanci strinjajo s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Ker se stri- 
njate, prehajamo na prvo vprašanje. Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da 
da odgovor na vprašanje ljudskega poslanca Jožeta Vonte. Besedo ima tovariš 
Janko Rudolf. 

Janko Rudolf: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Ljudski po- 
slanec Jože Vonta je stavil naslednje vprašanje: 

■•Prosim, da bi Izvršni svet na zasedanju naše Ljudske skupščine dne 27. 
maja 1959 poročal o tem, kako poteka sprejemanje tarifnih pravilnikov v Ljud- 
ski republiki Sloveniji, kako se uveljavlja nagrajevanje po učinku in kakšna 
je trenutna situacija pri izpolnjevanju te važne gospodarsko politične naloge. 
V zvezi z uvajanjem nagrajevanja po učinku bi prosil, da bi poročilo predvsem 
pokazalo, v kolikšni meri obsegajo novi tarifni pravilniki nagrajevanje po 
učinku za proizvodne, režijske delavce in za uslužbence. Razen tega prosim, da 
Izvršni svet v poročilu navede, v kolikšni meri je uspelo naši republiki reali- 
zirati stališče sindikatov glede uvajanja stimulativnejšega nagrajevanja.« 

Odgovor: Izvršni svet je takoj od vsega začetka intenzivno sodeloval pri 
akciji za izdelavo tarifnih pravilnikov. Med drugimi je podvzel tudi naslednjo 
konkretne ukrepe: 

Sekretariat za delo je 2. februarja 1959 organiziral konferenco načelnikov 
tajništva za delo, na kateri sta sodelovala tudi pomočnik zveznega sekretarja 
za delo in član tajništva republiškega sveta sindikatov Slovenije. Na njej so 
bile obdelane konkretne naloge teh organov. Te so bile ponovno in podrobnejše 
obdelane še na konferenci 17. aprila, kjer je prav tako sodeloval predstavnik 
republiškega sindikalnega sveta.. Poleg tega je sekretariat za delo sodeloval 
na sejah okrajnih svetov za delo in na raznih konferencah, ki so jih ti sveti 
skupaj z okrajnimi sindikalnimi sveti sklicali s predstavniki občinskih ljudskih 
odborov in občinskih zborov proizvajalcev. 

Sekretariat Izvršnega sveta za delo je izdal tudi vrsto organizacijskih ukre- 
pov za delo ljudskih odborov in gospodarskih organizacij. Tako so na primer 
gospodarskim organizacijam bili stavljeni na razpolago sistematično izdelani 
tabelarni pregledi z ustreznimi navodili za izkazovanje podatkov, ki se zahtevajo 
v pripravljalnem postopku. Dana so bila tudi podrobna navodila, v katerih so 
navedeni konkretni viri, od koder se črpajo in vpisujejo zahtevani podatki. Iz- 
dano je bilo priporočilo za strokovne operativne komisije pri občinskih ljud- 
skih odborih z opozorilom, na katere podatke in na katera razmerja naj posebej 
pazijo, ko bodo obdelovale dokumentacijo k tarifnim pravilnikom. Ustanovitev 
teh komisij je priporočal sekretariat za delo z namenom, da bi bile v pomoč 
odborniškim  komisijam  občinskih  ljudskih  odborov  za  tarifne  pravilnike  in 
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občinskim sindikalnim svetom. Njihova naloga je, da ocenijo, ali so tarifni 
pravilniki izdelani s skrbnostjo dobrega gospodarja. Nadalje je bil pristojnim 
organom pri občinskih ljudskih odborih priporočen postopek Z ustreznimi ta- 
belami, s katerimi obveščajo okrajna tajništva za delo in sekretariat Izvršnega 
sveta za delo, kako poteka sprejemanje tarifnih pravilnikov. Hkrati je bilo 
odrejeno, da iz rezultatov pripravljalnega postopka sporočajo osem glavnih 
pokazateljev, iz katerih je možno razbrati, kakšne tendence se pojavljajo pri 
sestavljanju tarifnih pravilnikov. 

O vprašanjih tarifne politike in izdelave oziroma sprejemanja tarifnih pra- 
vilnikov je bilo govora tudi na posebnem sestanku s podpredsedniki okrajnih 
ljudskih odborov, ki jo bil 8. aprila 1959 na Izvršnem svetu in so bila ob tej 
priložnosti  sprejeta  naslednja stališča  in  zaključki: 

»Zavedati se je treba, da je čimprejšnje sprejetje tarifnih pravilnikov eko- 
nomsko važno. To zahteva, da se osredotoči vse delo predvsem na tarifne pra- 
vilnike in da je med  nujnimi deli to prvenstveno važno. 

Poskrbeti je treba, da se občinski zbori proizvajalcev seznanijo s splošno 
politiko in funkcijo dohodkov, da bodo tako laže razpravljali o tarifnih pra- 
vilnikih. 

Ob akciji za sprejemanje tarifnih pravilnikov je posebno važna analiza 
onih postavk zaključnih računov, ki izvirajo iz posebnega dohodka. Iz analize 
vpliva osebnih dohodkov v lanskem letu je izdelati solidne ocene za priprav- 
ljalni postopek za sprejemanje tarifnih pravilnikov. 

Vse prednje naloge jo treba izvrševati tako, da se vzporedno z delom na 
tarifnih pravilnikih odvija tudi analiza zaključnih računov za leto 1958. 

Priporoča se vsem onim gospodarskim organizacijam, ki popravkov mini- 
malnih osebnih dohodkov še niso izdelale, da to čimprej store.« 

Dne 13. maja pa je Izvršni svet sklical posvetovanje predsednikov okrajnih 
in občinskih ljudskih odborov, na katerem se je obravnavala tudi problematika 
tarifne politike. Na podlagi zaključkov lega posvetovanja je sekretariat za delo 
poslal okrajnim in občinskim ljudskim odborom pismo, s katerim jih je seznanil 
z zaključki tega posvetovanja in opozoril na najvažnejše probleme pri sestavlja- 
nju in sprejemanju tarifnih pravilnikov. 

Po informacijah, s katerimi razpolaga republiški svet sindikatov, so tarifni 
pravilniki izdelani in izobešeni v skoraj vseh gospodarskih organizacijah, ki so 
dolžne izvršiti pripravljalni postopek, izdelati tarifni pravilnik in ga predložiti 
občinskim organom. 

Po stanju z dne 25. t. m. je od skupno 2157 gospodarskih organizacij, ki 
morajo tarifne pravilnike predložiti občinskim organom, predložilo tarifne pra- 
vilnike 789 gospodarskih organizacij ali 36,6 0/o. Stanje po okrajih pa je na- 
slednje: 

Celje: 451 gospodarskih organizacij, vključno s pavšalisti, od tega je do 
25. maja predložilo tarifne pravilnike 206 gospodarskih organizacij ali 45,6 Vo. 
Do tega roka je 37  tarifnih pravilnikov ali 8,2% tudi definitivno veljavnih. 

Gorica: od 161 tarifnih pravilnikov je bilo predloženih 94 ali 58,5%; ve- 
ljavnih 5 ali 3,1 %. 

Koper: od 100 predloženih 14 ali 14 %; veljavnih nič. 
Kranj: cd 217 predloženih 66 ali 30,4%; veljavni 4 ali 1,8% 
Ljubljana: od 558 predloženih 219 ali 39,2%; veljavnih 19 ali 3,4%. 
Maribor: od 387 predloženih 60 ali 15,5%; veljavna 2 ali 0,5%. 
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Murska Sobota: od 130 predloženih 60 ali 46,2 0/o; veljavnih 11 ali 8,5%. 
Novo mesto: od  153 predloženih 70 ali 45,7 0/o; veljavna 2 ali  1,2 »/o. 
Skupno torej od 2057 predloženih 789 ali 36,6 0/o; veljavnih 80 ali 3,7 Vo. 

V večini gospodarskih organizacij so pravilno razumeli pomen sprejemanja 
tarifnih pravilnikov in bistvo pripravljalnega postopka, to je, da gre za uvajanje 
takih oblik nagrajevanja, ki naj vzpodbudno delujejo na povečanje proizvodnjo, 
zmanjšanje proizvodnih stroškov in povečanje produktivnosti dela. Značilno je, 
da so se v gospodarskih organizacijah, ki so sicer znane kot dobro urejene, 
tudi izdelave tarifnih pravilnikov lotili zelo pravilno, da so napravili zelo so- 
lidne ekonomske analize, zlasti glede razmerja med lanskim in letošnjim do- 
hodkom, števila zaposlenih in delitve na osebne dohodke in sklade podjetja. 

Stališče sindikatov, naj se tarifnih postavk v bistvu ne povišuje, temveč 
naj se izvrše samo potrebne korekture in naj se omogoči povečanje osebnih 
dohodkov zaposlenih delavcev, predvsem z uvajanjem najrazličnejših oblik 
plačevanja po učinku, po podjetjih dokaj dobro uresničujejo. Po podatkih iz 
doslej objavljenih tarifnih pravilnikov računamo, da se bo povečal obseg na- 
grajevanja po učinku od 49,8 "/o kolikor je povprečno znašal v industriji in 
rudarstvu leta 1958, na letošnjih 65 do 70 0/o. 

Posebej kaže omeniti, da so v določenem številu gospodarskih organizacij 
dejansko izkoristil možnosti, ki jih daje letošnji sproščeni sistem sprejemanja 
tarifnih pravilnikov ter so uvedli zelo originalne oblike nagrajevanja, v katerih 
se tarifna postavka takorekoč izgubi. Na ta način so vsi zaposleni vključeni 
v nagrajevanje po učinku, tako da je vsak posameznik gmotno zainteresiran 
za kvalitetnejše in intenzivnejše delo, prav tako pa tudi za čimboljše gospo- 
darjenje celotnega kolektiva, ker od tega zavisijo njegovi osebni dohodki, ki se 
tako lahko občutno povečajo. Poudariti pa je treba tudi to, da so v teh gospo- 
darskih organizacijah ves pripravljalni postopek pri sprejemanju tarifnih pra- 
vilnikov izvedli na demokratičen način, po temeljitih razpravah s celotnim 
kolektivom in da so se tako politične organizacije kot uprave podjetij najres- 
neje lotile tega vprašanja ter delo pravilno in uspešno izvršile. Rezultat tega je, 
da so se odnosi v teh kolektivih še izboljšali, politična situacija pa je zelo dobra. 

Pri sprejemanju tarifnih pravilnikov pa so se v nekaterih gospodarskih 
organizacijah pokazale tudi občutne pomanjkljivosti in slabosti, zlasti splošna 
težnja po povečanju tarifnih postavk, nerealno planiranje dohodka, poviševanje 
kvalifikacijske strukture zaposlenih itd. Omenjene pomanjkljivosti kažejo na 
to da v gospodarskih organizacijah, kjer so se le-te pojavile, v bistvu ne razu- 
mejo sprememb načinov nagrajevanja.Se vedno smatrajo, da bodo s poveča- 
njem tarifnih postavk, prav tako pa tudi z umetnim povečanjem kvalifikacijsko 
strukture povečali svoja sredstva na račun družbene skupnosti. Ne računajo 
namreč, da so tarifne postavke in pa kvalifikacijska struktura neodvisne in 
popolnoma ločene od minimalnih osebnih dohodkov, ki so predpisani z od- 
lokom Zvezne ljudske skupščine za posamezne skupine gospodarskih organi- 
zacij in po kvalifikacijski strukturi, kakršna je bila 31. oktobra 1958, ker mini- 
malni osebni dohodki samostojno delujejo kot opnova za izračun delitve 

dohodka.       ,• 
Očitno je, da bi taki in podobni poizkusi škodovali zlasti sami gospodarski 

organizaciji, ker bi se čez leta pokazalo, da s takim načinom gospodarjenja ne 
bodo ustvarili dovolj sredstev, niti ne bodo mogli povečati produktivnosti, ki 
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je brez dvoma najpomembnejša naloga sedaj in v prihodnosti, kajti samo od 
tega zavisi možnost hitrejšega dviga življenjske ravni. 

Na tem mestu je treba posebej opozoriti še na škodljivost težnje za umetno 
povečevanje kvalifikacijske strukture. V vrsti gospodarskih organizacij je nam- 
reč moč ugotoviti, da je tudi kvalifikacijska struktura, ki je rezultat analitske 
ocene delovnih mest, dejansko previsoka glede na resnične potrebe gospodarske 
organizacije. Delo na analitski oceni delovnih mest je bilo opravljeno v pogojih, 
ko je bil tarifni pravilnik s tarifnimi postavkami hkrati tudi instrument delitve 
dohodka med gospodarsko organizacijo in skupnostjo. Zaradi tega so gospodar- 
ske organizacije težile za tem, da bi tudi z analitsko oceno delovnih mest iz- 
boljšale svojo strukturo in s tem dosegle ugodnejšo delitev dohodka. 2e sedaj 
se kaže, še bolj pa se bo pokazalo v prihodnje, da je treba s stališča dobrega 
gospodarjenja to vprašanje postopoma urediti. 

Naslednja skupina pomanjkljivosti je v tem, da so v nekaterih gospodarskih 
organizacijah zelo enostransko ter v nasprotju z načeli dobrega gospodarjenja, 
ki jih vsebujejo tako uredba o pripravljalnem postopku kakor tudi osnovna 
stališča tarifnih sporazumov, skušali neodgovorno uveljavljati samo tiste dele 
tarifnih sporazumov, kjer jim je po indeksnih številkah kazalo, da bi lahko 
zviševali tarifne postavke. Pri tem pa so očitno zanemarjali nagrajevanje po 
učinku, iskanje primernih meril dela itd. Zaradi tega so v teh gospodarskih 
organizacijah čakali na rezultate tarifnih pravilnikov drugih podjetij, skušali 
vsklajevati samo tarifne postavke, zavlačevali z objavljanjem tarifnih pravil- 
nikov in podobno. Da je bilo tako delo neodgovorno in škodljivo, je docela 
očitno, zlasti še zato, ker so v teh primerih ta vprašanja reševali za zaprtimi 
vrati v ozkem krogu upravnega aparata in morda v navzočnosti le posameznih 
predstavnikov delavskega upravljanja in političnih organizacij. 

Običajno so razglašali težnje za povečevanje tarifnih postavk kot prizade- 
vanje za dvig življenjske ravni delavcev, kot da je stališče sindikatov usmerjeno 
zoper večji zaslužek delavcev. Nasprotno pa je res, da je edino zdravo načelo, 
naj se s povečano produktivnostjo povečujejo zaslužki in izboljšuje življenjska 
raven, tudi v neposrednem interesu vseh dobrih delavcev. Le-ti so že doslej 
stremeli za tem, da bi se čimbolj uveljavilo načelo nagrajevanja po količini in 
kakovosti opravljenega dela, v najtesnejši povezanosti s splošnim gospodarskim 
uspehom  posamezne gospodarske organizacije. 

Popolnoma nerazumljivo pri tem pa je prizadevanje posameznih gospodar- 
skih združenj, naj bi, čeprav je to v nasprotju tudi z načeli tarifnih sporazumov, 
vsklajevali samo tarifne postavke. Vse dosedanje izkušnje nam nekaj let nazaj 
prepričljivo dokazujejo, da tarifnih postavk v nekem togem in mehaničnem 
smislu niti ni moč vskladiti, ne glede na to, da je to jalov in ekonomsko po- 
popolnoma neutemeljen posel, ki v nobenem primeru ne more dati niti političnih 
niti ekonomsko pozitivnih rezultatov. Prav bi bilo, da bi gospodarska združenja, 
zbornice itd. podpirale progresivne težnje za iskanje novih oblik nagrajevanja 
po učinku, za njihovo medsebojno primerjanje, zlasti pa za posredovanje dobrih 
rešitev ostalim gospodarskim organizacijam. 

Kljub temu, da je s sprostitvijo sprejemanja tarifnih pravilnikov in kljub 
temu, da so gospodarske organizacije s spremembo posameznih instrumentov 
o delitvi dohodka dobile večja sredstva, kot so jih imela lani, zato da se pred- 
vsem omogočijo vsaki posamezni gospodarski organizaciji večje možnosti pri 
uvajanju različnih vzpodbudnih oblik nagrajevanja, za povečanje proizvodnje, 
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produktivnosti dela itd., so še nekatero objektivne okoliščine, ki tudi vplivajo 
na to, naj bi se tarifne postavke povećale ne glede na gospodarske pogoje 
posamezne gospodarske organizacije. To so predvsem poprava minimalnih oseb- 
nih dohodkov, ki so bili povečani v večini gospodarskih organizacij. Zlasti je 
to povečanje občutno za nekatere gospodarske organizacije v kmetijstvu, kme- 
tijske zadruge, pa tudi druge. Ker tarifna postavka ne more biti manjša od 
minimalnega osebnega dohodka, je zaradi tega v posameznih primerih seveda 
prišlo do občutnega zvišanja tarifnih postavk. 

Dalje je še vedno v veljavi predpis o kalkulacijah proizvodnih stroškov 
v gradbeništvu, kjer je eden temeljnih elementov kalkulacije tudi tarifna po- 
stavka posameznih kategorij delavcev. Določen vpliv imajo v tem smislu tudi 
dajatve iz socialnega zavarovanja, ki drugače ocenjujejo tako imenovane plače 
preko tarifnih postavk. Podobno je tudi s predpisi o bančnem poslovanju, po 
katerih se smatrajo za normalne osebni dohodki po tarifni postavki. Praksa 
nekaterih ljudskih odborov, zlasti pa zborov proizvajalcev, ki so omejevali 
izplačilo zaslužkov na eno ali dve plači nad tarifnimi postavkami, prav tako 
vzpodbuja težnjo posameznih gospodarskih organizacij, da skušajo vsa sredstva, 
ki jim bodo po njihovih predvidevanjih na razpolago v letošnjem letu za osebne 
dohodke delavcev, razdeliti še na osnovi tarifnih postavk. Pri tem seveda ne 
upoštevajo, da bo tak način dela slabo vplival na povečanje produktivnosti 
dela in da je vprašanje, kako bodo te gospodarske organizacije ustvarjale sklade 
za osebne dohodke. Se bolj problematično pa je, kako bodo pri tem ustvarile 
sklade za ostale potrebe, zlasti sklad skupne uporabe, ki jo tudi važen element 
standarda. To pomeni, da te gospodarske organizacije ne bodo imele sredstev 
za gradnjo stanovanj, za organizacijo oddiha, kakor tudi no za druge zelo po- 
membne potrebe svojih delavcev. Dosedanje izkušnje so dovolj poučne, ker so 
že doslej povsod tam, kjer so tako kratkovidno gospodarili imeli velike težave 
in nezadovoljstvo med svojimi člani prav zato, ker vseh teh tako perečih 
problemov niso mogli uspešno reševati. 

Občinski ljudski odbori, zlasti pa zbori proizvajalcev so vprašanju tarifne 
politike posvečali doslej vse premalo pozornosti. Vse preveč je bilo, zlasti v 
občinah, razširjeno stremljenje, kako s prispevki gospodarskih organizacij priti 
do potrebnih sredstev za občinske proračune, ne glede na to, kako bo to vplivalo 
na gospodarjenje v delovnih kolektivih. Ce so bili občinski pa tudi okrajni 
organi doslej premalo aktivni, bodo morali prav sedaj, ko se težišče dela pre- 
naša na občino, vse svoje sile usmeriti v rešitev teh nujnih vprašanj. 

V posameznih gospodarskih organizacijah so sicer nekoliko špekulirali, ra- 
čunajoč, da bo zaradi kratkega roka postopek pri občinskih organih, ki obrav- 
navajo tarifne pravilnike, bolj površen in da bodo na ta način uveljavili tudi 
slabe tarifne pravilnike. Vsi pa so se temeljito zmotili. 31. maj. do katerega 
morajo gospodarske organizacije predložiti pristojnim občinskim organom ta- 
rifne pravilnike, je kot rok važen samo zaradi tega, ker bodo tiste gospodarske 
organizacije, ki bodo predložile tarifni pravilnik do tega roka, lahko njegova 
določila uporabljale tudi za nazaj od začetka tega leta, ostali pa seveda šele 
cd naslednjega meseca potem, ko bo tarifni pravilnik predložen in uveljavljen. 
Občinski organi imajo torej ne glede na 31. maj rok 30 dni zato, da dajo pred- 
loženemu tarifnemu pravilniku pripombe, po potrebi pa lahko ta rok v posa- 
meznih primerih podaljšajo še za nadaljnjih 30 dni. Tako je časa več kot dovolj 
za  temeljito obravnavanje vseh predloženih  tarifnih pravilnikov, zlasti glede 
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na to, koliko le-ti tako po svojih ekonomskih analizah, ki jih zahteva pri- 
pravljalni postopek, kakor tudi po svojih določilih ustrezajo načelom tarifne 
politike, ki jih je v letošnjem letu mogoče realizirati. Iz omenjenega jasno 
sledi, da je treba kljub temu, da smo vsi zainteresirani za čimprejšnje uveljav- 
ljanje tarifnih pravilnikov, to delo vendar skrbno in brez nepotrebne nervoze 
temeljilo in sistematično opraviti. 

Končno velja pripomniti, da bi ne bilo prav, če bi s sprejetjem tarifnih 
pravilnikov smatrali, da je bila to samo trenutna kampanja, ki je zaključena, 
pač pa je to šele temeljit začetek nadaljnjega sistematičnega dela in uveljav- 
ljanja vseh pozitivnih teženj po nadaljnjem izboljšanju in izpopolnjevanju 
sistema nagrajevanja, zlasti pa za uvajanje novih oblik nagrajevanja dela po 
učinku, kakor tudi za razširjenje le-tega na nova delovna mesta. To je zelo 
široko in odgovorno področje dejavnosti, zlasti občinskih ljudskih odborov, 
predvsem pa zborov proizvajalcev, ki morajo to nalogo v bodoče smatrati za 
politično in ekonomsko prav tako važno, kot ostala vprašanja gospodarjenja 
na svojem področju. 

Predsednik Miha Marinko: Zeli kdo besedo? Besedo ima ljudski 
poslanec tovariš Stane Kavčič: 

Stane Kavčič: Tovariši ljudski poslanci! Sprejemanje tarifnih pra- 
vilnikov je vsekakor v središču ekonomsko politične pozornosti vseh naših 
delovnih kolektivov in to seveda popolnoma upravičeno. Od ureditve tega vpra- 
šanja, ki morda površnemu opazovalcu izgleda bolj nekakšno notranje tehnično 
aH pa administrativno vprašanje znotraj kolektivov, v marsičem zavisi in bo 
zavisel naš nadaljnji ekonomsko politični razvoj v celoti. V bistvu gre za rešitev 
enega dela osnovnega problema, v katerem se v ekonomsko političnem smislu 
nahaja sedaj naša socialistična družba, problem namreč, kako deliti sredstva 
znotraj kolektivov. Eno je namreč problem delitve sredstev dohodka .med ko- 
lektivi in družbo, drugo pa delitev sredstev znotraj kolektiva. Tarifni pravilniki 
so v bistvu konkretna realizacija ali pa nerealizacija splošno znanih in priznanih 
socialističnih načel nagrajevanja po socialističnem principu, vsakemu po nje- 
govih zaslugah, vsakomur po njegovih sposobnostih. 

Mislim, da je poleg drugih dejstev, o katerih je govoril že tovariš Janko 
Rudolf, pozitivno dejstvo tudi to, da je dosedanja akcija v glavnem uspela in 
da so kolektivi začeli iskati pot za rešitev teh vprašanj znotraj samega sebe, 
ker je celotna razprava, zlasti v zadnjem času, spremenjena v tem smislu, 
da se ne išče več rešitev in receptov zunaj kolektiva, kar je bilo karakteristično 
za začetek tega dela. Z vsakim dnem so bolj aktivne notranje ustvarjalne sile 
vsakega kolektiva, kar nas končno, če se dosledno realizirajo splošni principi, 
mora pripeljati precej blizu principa, da bo vsako podjetje v nekem smislu imelo 
svoj plačni sistem v pogledu delitve dohodkov znotraj kolektiva. 

Ce se postavi vprašanje, v kakšnih pogojih se vse to dela, potem sta med 
pozitivnimi pogoji predvsem naslednja dva: prvič, mnogo ugodnejši pogoji in 
stimulativnejši inštrumenti letošnjega leta v primerjavi s prejšnjimi leti, ki 
dajejo gospodarskim organizacijam precejšnja sredstva, ki jih lahko izkoristijo 
za doslednejše nagrajevanje v odvisnosti od dejanskega učinka dela. Drugič, 
velike rezerve, ki se v celoti skrivajo v naših kolektivih, v naših potencialnih 
kapacitetah. 
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Negativni momenti pa so bili predvsem naslednji: Prvič, določene slabosti 
v delitvi med kolektivi in družbo, predvsem mislim tu na minimalni osebni 
dohodek, ki seveda posredno ne daje popolne in absolutne stimulacije oziroma 
posredno vnaša nekatere negativne momente tudi v samo notranjo razdelitev 
kolektiva. Dalje, obstoječi tarifni sporazumi, ki so jih na žalost v praksi marsikje 
razumeli tako, kot da gre za novo uredbo o plačah, s to razliko, da bi to uredbo 
ne predpisal državni organ, temveč bi jo predpisali sindikati in združenja. Jasno 
je, da je danes vsaka taka uredba o plačah za napredek produktivnosti in za 
boljše in racionalnejše gospodarjenje zelo, zelo destimulativna, če ne rečem 
naravnost škodljiva. Negativni momenti so nadalje seveda vsa tista dejstva in 
vsi tisti nerešeni problemi, ki jih razumemo pod formulacijo slabega ali pa 
precej nedovršenoga gospodarjenja v naših kolektivih. Kakor hitro smo hoteli 
sestaviti dober tarifni pravilnik in napraviti dobro notranjo delitev dohodkov 
v podjc4ju na socialističnem principu, tako so se ob Laki priložnosti nujno 
morale pokazati vse razne slabosti, ki se v kolektivu nahajajo, bodisi na pod- 
ročju neposredne tehnične organizacije dela, bodisi finančnega in komercialnega 
poslovanja itd. Vse to seveda marsikje prihaja na dan in povzroča določene 
težave. 

Vkljub nekaterim slabostim in splošnim objektivnim pogojem so dosedanji 
rezultati vsekakor zelo razveseljivi, zlasti še, ker so doseženi v relativno kratkem 
času in na področju, na katerem smo pravzaprav že nekaj let tako rekoč sta- 
gnirali. Poleg tega moram reči, da je bila osnovna misel v glavnem zelo dobro 
sprejeta, misel namreč, da ni nihče proti večjim zaslužkom delavcem, ampak 
narobe, da je celoten smisel te akcije predvsem borba proti samo nominalnemu 
poviševanju tarifnih postavk, ki mora konec koncev končati v draginjski Spirali, 
pri kateri pa ima konkretno izgubo predvsem delavec, ker se to odraža na 
znižanju njegove življenjske ravni. Tu imamo prve podatke, da zaposlenost 
raste počasneje kot raste proizvodnja, čeprav je za zadnja leta karakteristično, 
da je šel porast proizvodnje skupaj s porastom delovne sile. V prvih štirih 
mesecih — vsi podatki, ki jih navajam, so podatki statističnega zavoda - je 
proizvodnja porasla za 70/o, delovna sila pa za 4,20/o. 

Ce glede porasta delovne sile primerjamo določena obdobja posameznih let, 
potem vidimo, da je v obdobju od decembra 1956 pa do vključno aprila 1957 
porasla delovna sila za 3,40/o, v istem obdobju od leta 1957 na 1958 za 30/o in v 
istem obdobju od leta 1958 na 1959 za l0/o. 

Zelo značilno je gibanje delovne sile pri premogovnikih. Letos je proiz- 
vodnja porasla za 7,40/o, delovne sile pa je manj za l0/o. To so vsekakor prvi 
podatki, ki kažejo nekatere rezultate te politično-gospodarske orientacije, čeprav 
mislim, da bodo večji rezultati ustvarjeni šele potem, ko bodo tarifni pravilniki 
potrjeni in ko bodo delavci konkretno na svojem mesecem zaslužku dobili 
potrditev za pravilnost te orientacije. 

Sorazmero je zelo dosti podjetij, ki so do sedaj predložila tarifne pra- 
vilnike in so tudi konkretno precej dobro realizirala postavljena načela. Mislim, 
da je prav, da s tega mesta pohvalimo ta najbolj izrazita podjetja, kot so: Žele- 
zarna Jesenice, »Tkalnica« Vižmarje, Tekstilna tovarna Ajdovščina, Lesno- 
industrijsko podjetje »Brest« Cerknica in »Stol« Duplica, »Celuloza« Videm 
Krško, »SKIP« Vižmarje, »Planika« Kranj, Kmetijsko gospodarsko posestvo 
Kočevje, Rudnik Trbovlje in še mnoga druga podjetja. Kljub temu pa mislim, 
da smo šele na začetku tega procesa, kjer nastopamo hkrati na zelo široki fronti 
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in kjer sistematično orientiramo predvsem notranje sile kolektiva v to, da na 
osnovi svoje lastne prakse ustvarjajo vsakodnevna merila za nagrajevanje po 
učinku. Naš osnovni zaveznik v tej akciji bi morali biti predvsem delavci, ki 
so neposredno zainteresirani na tem, da bodo njihovi zaslužki v čimvočji od- 
visnosti od njihove storilnosti. Tam, kjer so sindikalne organizacije in drugi 
činitelji znali raztolmačiti delavcem osnovni smisel te akcijo in jim razložiti 
konkretne odnose v kolektivu, je seveda od spodaj prišel pritisk na vsa ope- 
rativno upravna vodstva za doslednejše nagrajevanje po socialističnem principu. 

Osnovne težave, zlasti politične, s katerimi se moramo v tej akciji boriti, 
pa so zlasti kratkovidna mezdna politika, ki se kaže na raznih področjih v raz- 
ličnih enačicah. Tu so na primer nekatere težnje upravno-operativnih vodstev 
za nesorazmerno povečevanje svojih plač. Običajno se prav iz teh krogov čutijo 
zelo močne težnje k te,mu. Zakaj? Iz dveh razlogov: prvič, predvsem iz pre- 
prostega računa, če se tarifna postavka vsem povečuje, potem so običajno po- 
večuje tako, da se najnižjim kategorijam poviša, recimo za 1000 dinarjev, 
najvišjim kategorijam pa za 10 0000 dinarjev in je seveda že ta odnos tisti, ki 
potiska predvsem nekatere upravno-operativne voditelje na področje nominal- 
nega povišanja tarifnih postavk. Drugi moment je kajpak ta, da je v pogojih 
nagrajevanja po učinku predvsem operativno strokovnemu tehničnemu vodstvu 
mnogo težje poslovati kot v pogojih nagrajevanja po času. Kakor hitro se v teh 
pogojih delo ne organizira tako, kot je treba in brž ko pride do zastoja, delavec 
zaradi slabe organizacije ne more popolnoma pokazati svojega delovnega učinka. 
Seveda prihaja do kritike. Ta problem zapleta še to, da je za ta operativno stro- 
kovni kader težko najti in postaviti adekvatna merila nagrajevanja po učinku 
ali v odvisnosti od celotnega poslovanja podjetja. Mislim pa, da ga je treba 
postopoma tudi na tej osnovi vključevati in povezovati njegove plače v odvis- 
nosti od splošnega poslovanja podjetja. 

Dalje je tu ponekod zelo močan pritisk polproletarskega elementa, ki nima 
preveč posluha za to, da bi svojo delovno kapaciteto izrabil v podjetju za čim- 
večji zaslužek in seveda za čimboljšo prosperiteto podjetja kot celote. 

Naslednja slabost so nekatere občinske težnje po uravnavanju, po uravni- 
lovkah. Nekatere občine so šle celo na to, da so izračunavale občinsko povprečje 
plač, seveda po načelu, naj tisti, ki so pod povprečjem, dvignejo tarifne postavke, 
tisti, ki so nad povprečjem, pa naj bi jih znižali. Seveda je taka politika 
zgrešena in so taka občinska povprečja ekonomsko in politično naravnost škod- 
ljiva in nesprejemljiva, bodisi da gre za kolektiv, bodisi da gre za posamezne 
upravno-operativne voditelje, na primer direktorje posameznih podjetij. Po- 
nekod so tudi precej močne težnje nekaterih finančnih organov v občinah, naj 
bi podjetjem odredili fiksni plačni fond, ki naj ga potem razdele. Ta fiksni 
plačni fond je običajno v višini lanskega leta in seveda taka stališča niso skladna 
s celotno našo politiko in interesi. 

Zelo veliko zmedo nam povzročajo pavšalne, površno ocene raznih kon- 
kretnih pogojev v posameznih kolektivih. Ponekje so, recimo, povišali tarifne 
postavke. Marsikje so mnogi tovariši nagnjeni k temu, da takoj kritizirajo vsako 
povišanje, čeprav je treba stvari videti konkretno. Ce imamo podjetje, kjer so 
skoraj vsa dela plačana po učinku in je potem tarifna postavka v nekem smislu 
samo primerjava z dejanskim zaslužkom, tam potem tarifna postavka nima 
tistega pomena kot v drugih podjetjih in eventualno povišanje take tarifne 
postavke ni nasprotno celotni politiki, o kateri govorimo. Stvari je treba zelo 
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konkretno proučiti in zelo konkretno analizirati v vsakem posameznem podjetju, 
ker isti zunanji pojavi v različnih podjetjih, v različnih notranjih ekonomskih 
odnosih končno pokažejo in tudi predstavljajo različno politiko in različne 

odnose. 
Hotel bi reči še nekaj o analitski oceni delovnih mest. So nekatera podjetja, 

ki so prišla na občino z naslednjim stališčem: »Ce uvedemo nagrajevanje po 
učinku, tedaj naj velja ta-le tarifni pravilnik; če pa upoštevamo analitsko 
oceno delovnih mest in da na tej oceni napravimo tarifni pravilnik, tedaj pa 
hočemo še sto, tristo, šesto delavcev več.« Hočem reči, da je analitska ocena 
tudi precej subjektivna stvar. Ponekod so analitske ocene take, da se lahko 
ob tej situaciji nanje naslonimo, ponekod pa so analitske ocene tako napravljene, 
da jih ni mogoče upoštevati. 

Končno, mislim, da nima smisla preveč napihovati nekaterih sedanjih napak 
in slabosti. Mi smo, kot sem že rekel, konec koncev na začetku zelo pomembnega 
procesa, ki ga uvajamo na zelo široki fronti in je razumljivo, da ne moremo 
v petih ali šestih mesecih rešiti tega, česar nismo mogli rešiti v desetih ali v 
dvanajstih letih. Zato mislun, da je pomembnejše govoriti o pozitivnih rezul- 
tatih in predvsem te pozitivne primere in pozitivne rezultate izkoristiti za boj 
proti negativnim pojavom in slabostim. V tem smislu je predvsem treba izkori- 
stiti tudi tole zaključno fazo. Nasloniti se moramo in to smo sedaj predvsem 
v sindikatih začeli delati, na dobre kolektive. Vzemimo konkreten primer. Neki 
rudnik se je občutno razlikoval od politike ostalih rudarskih podjetij oziroma 
si je povišal tarifno postavke. Na iniciativo sindikata so se v tem rudniku zbrali 
predstavniki raznih rudarskih kolektivov tudi iz drugih krajev Slovenije in so 
seveda razpravljali o tem tarifnem pravilniku in tako rekoč brez kakšnihkoli 
težav prepričali svoje sotovariše v tem rudarskem kolektivu, da je nesmiselno 
iti po tej poti, ampak da naj gredo po tisti poti, po kateri so šla tudi druga 
rudarska podjetja. Mislim, da se je treba izogibati ozkih razprav. Ne smemo 
dopustiti, da bi se na eni strani našli predlagatelji slabih tarifnih pravilnikov, 
ki zahtevajo nominalno povišanje tarifnih postavk s slabo prikritim in dema- 
goškim geslom »smo za večje plače delavcev«, njim nasproti pa občinski sin- 
dikalni sveti in komisije občinskih ljudskih odborov, ki nekako »ne dovolijo 
takega povišanja.« Mislim, da je v teh primerih treba iti na občinske zbore 
proizvajalcev, treba je mobilizirati predstavnike tistih kolektivov, ki so že precej 
realizirali to politiko in predvsem z njihovo pomočjo dejansko pokazati koristi 
take politike in kritizirati kratkovidno mezdno politiko, ki seveda končno 
delavcem samo škoduje. 

Mislim tudi, da je treba absolutno odkrito in jasno povedati, da ne bomo 
mogli sprejeti spekulativnoga računa vseh listih kolektivov, ki mislijo, češ, 
zdajle se zelo mudi in bodo šli naši tarifni pravilniki zelo hitro »skozi«. No gre 
niti za 31. maj, niti za mesec dni prej ali kasneje, pač pa gre za zelo pomemben 
družbeno ekonomski proces, h kateremu se bomo še vračali tudi naslednja leta 
in ki ga je treba z načelnih pozicij, predvsem s političnimi sredstvi in tudi 
z drugimi raznimi sredstvi pametno in premišljeno opravljati in potiskati 
neprestano naprej in v tej borbi predvsem izkoriščati že dosežene pozitivne 
rezultate. 

Vsekakor bo treba v prihodnje tudi predvsem te pozitivne primere bolj 
konkretno ekonomsko-politično analizirati. Naš namen je tudi zbrati denimo 
nomenklaturo vseh tistih most v posameznih sorodnih grupah podjetij, ki se 
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dajo normirati in tako izvajati določen pritisk. Bolj tečno rečeno, na ta način 
tudi pomagati tistim kolektivom, ki se bodisi zaradi objektivnih ali subjektivnih 
razlogov niso mogli v sedanjem času vključiti v to delo. Konkretno mislim 
naslednje. So gradbena podjetja, katerih dela po učinku predstavljajo 80 do 
90% vseh opravljenih del. Cez cesto pa je gradbeno podjetje, ki ima komaj 
15 do 200/o vseh del nagrajevanih po učinku. Nesporno je, da je naloga 
političnih faktorjev, predvsem občinskega zbora proizvajalcev, sindikatov in 
drugih, da postavijo to vprašanje na dnevni red, da se izvrše podrobne pri- 
merjave in da se povzamejo vse pozitivne izkušnje. Na ta način se bo gradil 
tak sistem nagrajevanja znotraj kolektiva, ki bo najhitreje dvigal življenjsko 
raven delavcev, kar je vsekakor namen vseh zavestnih političnih sil in faktorjev, 
ki v tej akciji sodelujejo in bodo sodelovali. 

Spričo tega je tudi naloga ljudskih poslancev, da v svojem vsakodnevnem 
delu predvsem politično in kjer je mogeče tudi konkretno ekonomsko in 
analitsko celotna prizadevanja v tej smeri podpro in se bore proti nekaterim 
težnjam, ki včasih na prvi pogled izgledajo sicer v interesu tega kolektiva, ki 
pa dejansko nimajo nič skupnega z interesi tam zaposlenih delavcev in na- 
meščencev in z interesi celotnega delavskega razreda ter našega političnega in 
ekonomskega razvoja. 

Predsednik Miha Marinko: 2eli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ali se ljudski poslanec Jože Vonta zadovolji z odgovorom? 

Jože   Vonta:   Se zadovoljim. 

Predsednik Miha Marinko: Prehajamo na odgovor na drugo vpra- 
šanje, ki ga je stavil ljudski poslanec Mirko Remec. Prosim predstavnika Izvrš- 
nega sveta tovariša Mirana Koš.melja., da odgovori na stavljeno vprašanje. 

Miran Košmelj : Ljudski poslanec Mirko Remec je stavil naslednje 
vprašanje: 

»Znano je, da je letošnja izredna letina vina pri nas in drugod po svetu 
povzročila zastoj pri prodaji. Proizvajalci vina imajo še velik del pridelka ne- 
prodanega. Direkcija za prehrano je za obrazložitev tega problema odkupila 
nekaj tisoč vagonov vina, poleg tega pa so bili v zadnjem času podvzeti še 
nekateri drugi ukrepi (tu je mišljen davek na promet). Pri tem pa je znano, 
da nekatera podjetja še nadalje proizvajajo velike količine umetnega vina. 
Menim, da je to mogoče le zaradi tega, ker se zakon o vinu dosledno ne izvaja. 
Zanima me, kakšni ukrepi se v zvezi s tem nameravajo podvzeti v bodoče.« 

Odgovor: izredno ugodna vinska letina je res povzročila zastoj pri prodaji 
vina, zato so potrebni ukrepi za povečanje potrošnje vina, zlasti pa še zato, 
ker so izgledi tudi za novo letino zelo ugodni. Pristojni zvezni in republiški 
organi že obravnavajo v tem smislu ukrepe, ki jih je treba podvzeti oziroma 
se nekateri od teh dejansko že tudi izvajajo z namenom, povečati potrošnjo vina. 

Ti ukrepi so za sedaj predvsem naslednji. Sprejet je bil odlok o ukinitvi 
zveznega maloprodajnega davka in o omejitvi stopenj občinskega maloprodaj- 
nega davka z namenom, da se znižajo prodajne cene vina in s tem omogoči 
večja potrošnja. Dalje, glede na to, da je zaradi slične situacije v drugih državah 
prodajalkah vina nastal zastoj pri plasmaju vina v izvozu, zaradi česar so padle 
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tudi cene na zunanjih tržiščih, so bile v aprilu tega leta povišane izvozne pre- 
Nadalje so pristojni zvezni organi že vzpostavili stike z nekaterimi vzhodno 
evropskimi in drugimi državami zaradi povečanja izvoznih kontingentov in 
sklepanja kompenzacijskih ter vezanih poslov, katerih se sicer v normalnih 
razmerah izogibamo. V obravnavi je predlog, da se določene količine manj 
kvalitetnih vin predelajo v vinski destilat ter s tem sprostijo skladiščne kapa- 
citete podjetij za promet z vinom. Dobro bi bilo proučiti tudi vprašanje večje 
potrošnje vina v tej smeri, da se vino slabših kvalitet predela v vinski kis. 

Direkcija za prehrano je za materialne rezerve že odkupila približno 2200 
vagonov vina s področij, kjer predstavljajo zaloge vina težak socialno politični 
problem, kot je to zlasti primer v Dalmaciji. To pa še ne rešuje problema pove- 
čanja potrošnje, ker je to vino zaenkrat vskladiščeno pri gospodarskih organi- 
zacijah, ki se bavijo s prodajo vina in ki tudi same razpolagajo z večjimi koli- 
činami odkupljenih, toda še ne prodanih vin. Ugotavljamo pa, da lokalni organi 
in gostinska podjetja zelo počasi pristopajo k uveljavljanju znižanja prodajnih 
ten vina. Ponekod se skušajo temu izogniti celo s tem, da gostinske obrate obre- 
menjujejo z drugimi dodatnimi dajatvami, kot na primer z zvišanjem pavšala. 
Zaradi tega je potrebno pospešiti dosledno izvajanje omenjenih ukrepov. 

Prav tako je še pomanjkljiva kontrola nad izvajanjem zakona o vinu, kar 
omogoča gospodarskim organizacijam, da prodajajo vino, ki ga zakon o vinu 
prepoveduje. Dosedanje kontrole sicer niso ugotovile v naši republiki proiz- 
vodnje tako imenovanega umetnega vina, izdelanega iz grozdnih tropin in 
sladkorja, je pa zaradi neustrezne manipulacije v prometu precej naravnega 
vina slabe kakovosti, še več pa je primerov, da se navadna vina prodajajo 
pod oznako kvalitetnih sortnih vin. Takšne primere je marsikje že v svojem 
začetnem poslovanju ugotovila vinarska inšpekcija in to celo v turistično po- 
membnih krajih. Zato je v splošnem gospodarskem interesu proizvajalcev in 
potrošnikov, da pristojni lokalni organi čimprej v vseh okrajih organizirajo 
vinarsko inšpekcijo. Doslej so namreč le trije okraji imenovali okrajne vinarske 
inšpektorje in to okraji Celje, Gorica in Ljubljana, medtem ko se v drugih 
krajih na to šele pripravljajo. S samo ustanovitvijo vinarske inšpekcije pa 
seveda še ne bo zagotovljeno, da se bodo določila zakona o vinu v resnici tudi 
izvajala, zato je potrebno, da podvzamemo še tudi vrsto drugih ukrepov, ki 
zadevajo organizacijo prometa z vinom. Republiški državni sekretariat za bla- 
govni promet je v sodelovanju z drugimi organi že izdelal analizo stanja v 
prometu z vinom in predlagal ustrezne ukrepe, ki bodo predloženi odboru za 
gospodarstvo Izvršnega sveta, ki bo o teh vprašanjih v kratkem razpravljal. 
Glede na to, da je potrebno zagotoviti enotno politiko tudi v vsedržavnem 
merilu, je ta problematika prav tako že tudi v proučevanju pri pristojnih 
zveznih organih. 

Da pa bi se lahko pravočasno pripravili na novo letino, so poleg dosedaj 
obravnavanih vprašanj v obravnavi že tudi predlogi glede večjega stimuliranja 
proizvodnje in potrošnje namiznega grozdja, predelave grozdja v sokove oziroma 
glede večje diferenciacije cen, ki naj stimulirajo proizvodnjo kvalitetnih in 
visoko kvalitetnih vin. 

Predsednik Miha Marinko: Ali se ljudski poslanec Mirko Remec 
zadovolji z odgovorom? 

Mirko   Remec:   Se zadovoljujem. 



7. seja 87 

Predsednik Mi ha Marinko: Prehajamo na odgovor v zvezi z vpra- 
šanjem, ki ga je postavil ljudski poslanec Jože Slavič. Prosim predstavnika 
Izvršnega sveta Jožeta Ingoliča, da na stavljeno vprašanje odgovori. 

Jože Ingolič: Ljudski poslanec Jože Slavič je stavil Izvršnemu svetu 
dvoje vprašanj. 

Prvo: »Lesno tržišče je precej neurejeno in izgleda, da kmetijske zadruge 
ne bodo v odnosu do kmeta imele v lesni proizvodnji enake vloge kot v ostali 
proizvodnji, če ne bodo dobile monopola tudi v tej panogi. Ali se predvidevajo 
kakšni ukrepi, da se to vprašanje kompleksno uredi tako kot pri ostalih pri- 
delkih?- 

Odgovor: Vprašanje obvladovanja gospodarjenja s privatnimi gozdovi je 
treba reševati ne samo z vidika lesnega tržišča, temveč širše, se pravi tudi z 
vidika urejanja in nege gozdov, smotrne sečnje, gradnje gozdnih komunikacij, 
pogozdovanja ter drugih strokovno tehničnih posegov. Prav zaradi takega kom- 
pleksnega reševanja gospodarjenja s privatnimi gozdovi je bila pri nas izvršena 
tesna povezava gozdnih posestnikov s kmetijsko zadrugo in kmetijske zadruge 
z gozdarsko poslovno zvezo v enotno gozdno gospodarsko organizacijo, ki posluje 
po enakih načelih kot gozdna gospodarstva družbenega sektorja. 

Strokovni kader gospodarskih poslovnih zvez sodeluje pri sečnji, izvajanju 
gozdno gojitvenih del, poleg tega še nastopa gozdarska poslovna zveza skupno 
s kmetijsko zadrugo kot realizator investicijskih del, ki se financirajo iz gozdnih 
skladov in kreditnih virov. Da bi razvili gozdarsko poslovno zvezo v organi- 
zacijo, ki bi vsklajevala interese gozdnih posestnikov z interesi družbe, skupno 
s kmetijsko zadrugo, smo z diferenciranim prometnim davkom podprli oskrbo- 
vanje tržišča z lesom preko gozdarskih poslovnih zvez. Zadruga je odkupovalec 
gozdnih asortimajev, ki jih preko svoje gozdarske poslovne zveze plasira na 
trg. Pri tem načinu prometa je prometni davek minimalen in znaša na primer 
pri m3 hlodovine 1000 dinarjev, v nasprotnem primeru pa je znatno večji in 
znaša 4000 dinarjev. Nadalje vnašamo načrtnost na lesno tržišče s tem, da raz- 
vijamo dobavo gozdnih asortimajev oziroma lesa na osnovi pogodb med pro- 
izvajalnimi organizacijami in gospodarskimi organizacijami, ki so potrošniki 
lesa. Doslej smo z omenjeno ureditvijo zasebnega sektorja gozdarstva obvla- 
dovali po oceni upravnih organov za gozdarstvo blizu 90 % sečnje, na razpolago 
pa so nam tudi že administrativni ukrepi s katerimi lahko omejimo sečnjo ozi- 
roma promet z lesom, ki nam sedaj že uhaja iz rok. Tu mislim na začasni 
odvzem gozdov v primerih, ko gre za očitno škodljivo gospodarjenje z gozdovi 
s strani zasebnih posestnikov in združitev teh gozdov pod upravo gozdarskih 
poslovnih zvez oziroma gozdnih gospodarstev. Nadalje gre tu za podvzemanje 
sankcij proti tistim, ki se odtegujejo plačilu predpisanega prispevka od sečnje 
oziroma prometnega davka. Tu pa lahko inšpekcijski gozdarski upravni organi 
ljudskih odborov pripomorejo k izboljšanju situacije v smislu utrjevanja za- 
družne dejavnosti na področju gozdarstva. Nadalje lahko prispeva k ureditvi 
lesnega tržišča tudi to, da ljudski odbori ne dovoljujejo žagam veneciankam 
prekoračevanja dovoljenega obsega poslovanja. Vse te dejavnosti in ukrepi 
omogočajo kmetijskim zadrugam, da se tudi na področju gozdarstva uveljavijo 
enako kot na področju kmetijstva. 

Drugo vprašanje: Iz aparata Izvršnega sveta so se širili glasovi, da gozdovi, 
ki jih imajo v upravi socialistična kmetijska gospodarstva v Pomurju ne bodo 
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ostali v njihovem upravljanju. Okrajni ljudski odbor meni, da je sedanja oblika 
upravljanja v redu, v kolikor bo trajna.« 

Odgovor: Glede gozdov socialističnega sektorja v Pomurju smatrajo repub- 
liški organi, da je bil sklep okrajnega ljudskega odbora Murska Sobota o izro- 
čitvi teh gozdov v upravljanje tamkajšnjim socialističnim kmetijskim gospo- 
darstvom pravilen. Ti gozdovi se nahajajo na relativnih gozdnih tleh in dajejo 
relativno nizke hektarske donose, zato je njih vključitev v kmetijska posestva 
ob programu intenziviranja gozdov s hitro rastočimi drevesnimi vrstami prav 
zaradi možnosti skupnega kolobarjenja s kmetijskimi površinami nujna in jo 
bo treba proučiti šo v nekaterih podobnih nižinskih krajih. Poleg tega ti gozdovi 
ne nudijo ekonomske osnove za formiranje samostojnega gozdnega gospodarstva 
in njegovega posebnega obrata. Svoječasno je bil že zavrnjen predlog, da bi 
bili ti gozdovi poseben obrat gozdnega gospodarstva Maribor, ker obsegajo 
premajhne površine oziroma etat in ker so preveč razparcelirane na medsebojno 
zelo oddaljene manjše komplekse. Delovni kolektivi kmetijskih pesestev so 
dolžni po obstoječih predpisih gospodariti z gozdovi splošnega ljudskega premo- 
ženja enako kakor delovni kolektivi gozdnih gospodarstev, zato ni bojazni, da bi 
bilo gospodarjenje v teh gozdovih slabše. 

Predsednik Miha Marinko: Se ljudski poslanec Jože Slavič zadovolji 
z odgovorom? 

Jože   Slavič:   Da! 

Predsednik Miha Marinko: Prehajamo k odgovoru na vprašanje 
ljudskega poslanca Štefana Pavšiča. Odgovor bo dal član Izvršnega sveta inž. 
Viktor Kotnik. 

Inž. Viktor Kotnik: Ljudski poslanec Štefan Pavšič je stavil na- 
slednje vprašanje: 

»Gospodarske organizacije imajo velike težave pri povečanju proizvodnje, 
ker morajo istočasno za določen odstotek povečati obratna sredstva. Obratni 
krediti se po današnjih predpisih lahko najamejo le v obliki investicijskih kre- 
ditov, ki pa se morajo v kratkem roku odplačati iz čistega dohodka z visokimi 
6,5 "/o obrestmi. Zaradi tega se pojavljajo v gospodarskih organizacijah pre- 
cejšnje težave, ker so anuitete večje kot čisti dohodek od povečane proizvodnje. 
Postavlja se vprašanje, ali se bodo predpisi glede tega spremenili, kdaj in 
kako? 

Predlog bi bil: 
1. rok odplačevanja anuitet naj bo daljši kot doslej in naj znaša vsaj 10 

do 20 let; 
2. obresti naj ne presežejo г0^; 
3. del anuitet naj se prenese na odplačilo pred obdavčitvijo in 

4. krediti naj bi se ne vračali prvo leto, temveč šele po prvem ali po dveh 
letih.« 

Odgovor: V letu 1956 so bile postavljene osnove za spremenjeni sistem 
formiranja obratnih sredstev, ki naj bi ustrezal pogojem samostojnega uprav- 
ljanja delovnih kolektivov s celotnimi sredstvi, ki so potrebna v procesu pro- 
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izvodnje. S tem je bil način gospodarjenja z obratnimi sredstvi izenačen z 
načinom, ki je že veljal za osnovna sredstva. Prehod na ta sistem se je izvršil 
z dodelitvijo začetnega sklada obratnih sredstev gospodarskim organizacijam na 
osnovi obstoječega stanja obratnih kreditov, ki so praviloma ustrezali takrat- 
nemu obsegu proizvodnje. Obratna sredstva, potrebna za povečano proizvodnjo, 
pridobivajo podjetja na enak način kot osnovna sredstva, to je iz lastnih skladov 
ali pa z najemanjem kreditov. 

Namen spremenjenega sistema gospodarjenja z obratnimi sredstvi je, doseči 
skrbnejše poslovanje z materiali in z izdelki, kar pri prejšnjem sistemu admi- 
nistrativnega dodeljevanja obratnih sredstev ni prišlo v zadostni meri do izraza. 
Po obstoječih predpisih odplačujejo podjetja najete kredite za obratna sredstva 
iz čistega dohodka z najdaljšim rokom 10 let, s tem, da zvezni državni sekre- 
tariat za finance lahko za posebne skupine gospodarskih organizacij dobo odpla- 
čevanja podaljša. Takšen sistem kreditiranja je v svojem dvoletnem obstoju 
na splošno pokazal mnoge prednosti, vendar pa se je ugotovilo, da je pri posa- 
meznih gospodarskih organizacijah in tudi pri nekaterih skupinah podjetij čisti 
dohodek na osnovi povečane proizvodnje manjši od odplačil za najete kredite. 
Takšni odnosi nastanejo zaradi različne strukture dohodka in različnih koefi- 
cientov obračanja obratnih sredstev pri posameznih podjetjih. So to le posa- 
mezni primeri, da povečana proizvodnja zmanjšuje sklade podjetja, kar ne 
deluje vzpodbudno na boljše izkoriščanje kapacitet. 

Sekretariat za industrijo in obrt LRS je v sodelovanju z Narodno banko 
pri svojih analizah že v lanskem letu ugotovil ta problem ter je s posebnim 
elaboratom nanj tudi opozoril. Ker imajo podjetja razen tega še obveznosti za 
najete kredite za osnovna sredstva, presegajo v posameznih primerih skupne 
anuitete za obratna in osnovna sredstva v letošnjem letu celo vse razpoložljive 
sklade podjetij. Takšno stanje je še bolj zaostrilo problem odplačevanja posojil 
ter je glavna centrala Narodne banke formirala posebne komisije, ki imajo 
nalogo, da proučijo problem, posebej za leto 1959, in izdelajo ustrezne predloge 
za takojšnjo rešitev. Republiške komisije, ki so obravnavale stanje po posa- 
meznih strokah, so svoje delo že končale ter se material kompleksno proučuje 
pri glavni centrali Narodne banke v Beogradu. Do rešitve tega problema Na- 
rodna banka ne bo izvajala sankcij nasproti gospodarskim organizacijam, ki 
ne bi mogle poravnati zapadlih obveznosti. Vzporedno se intenzivno proučujejo 
pogoji za popolnejše delovanje kreditnega sistema na splošno. V ta namen je 
centrala Narodne banke za LRS formirala grupo posebnih strokovnjakov, ki v 
povezavi s podjetji proučujejo vpliv sedanjega kreditiranja na posamezna pod- 
jetja in iščejo skladne pogoje za nemoten razvoj proizvodnje. V okvir teh 
skladnejših pogojev spadajo tudi predlogi o podaljšanju plačilnih rokov za 
obratna sredstva iznad 10 let, o postavitvi boljše dinamike pri obravnavanju 
teh posojil in o boljši stimulaciji glede obrestne mere za tistega, ki jemlje 
posojilo. Glede na intenzivno akcijo proučevanja celotne problematike je pri- 
čakovati, da bodo ustrezni ukrepi sprejeti kmalu, vsekakor pa še v tem letu. 

Predsednik Miha Marinko: Se ljudski poslanec Štefan Pavšič zado- 
volji z odgovorom? 

Štefan   Pavšič:   Se zadovoljujem. 
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Predsednik Miha Marinko: Naslednje je vprašanje ljudskega po- 
slanca Franca Sebjaniča. Odgovor na njegovo vprašanje bo dal član Izvršnega 
sveta tovariš Niko Šilih. 

Niko Šilih: Ljudski poslanec Franc Sebjanič je stavil naslednje 
vprašanje: 

►.V Pomurju, ki predstavlja še ne povsem razvito kmetijsko področje, se 
iz leta v leto vse bolj zaostruje vprašanje investicijskih vlaganj v razširitev, 
izgradnjo in opremo nujno potrebnih zdravstvenih objektov (otroški oddelek 
bolnice) itd. Ali jo pristojni organ Izvršnega sveta proučil to vprašanje in morda 
tudi predvidel možnosti, kako nuditi to pomoč gospodarsko nezadostno razvitim 
področjem v republiki in to predvsem na postavke republiškega perspektivnega 
plana in glede na morebitno uvedbo kmečkega zdravstvenega zavarovanja. Ali 
ne bi v zvezi s tem kazalo posebej obravnati vprašanje trošenja ter razdelitve 
sredstev iz preventivnega sklada republiškega Zavoda za socialno zavarovanje.« 

Odgovor: Vprašanje, kdo naj bo investitor oziroma od kod naj se črpajo 
sredstva za gradnjo zdravstvenih ustanov, se prav sedaj načelno rešuje v okviru 
republike. Potrebno je odrediti, za katere zdravstvene zavode dajejo sredstva 
občinski ljudski odbori, okrajni ljudski odbori. Izvršni svet Ljudske skupščine 
LRS, zavodi za socialno zavarovanje, gospodarske organizacije in družbene orga- 
nizacije. Izvršni svet stoji na stališču, naj se sredstva republiškega proračuna 
usmerijo v izgradnjo klinik in inštitutov, skratka v izgradnjo učne baze visoko 
kvalificiranega zdravstvenega kadra in v specialne zdravstvene institucije, za 
katere obstoje posebni razlogi, da se financirajo iz teh virov. Osnutek novega 
zveznega zakona o zdravstvenem zavarovanju kmečkih proizvajalcev predvideva 
tudi formiranje posebnih investicijskih skladov za gradnjo zdravstvenih za- 
vodov. Obstojali naj bi zvezni, republiški in okrajni skladi, ki bi se črpali v 
skladu z republiškim planom in upoštevajoč vrstni red prioritetnih potreb. 
Sredstva preventivnega sklada zavodov za socialno zavarovanje za redno inve- 
sticijsko izgradnjo zdravstvenih zavodov praviloma ne pridejo v poštev. 

Predsednik Miha Marinko: Ali se ljudski poslanec Franc Sebjanič 
zadovolji z odgovorom? 

Franc  Sebjanič:   Da. 

Predsednik Miha Marinko: Na vprašanje ljudskega poslanca Franca 
Popita bo odgovoril sekretar za promet tovariš Bojan Polak. 

Bojan Polak: Ljudski poslanec Franc Popit je stavil naslednje 
vprašanje: 

»Ali bodo sredstva za gradnjo predora pod Ljubeljem zagotovljena?« 
Odgovor: Da bi omogočili varnejšo, hitrejšo in cenejšo cestno povezavo 

srednje in severne Evrope preko Karavank z Jadranom in Balkanskim polo- 
tokom, so v letu 1943 Nemci začeli z gradnjo Ljubeljskega predora. Do leta 
1945 so bili v glavnem končani izkopi, celoten svod, oporniki pa le delno. Vse 
do lanskega leta se razen najnujnejših zavarovalnih del gradnja predora ni 
nadaljevala. V lanskem poletju pa je Zvezni izvršni svet sprejel sklep o finan- 
ciranju dokončne ureditve predora in v ta namen kot avans takoj dodelil iz 
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gospodarskih rezerv zveze 150 milijonov dinarjev. Dodeljena sredstva so bila 
že izčrpana. Na osnovi zagotovila zvezne uprave za ceste o dodelitvi preostalih 
sredstev za dograditev predora nadaljuje Uprava za ceste LRS z deli in bo 
predor najkasneje v dveh mesecih končan do faze, ki omogoča zasilen promet, 
to je brez portala, izolacije in asfaltnega vozišča. S tem bomo dosegli stopnjo 
dograditve na avstrijski strani. Videti je, da so Avstrijci sodeč predvsem po 
zadnjih ogledih dokaj zainteresirani na dokončanju predora. Po zasilni dogra- 
ditvi predora bo Uprava za ceste LRS postopoma rekonstruirala cesto, ki pove- 
zuje predor z osnovno cestno mrežo v Sloveniji. 

Predsednik   Miha   Marinko:   Se ljudski  poslanec Franc Popit zado- 
volji z odgovorom? 

Franc   Popit:   Da. 

Predsednik   Miha   Marinko:   Na vprašanje ljudskega poslanca, Alek- 
sandra Pirherja bo odgovoril član Izvršnega sveta Vlado Majhen. 

Vlado Majhen: Ljudski poslanec Aleksander Pirher je poslal 
naslednje vprašanje: 

»Z uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o skladu za gospodarske 
kadre, ki jo je izdal Zvezni izvršni svet 31. marca 1959, je določena nova delitev 
sklada med federacijo, republiko, okraji in gospodarskimi organizacijami ozi- 
roma zbornicami. Po določilih tretjega odstavka 15. b člena navedene uredbe 
določi Republiški izvršni svet s svojimi predpisi, kolikšen del prispevka gre 
republiškemu skladu in kolikšen del okrajnemu skladu. Ker še Izvršni svet 
Ljudske skupščine LRS doslej ni izdal takšnega predpisa, prosim za pojasnilo, 
kdaj bo Izvršni svet izdal tak predpis in kakšno delitev predvideva med repub- 
liškim in okrajnimi skladi. Menim, da je treba ta vprašanja čimprej rešiti, 
kajti upravni odbori okrajnih skladov bi morali vedeti, s kakšnimi sredstvi 
bodo razpolagali v letu 1959.« 

Odgovor- Izvršni svet še ni izdal predpisa o delitvi sklada za kadre. Zadevo 
še proučuje upravni odbor sklada za kadre. Sklad za kadre pa bo predložil 
Izvršnemu svetu naslednjo delitev za leto 1959: 30«/0 za gospodarske organi- 
zacije 30 »/o za okrajne ljudske odbore, 30 0/o za republiški sklad in 10 »/o za 
zvezni sklad. Takšno delitev za leto 1959 utemeljuje upravni odbor sklada z 
naslednjimi dejstvi: 

1 v republiški sklad naj bi dotekalo po predlogu 30 «/0 zaradi tega, da bi 
lahko izpolnil tiste svoje obveznosti, ki jih je sprejel za določene objekte v 
prejšnjih in v letošnjem letu. Ce bi republiški sklad ne izpolnil sprejetih obvez- 
nosti, bi se znašli investitorji v izredno težavnem položaju, ki ga niso zakrivili 
sami, temveč nastaja zaradi nove delitve sklada za kadre. 

2. V letošnjem letu naj bi po predlogu dotekalo v okrajne sklade 30 »/o 
namesto dosedanjih 50 %. Okrajni skladi se zaradi tega ne bodo zmanjšali, ker 
so hkrati sproščena doslej blokirana sredstva pri okrajnih skladih. Upravni 
odbor sklada za kadre je zbral podatke od okrajev, ki kažejo, da se bodo 
sredstva okrajnih skladov v letošnjem letu povečala, čeprav se bo odstotek dote- 
kanja znižal od 50 na 30 0/o, ker se hkrati sproščajo blokirana sredstva pri 
okrajnih skladih. 
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Stanje v okrajih bi bilo naslednje - navedel bom vse tri številke: 
Po planu, ki temelji na 50 0/o participaciji sklada, znašajo sredstva za okraj 

Celje 64,5 milijona, s 30 Vo participacijo sklada in skupaj z deblokiranimi sred- 
stvi znašajo sredstva 85 milijonov, to se pravi povečanje za 20,5 milijona; Gorica 
po planu 20 900 milijonov, z deblokacijo 26 milijonov, se pravi, da se povečujejo 
okrajna sredstva za 5 100 000; Koper po planu 27 400 000, z deblokacijo 
35 000 000, se pravi, da se sredstva povečujejo za 7 600 000; Kranj po planu 
71600 000, z deblokacijo 120 000 000. povečanje 50 400 000; Ljubljana po planu 
194 000 000, z deblokacijo 290 000 000, razlika povečanja 96 000 000; Maribor 
po planu 111500 000, z deblokacijo 150 000 000, povečanje 38 500 000; Murska 
Sobota po planu 11400 000, z deblokacijo 12 000 000, povečanje 600 000; Novo 
mesto po planu  16 5C0 000, z deblokacijo 33 000 000, povečanje 16 500 000. 

Doslej bi okraji, če bi participirali s 50 0/o sklada, kakor je to bilo po planu, 
imeli skupno v Sloveniji 517 800 000, po novem načinu s 30 0/o participacijo in 
z deblokiranimi sredstvi pa bodo imeli 751000 000 ali za 233 200 000 večja 
sredstva. Čeprav morda podatki niso točni, - dali so jih pa okraji sami - vendar 
že te številke kažejo, da se bodo vsi okrajni skladi za kadre v letošnjem letu 
povečali. Ker so okraji spričo upoštevanja 50 0/o participacije dejansko planirali 
nižje zneske, kot bodo ti v resnici na razpolago, planirane gradnje in povečanje 
šol ne bo ogroženo. 

Po predlogu sklada za kadre, kako deliti ta sredstva, pa bo sklepal šo 
Izvršni svet na eni svojih prihodnjih sej. Za prihodnje leto pa bo sklad sestavni 
del družbenega plana in proračuna za leto 1960. 

Predsednik Miha Marinko: Ali se ljudski poslanec Aleksander Pirher 

zadovolji z odgovorom? 

Aleksander  Pirher:   Z odgovorom se zadovoljujem. 

Predsednik Miha Marinko: Glede vprašanj, ki sta jih še stavila 
poslanca Republiškega zbora tovarišica Marinka Ribičič o financiranju stro- 
kovnih šol in tovariš Aleksander Pirher o kreditih za gradnjo osnovnih šol 
v Pomurju, je Izvršni svet sporočil, da bo na oboje vprašanj odgovoril pismeno. 

S tem' smo odgovore na pismena vprašanja izčrpali. Ima morda kdo še 
kako ustno vprašanje? (K besedi se prijavi ljudski poslanec Stane Pele.) 

Stane Pele : Letošnji občinski družbeni plani oziroma investicijski plani 
predvidevajo v svojem sklopu znatno udeležbo sredstev, ki jih bodo zbrale go- 
spodarske organizacije in namenile za izgradnjo družbenega standarda. Ob 
sprejemanju teh planov jo bila upoštevana višina teh sredstev in sicer po 
podatkih, ki so jih dale gospodarske organizacije. Znano pa je, da je obstojala 
že takrat zvezna odredba k uredbi o uporabi investicijskih sredstev, po kateri 
se mora pri vsaki investiciji odvesti 25 0/o teh sredstev za obratna sredstva. 

Ker zajema ta uredba tudi sredstva, ki jih iz gospodarskih organizacij 
združujemo v občinske investicijske sklade, bo moralo podjetje prvič odvesti 
25 0/o za obratna sredstva že v sami gospodarski organizaciji, ko pa se bo in- 
vesticijski sklad uporabil za samo investicijo, pa bo treba zopet odvesti 25 »/o. 
Tako bo od vseh teh sredstev ostalo le svojih 60 oziroma 62 0/o dejansko upo- 
rabljivih za investicije družbenega standarda. V zvezi s tem bi vprašal, ali se 
predvideva kaka sprememba glede teh predpisov za uporabo sredstev,  ki so 
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namenjena za gospodarske investicije in kjer niso potrebna neka obratna sred- 
stva. Ce se predpisi ne bodo spremenili, je treba tedaj spremeniti občinsko 
družbene plane in jih prilagoditi ustrezni višini spričo tega, da bodo zaradi 
odvedenih odstotkov v obratna sredstva predvidene gospodarske investicije 
manjšo. 

Predsednik Miha Marinko: Ali predstavnik Izvršnega sveta lahko na 
stavljeno vprašanje odgovori takoj ali pa bo odgovoril nanj na prihodnji seji? 

Tone Bole: Uredba je točno predpisala, da se od sredstev, namenjenih 
za investicije, odvede 25% za formiranje obratnih sredstev. Toda že sama 
uredba je predvidela določene izjeme - pozneje je bila uredba Se dvakrat ko- 
rigirana - tako da za določene namenske investicije, tu mislim na investicijo 
za področje zdravstva in za področje šolstva, ni bilo več treba odvajati 25 /o 
za obratna sredstva. Ta uredba, kot je bila s poznejšimi dopolnitvami dokončno 
sprejeta, verjetno ne bo mogla več biti spremenjena, ker so določene komu- 
nalne dejavnosti že tudi izvzete od plačila teh 25 0/o. Ne vem pa, na katere 
investicije misli tovariš poslanec, da bi morale biti še izvzete oziroma oproščene 
teh 25 Vo. 

Slane Fele (govori iz klopi): Gre konkretno za akcijo, ki so jo pod- 
vzeli sindikati za združevanje sredstev za investicije družbenega standarda, kot 
na primer za izgradnjo otroških vrtcev in sindikalnih ustanov. Zanima me, ali 
so ta sredstva, ki jih morajo v vsakem primeru odvesti gospodarske organizacije, 
dvakrat podvržene dajatvam, in sicer prvič 25 0/o na račun obratnih sredstev, 
ko pritekajo v občinski investicijski sklad, in nato, ko mora občinski investcijski 
sklad ponovno odvesti 25 0/o kot davek na gradnje. Tako bi pri izgradnji teh 
investicij za družbeni standard to je pri izgradnji otroških vrtcev in podobnih 
objektov, ki so predvideni po občinskem družbenem planu, prišlo od teh sredstev 
v dejansko uporabo samo 60 oziroma 62 0/o. Vse ostalo se zajame zaradi teh 
predpisov. Hotel sem namreč dobiti odgovor na vprašanje, ali je končno 
veljavno, da se ta stvar uporablja v tej obliki in da se potem ve računati samo 
s tolikšnimi sredstvi. 

Tone Bole: Prosil bi, da Izvršni svet tovarišu poslancu pismeno odgo- 
vori, ker mi njegovo vprašanje ni docela jasno. Namenske investicije za posame- 
zna področja so že izvzete in ni treba odvajati 25 »/o v sklad obratnih sredstev. 
Zato mi to vprašanje ni docela jasno. Prosil bi, če lahko Izvršni svet da pismeni 
odgovor, ker so vsa področja komunale, zdravstva in šolstva teh dajatev ze 
oproščena, zato ne vem, katero namensko področje tega Se ni oproščeno oziroma 
katero naj bi po želji tovariša poslanca še bilo izvzeto. 

Predsednik M i 1? a Marinko: Predlagam, da ljudski poslanec Stane Fele 
to svoje vprašanje pismeno formulira in ga pošlje Izvršnemu svetu. Odgovor na 
svoje vprašanje bo  dobil  pismeno  ali  pa  ustno  na  prihodnji  seji  skupščine. 

Vprašanje želi staviti še tudi zvezni ljudski poslanec Gregor Klančnik. 

Gregor Klančnik; Tovariši poslanci! Postavil bi naslednje vprašanje. 
V zvezi z obratnimi sredstvi je namreč problematično vprašanje vračanja anu- 
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itet Po sedanjih predpisih - tako vsaj tolmači banka - se anuitet za obratna 
sredstva ne more vračati iz teh 25 »/o, ki se morajo obvezno plačevati ob priliki 
eradeni V Beogradu sem se o tem že informiral na sekretariatu za finance 
in pravijo, da se strinjajo s tem, da se teh 250/0, ki se obvezno odvedejo za 
obratna sredstva, hkrati že lahko smatra kot vračanje anuitet za obratna sred- 
stva. Zato v tej zvezi vprašujem, ali je ta problem že rešen, to je, da se 25 «/0 
vračanje oziroma vplačevanje v sklad obratnih sredstev lahko smatra hkrati že 
tudi kot vračanje oziroma kot plačevanje anuitet za najete kredite za obratna 
sredstva? 

Predsednik Miha Mar In ko : Na to vprašanje bo odgovoril član Izvrš- 
nega sveta tovariš Tone Bole. 

Tone Bole : Problem, ki ga je načel ljudski poslanec Gregor Klančnik, 
je že v obravnavi. O njem že razpravlja zvezni sekretariat za finance, ki misli 
v bližnji prihodnosti predlagati gospodarskemu odboru Zveznega izvršnega 
sveta, naj bi se anuitete oziroma blokirani del že smatral kot vračanje za 
bodoča obratna sredstva oziroma za obratni kredit. 

Predsednik Miha Marinko: Zeli še kdo besedo? (K besedi se prijavi 
ljudski poslanec Riko Jerman.) 

Riko Jerman : Tovariši ljudski poslanci. Moje vprašanje se nanaša na 
ureditev financiranja melioracij. Da bi bilo moje vprašanje bolj razumljivo, ga 
bom skušal nekoliko širše obrazložiti. 

Po perspektivnem planu se glede vodnega gospodarstva predvideva v naši 
republiki potreba po izvršitvi melioracij, ki bi zajele okoli 188 000 ha ali okoli 
190/o kmetijskih površin v Sloveniji. Ta dela se nanašajo pretežno na odtok 
vode, deloma pa na odstranitev ponavljajoče se nevarnosti poplav in namaka- 
nje. Za ta dela bi rabili okoli 33 milijard dinarjev. Povprečni stroški bi po 
predvidevanjih in in po dosedanjih izkušnjah ne presegli vsote 2C0 000 dinarjev 
za hektar. Pričakuje pa se, d abi na en milijon vloženih investicij za meliora- 
cije bilo mogoče doseči povprečno povečanje bruto dohodka za 360 000 dinarjev 
oziroma za 240 000 dinarjev letno na zemljišču, ki bi ga zajel omenjeni milijon 
teh investicij. 

Podatki, ki so vzeti iz dokumentacije perspektivnega plana vodnega 
gospodarstva za LRS, dokazujejo pomembnost, ekonomsko utemeljenost in 
aktualnost ureditve načina financiranja teh investicij. Po osvoboditvi je bilo 
v melioracije vključno s predvidevanji plana za leto 1959 že vloženih okoli 
14G0 000 000 dinarjev. Financiranje teh del poteka v glavnem iz naslednjih 
virov: dolgoročni krediti splošnega investicijskega sklada, sredstva kmetijskega 
sklada in okrajnega investicijskega sklada, sredstva vodnih skupnosti, sredstva 
skladov KZ in KPZ in v majhnem obsegu tudi prispevki koristnikov — privat- 
nikov. Dejansko so sredstva vložena v melioracije, še mnogo večja, kot moramo 
tudi del sredstev, vloženih v regulacije, smatrati kot melioracije. 

Koristi od teh vlaganj imajo uživalci zemljišč. Koristi niso za vse lastnike 
oziroma za vsak del melioriranoga področja enake. Ni urejen odnos, kako bodo 
koristniki vračali vložene investicije. Nekateri lastniki zemljišč tudi zavračajo 
plačilo oziroma ne pristajajo na izvedbo melioracij. Zaradi značaja melioracij 
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se teh izločiti ne da. Zgrajen melioracijski sistem oziroma posamezni objekti 
zahtevajo strokovno vzdrževanje. Ker več koristnikov uživa učinek melioracij, 
seveda ni mogoče prepustiti vzdrževanja koristnikom, zato kaže, da bi bila 
najboljša rešitev v tem, da prepustimo vzdrževanje specializiranim organiza- 
cijam, ki izvajajo vodno gospodarska dela in ki so v glavnem že organizirana 
po vodotokih večjih rek. To pa zahteva, da imajo te organizacije stalne dohodke 
od koristnikov melioriranih zemljišč, ki bi morali biti vsaj tolikšni, da se 
amortizirajo investicijska vlaganja, da se zagotovi potrebni obseg vzdrževanja 
in akumulacija vloženih sredstev. Prav to pa še ni urejeno. 

Vprašanje se nanaša na to, ali bo kmalu oziroma če se to že pripravlja, 
kako bo urejeno razmerje med investitorji in koristniki investicij za melioracije. 
Ker se vlaganja v melioracije v znatnem obsegu že izvajajo, bo urejanje teh 
odnosov pozneje otežkočeno. 

Predsednik Miha M a r i n k o : Na to vprašanje bo odgovoril član Izvrš- 
nega sveta tovariš Jože Ingolič. 

Jože Ingolič: Problem financiranja melioracij, kakor tudi problem 
samih melioracijskih sistemov in vsega, kar je povezano s tem, bi moralo biti 
rešeno z novim zveznim zakonom o vodah. Ta zakon je šele v pripravi in je 
« njem razpravljala komaj komisija za vodno gospodarstvo FLRJ oziroma ko- 
misija pri zveznem sekretariatu za kmetijstvo in gozdarstvo tako, da je stvar 
v proučevanju in v pripravah. Vendar mislim, da bi ravno na področju melio- 
racij vrsto problemov lahko rešili investitorji sami. Na primer, če se v Celju 
meliorira Ložnica z lokalnimi sredstvi, je vprašanje melioracijskega režima 
vprašanje okraja oziroma tistega, ki da sredstva. Veliko stvari pa se da urediti 
že na osnovi obstoječih predpisov. Sam perspektivni plan, o katerem je govoril 
ljudski poslanec Riko Jerman, pa bazira v celoti oziroma v glavnem na sredstvih 
zveznega investicijskega fonda in bo potem seveda vezan na predpise, ki bodo 
pripravljeni v zveznem merilu. 

Predsednik Miha Marinko: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče, potem zaključujem 7. skupno sejo, hkrati pa sklicujem 8. skupno sejo, 
ki bo takoj po končanih ločenih sejah obeh zborov. 

Seja je bila zaključena ob 12.05 uri. 



8. seja 

Predsedoval:   Miha   Marinko,   predsednik   Ljudske Fkup.ščine LRS 

Tajnik: dr.   Miha   Potočnik 

Začetek seje ob 17.15 uri. 

Predsednik Miha Marinko: Pričenjam 8. skupno sejo in prosim 
tajnika, da prebere zapisnik 7. skupne seje. (Tajnik dr. Miha Potočnik prebere 
zapisnik 7. skupne seje.) 

Ima kdo kakšno pripombo k prečitanemu zapisniku? (Ne javi se nihče.) 
Ker nihče, menim, da je zapisnik odobren in da se lahko podpiše. (Predsednik 
in tajnik podpišeta zapisnik.) 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. obravnava o poročilu Vrhovnega sodišča LRS za leto 1958; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o novi določitvi krajevnih 

območij okrožnih in okrajnih sodišč v LRS; 
3. volitve in razrešitve sodnikov rednih sodišč; 
4. volitve občasnih sodnikov Višjega gospodarskega sodišča LRS; 
5. izvolitev komisije za pripravo predloga za spremembo poslovnika Ljud- 

ske skupščine LRS. 
Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu dnevnemu redu? (Ne javi se 

nihče.) Ce nihče, potem ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 
Pred prehodom na dnevni red obveščam skupščino, da sta se odbor za 

družbena sredstva in odbor za vloge in pritožbe, ki smo ju izvolili na 6. skupni 
seji, konstituirala takole: 

Odbor za družbena sredstva je izvolil za predsednika Franca Leskoška, za 
podpredsednika Miho Berčiča in za tajnika Julija Beltrama. 

Odbor za vloge in pritožbe pa je za predsednika izvolil Jožeta Kladivarja, 
za podpredsednika Rudolfa Ganzitija in za tajnika Mico Marinko. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na obravnavo poročila 
Vrhovnega sodišča LRS za leto 1958. Predsednik Vrhovnega sodišča LRS tovariš 
Vladimir Krivic želi poročilo, ki je bilo poslancem že razdeljeno, še ustmeno 
dopolniti. 

Vladimir Krivic: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Najprej mi 
dovolite, da se zahvalim predsedstvu Ljudske skupščine LRS, ki je s polnim 
razumevanjem sprejelo predlog našega Vrhovnega sodišča, da se problematika 
sodišč obravnava na zasedanju Ljudske skupščine. Tak predlog smo dali z 
namenom, da informiramo Ljudsko skupščino o najvažnejših problemih s pod- 
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ročja sodstva, da bi lc-ta s svoje strani podprla naše napore glede reševanja teh 
problemov, pa tudi, da bi se enventualno konfrontirala, vskladila in razjasnila 
osnovna, principialna gledišča glede nadaljnjega dela in razvoja sodstva. 

Tovariši ljudski poslanci! Dovolite, da dam sedaj še določene obrazložitve 
in dopolnitve k predloženemu poročilu. Pismeni elaborat, ki ste ga že prejeli, 
je zajel nekoliko več, kot pove sam naslov. To smo storili samo zato, ker je 
poročilo Vrhovnega sodišča LRS zdaj prvič pred tem forumom. Pri tem se 
namreč nismo mogli omejiti zgolj na preteklo leto in tudi ne zgolj na ozko pod- 
ročje dela Vrhovnega sodišča LRS. Zaradi objektivnejše informacije in ocene se 
je pokazalo kot nujno, da se določeni podatki in analize nanašajo na več let 
in da se semkaj vsaj deloma vključi tudi problematika prvostopnih sodišč. 

Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Mislim, da lahko ugotovimo, da je 
ves dosedanji razvoj sodstva tesno povezan z razvojem naše socialistične revo- 
lucije in je zato razumljivo, da bazira na principih dosledne socialistične demo- 
kracije. Zakonitost in humanizem sta bila bistvena atributa našega sodstva 
že v najtežjih časih okupacije, ko so se formirala prva sodišča. Odloki Sloven- 
skega narodnoosvobodilnega odbora, ki datirajo že s 16. septembrom 1941 v 
Ljubljani, so le eden zgovornih dokazov za to. 

Naše sodstvo je od vsega začetka uveljavljalo splošno preventivni pa tudi 
vzgojni moment. Razume se, da je v tem času borbe z okupatorjem in domačimi 
izdajalci morala prevladovati orientacija generalne prevencije. Prav tako v 
prvih letih po zmagi ljudske revolucije, ko so notranji in zunanji sovražniki 
naše nove države hoteli zrušiti oziroma resno ovirati utrditev in razvoj našega 
novega družbenega sistema, poslužujoč se pri tem vseh sredstev brez izjeme. 
Zato so bilo ne glede na posamezne slabosti, eksemplarne kazni, kakor tudi 
tako imenovane kampanjske kazni, ki so jih sodišča izrekla na osnovi zakona 
v času določenih negativnih pojavov v gospodarstvu, principelno in praktično 
povsem utemeljene in upravičene. Bile so nujna zaščita novega socialističnega 
pravnega reda, družbene lastnine ter njihovih nosilcev. 

Danes je po vseh znanih zunanjepolitičnih in notranjepolitičnih zmagah 
naše ljudske oblasti, zlasti pa po uvedbi in utrditvi delavskega in družbenega 
upravljanja, po afirmaciji novega komunalnega in gospodarskega sistema, do- 
segla stabilizacija našega družbenega sistema tako stopnjo, da so seveda tudi 
Pogoji dela in naloge sodstva dokaj drugačne. Dosledna zakonitost in neod- 
visnost sodstva je v tej fazi omogočila nadaljnje hitro utrjevanje in dvig druž- 
benega ugleda sodišč. Utrjevanje zakonitosti in neodvisnosti sodišča pa je postal 
tudi eden bistvenih elementov za nadaljnji razvoj socialistične demokracije, 
kar je bilo večkrat poudarjeno s strani najvišjih predstavnikov naše države. 
Težišče sodnega ukrepanja ni več na področju represije in zaščite našega prav- 
nega reda pred notranjimi ali tujimi napadi, temveč se je odločno preneslo 
na področje resocializacije in vzgojnega delovanja nasproti tistim državljanom, 
ki ovirajo krepitev novih socialističnih družbenih odnosov, družbene imovine 
ter splošne družbene discipline in reda. Težišče delovanja sodišč in vsega pra- 
vosodja se je s tem preneslo predvsem na zaščito pravic delovnega človeka 
in državljana. To seveda ne pomeni, da je v celoti in povsem prestala potreba 
po ukrepih generalne prevencije. Iz podatkov, ki jih navaja pismeno poročilo 
je razvidno, da so taki ukrepi v zadnjih letih postali izjemni in povsem malo- 
številni. Vendar pa moramo ugotoviti, da sovražniki naše socialistične izgradnje, 
ki seveda še obstajajo tako na zahodu kot na vzhodu, iščejo novih, bolj rafini- 

7 
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ranih oblik in žrtev za svojo dejavnost proti Federativni ljudski republiki Jugo- 
slaviji in Ljudski republiki Sloveniji. 

Naše ljudske skupščine, tako zvezna kakor tudi republiška in njihovi organi, 
so izvršili v preteklih letih ogromno zakonodajno delo, ki je omogočalo sodiščem, 
da varujejo zakonitost in temelje socialističnega družbenega reda, utrjujejo 
socialistične družbene odnose, doprinašajo h krepitvi družbene discipline in 
socialistične morale. Ta naloga ni bila seveda niti za skupščino niti za sodišča 
v pretekli dobi niti lahka niti enostavna, zlasti zaradi novot, ki jih prinaša 
naša socialistična pot, kakor tudi zaradi izredno hitrega tempa razvoja naše 
družbe, ki zahteva velike in stalne napore, da bi na področju zakonodaje doha- 
jali družbeni razvoj in pravočasno ter ustrezno pravno fiksirali dosežene 
rezultate. 

Tesna povezanost našega sodstva z ljudstvom oziroma neposredna udeležba 
ljudstva v njem je v našem pravosodnem sistemu zagotovljena predvsem s sod- 
niki porotniki, ki imajo v sodstvu povsem enakopraven položaj s profesionalnimi 
sodniki. Kot je znano, sodelujejo sodniki porotniki v okrajnih in okrožnih sodnih 
senatih v prvi instanci. V vseh teh senatih so sodniki porotniki v večini. Skupno 
število sodnikov porotnikov pa je zaradi njihove neprofesionalnosti več kot 
desetkrat večje od števila stalnih sodnikov. Poleg volivnosti sodnikov, ki jih 
izbirajo, kakor je znano, predstavniški organi od ljudskih odborov do Zvezne 
ljudske skupščine, predstavlja porotna služba bistveni element socialistične 
demokracije v sodstvu. Sodniki porotniki opravljajo eminentno družbeno vlogo, 
zlasti s tem, da ščitijo naše sodstvo pred zaostajanjem za družbenim razvojem, 
birokratizacijo in pravnim formalizmom. Odveč je posebej poudarjati, kako 
usodne posledice ima lahko vsak pojav birokratskega reševanja na področju 
sodstva za delovnega človeka in državljana. S svojo družbenopolitično razgle- 
danostjo in z življenjskimi izkušnjami prispevajo sodniki porotniki, da se pra- 
vilno oceni pomen oziroma družbena nevarnost konkretnih kaznivih dejanj, 
zlasti pa pri izbiri ustreznih kazni oziroma vzgojnih ukrepov. 

V tem so osnovne razlike med ustrojem našega novega v primerjavi s pred- 
vojnim sodstvom. 

Današnja sodišča so tudi v veliki meri povezana z ljudstvom preko dajanja 
pravne pomoči. Znano je, da je ves posel, ki so ga pred vojno opravljali notarji, 
prešel na sodišča. Prav tako pa so zaradi premajhnega števila advokatov in 
zaradi zaostajanja advokature v organizacijskem in strokovnem pogledu za po- 
trebami našega časa in naše družbene ureditve, obremenjena še vedno naša 
sodišča s precejšnjim delom poslov, ki pravzaprav spadajo v domeno advo- 
kature. 

Zelo važen element približanja sodstva ljudstvu je tudi število in pravilna 
teritorialna porazdelitev sodišč. Kar se tiče števila še precej zaostajamo za 
stanjem v stari Jugoslaviji, glede politike porazdeljevanja sodišč pa seveda ne 
moremo slediti tendencam starega sodstva, ki je zapostavljalo industrijske 
centre. Vendar moramo ugotoviti pozitivno dejstvo, da se mreža sodišč stalno 
izpopolnjuje, čeprav z dosedanjim tempom ne moremo biti zadovoljni. Lahko 
trdimo, da v te mpogledu še precej zaostajamo za razvojem našega komunal- 
nega in gospodarskega sistema, zlasti je ta primer očiten n. pr. v celjskem 
okraju. Premajhna mreža sodišč nima za posledico samo slabo poznavanje druž- 
benih in individualnih problemov posameznih krajev s strani sodnikov, ampak 



8. seja 99 

tudi onemogoča praktično sodelovanje porotnikov s teh področij v sojenju ter 
izvajanju pravne pomoči za državljane. 

Tovariši in tovarišice ljudski poslanci. Dovolite mi, da se dotaknem še 
nekoliko kadrovskih in materialnih pogojev, v katerih delajo naša sodišča. Iz 
podatkov, ki so vam bili danes posebej dostavljeni, izhaja, da je kadrovska 
zasedba na sodiščih sorazmerno precej manjša kot je bila pred vojno, kajti 
upoštevati je treba, da sodišča vrše danes še posle nekdanjega notariata. Čeprav 
je število kriminala precej padlo v primerjavi s predvojnim stanjem, pa je obre- 
menjenost sodišč nedvomno precej večja tudi spričo pravne pomoči, ki jo dajejo 
na sedežih in na »sodnih uradnih dnevih«, ki jih sodišča opravljajo na terenu 
izven sedežev sodišč, da bi vsaj delno nadomestila pomanjkanje advokatov in 
oddaljenost nekaterih sodišč. 

Na sodnih uradnih dnevih izven sedeža sodišča opravljajo sodišča tudi 
poravnave, s čimer se zmanjšuje pravdanje. Kolikšno je to delo, naj povedo 
številke. Lani je bilo 475 uradnih dni, na katerih je bila udeležba ljudi 18 301, 
kar pomeni povprečno 39 ljudi na en uradni dan v vsakem kraju od 32 krajev, 
kjer so se opravljali sodni dnevi. Ugotoviti moramo, da bi skoro ves ta posel, 
poleg marsičesa, kar sedaj prihaja na prvostopna sodišča, urejali lahko pred- 
lagani poravnalni sveti s poravnavami. 

Osnovni vzrok slabi kadrovski zasedbi je v tem, da je število študentov na 
pravni fakulteti vsa povojna leta precej manjše kot je bilo pred vojno, čeprav 
se je potreba po pravnih kadrih zelo povečala spričo vsestranskega razvoja 
naše družbe in potrebe po urejanju naštetih gospodarskih, socialnih in drugih 
odnosov in razmerij. Poleg tega naša pravna fakulteta ni zgolj namenjena 
pravnim kadrom, temveč postaja predvsem tudi fakulteta družbenih ved, ki naj 
usposablja kader za razne družbene službe, socialne delavce, novinarstvo in 
podobno. Zapostavljanje pomena študija na fakulteti za pravne in družbene 
vede je deloma tudi odraz nepravilnih gledanj iz prvih povojnih let, češ da 
Pravnikov nova družba kmalu sploh ne bo več rabila. Stanje se v zadnjem času 
sicer precej popravlja, vendar je dotok pravnih kadrov z univerze še vedno 
daleč za potrebami. Drug nič manj važen vzrok za sedanje stanje pa jo v tem, 
da so pravosodni resori in ljudski odbori vsa ta leta dajali sorazmerno malo 
štipendij za študij na pravni fakulteti. 

Problem kadrov na sodiščih je toliko bolj pereč, ker imamo skoro eno 
tretjino starejšega kadra, ki postopoma odhaja v penzijo, prav toliko pa popol- 
noma mladih kadrov, ki pa zaradi precej pomanjkljive povezanosti pravnega 
študija na univerzi s prakso na terenu rabijo precej časa, da se vzive v kon- 
kretno delo. 

Cesto se navaja kot vzrok takega stanja tudi okolnost, da je nagrajevanje 
pravnikov v gospodarstvu mnogo boljše. Mnenja sem, da tu ne bomo smeli 
iskati poti za reševanje navedenega problema, kajti gospodarstvo bo vselej 
imelo možnosti za boljše nagrajevanje od uprave in sodstva. Današnje razlike 
so res neupravičeno velike, mogoče pa jih bo zmanjšati le z večjim dotokom 
pravnega kadra nasploh, ne pa v tekmovanju z gospodarstvom. 

Drug razlog, ki otežuje kadrovsko situacijo, zlasti pa ustrezno kadrovsko 
politiko in pravilno razmeščanje kadra, pa je v tem, da imamo v sodstvu še 
precej močne ostanke uravnilovskega plačnega sistema, kar bomo morali čim- 
prej odpravili, če hočemo, da bomo dobili več kvalitetnega kadra na sodišča 
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in če hočemo, da se tudi na sodiščih čim dosledneje izvede socialistični princip 
nagrajevanja po delu in odgovornosti. 

Podobno je stanje administrativnega kadra, kjer vlada zaradi slabih teh- 
ničih pogojev oziroma tehnične opremljenosti in nagrajevanja velika fluktuacija 
in morajo sodišča delati v veliki meri z novimi, neizvežbanimi kadri. Ta problem 
se je začel ponekod pravilno reševati s štipendiranjem v administrativnih šolah, 
katerih pa je še veliko premalo in s prizadevanjem za boljšo tehnično opremo 
ter ustreznim nagrajevanjem. 

Stanje na področju materialne oskrbe sodišč najbolje prikazujejo statistični 
podatki, ki ste jih danes prejeli. Očitno nesorazmerje med personalnimi in 
funkcionalno-operativnimi izdatki dovolj jasno kaže, v kateri smeri bo treba 
stvari izboljšati oziroma korigirati. Značilno je, da v zadnjih letih ne samo, 
da se je še bolj poslabšalo razmerje med personalnimi in materialnimi izdatki, 
ampak se je celo nominalno znižala pozicija materialnih izdatkov, v odstotkih 
pa je padec zelo občuten. 

Sodišča sama s svojim poslovanjem zbirajo družbi precejšnja sredstva, tako 
da bi se lahko materialni problemi sodnih stavb, stanovanj, tehnične in druge 
opreme danes že uspešneje reševali. 2e v uvodu k pismenemu poročilu smo 
opozorili na možnost in nujnost, da se preko 10 let stari predpisi o sodnih 
taksah in drugih stroških sodnega poslovanja vskladijo z današnjimi pogoji, 
od koder bi dobili po naših ocenah zadostna sredstva za materialne potrebo 
sodišč pa tudi najbrž za ostale pravosodne ustanove. Kajti v podobnem položaju 
ket sodišča so tudi javna tožilstva in druge pravosodne institucije. 

Položaj, v katerem so naša okrožna sodišča, s tem, da se jim obeta prehod 
v okrajno pristojnost, do česar pa do sedaj še ni prišlo, je precejšnja ovira 
za reševanje perečih materialnih in stanovanjskih problemov na teh sodiščih. 
Največ nerešenih materialnih in kadrovskih vprašanj je sedaj na področju 
celjskega in murskosoboškega okrožnega sodišča, reči pa je treba, da so tam- 
kajšnji okrajni ljudski odbori pokazali v zadnjem času veliko razumevanja 
za reševanje perečih problemov. 

Tovariši ljudski poslanci! V pismenem poročilu so navedeni številčni po- 
datki, iz katerih je razvidno stanje in gibanje kriminalitete v Sloveniji. Iz teh 
podatkov jasno izhaja, da je kriminaliteta, kakor se odraža na sodiščih, v stal- 
nem upadu že od leta 1955, kar pomeni, da se je začel dejanski upad že leta 
1954, ker se odraža dejansko stanje na sodiščih praviloma šele naslednjo leto. 
Ta padec ni majhen, kajti znaša v treh letih preko 250/o. Od predlanskega na 
lansko leto pa znaša celo 12 0/o. Kar je zlasti razveseljivo, je padec mladinske 
kriminalitete oziroma števila obsojenih mladoletnikov pred sodiščem. Ta znaša 
36n/o v času od 1955-1958. leta, od 1957. na 1958. leto pa celo 160/o. Poleg tega, 
da vsa ta leta število pred sodiščem obravnavnih primerov pada, je porastel 
odstotek pogojnih sodba od 27,7 "/o v letu 1955 na 53,5 Vo v letu 1958. 

Število pred sodiščem obravnavanih kaznivih dejanj je danes v primerjavi 
s predvojno Slovenijo za 1285 primerov oziroma za 10 0/o manjše, pa tudi od- 
stotek pogojnih kazni leta 1938 je bil tedaj dokaj nižji, namreč 7 »/o, danes pa 
je, kot sem že prej omenil, preko 53 %. 

Stanje kriminalitete je nedvomno eden od najbolj občutljivih barometrov, 
ki odraža čvrstost določenega družbenega sistema. Ugotoviti moramo, da v času, 
ko skoro po vsem svetu kriminal, zlasti mladinski, precej narašča, pri nas 
le-ta že pet let stalno pada, zlasti pa pada mladinski kriminal. 
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Ne da bi hotel kakorkoli zmanjševati vlogo in zasluge pravosodnih organov 
in organov notranjih zadev v pogledu omejevanja kriminalitete, želim vendarle 
poudariti, da jo padec kriminalitete predvsem rezultat uspešne gospodarske 
graditve ter dviga splošno komunalnega in prosvetnega standarda ter političnih 
in družbenih organizacij, ki z utrjevanjem družbene discipline in socialistične 
zavesti in morale najuspešneje preventivno delujejo v smeri preprečevanja 
kriminalitete. 

Tudi za prvo obdobje po vojni lahko ugotovimo, da je bil porast krimi- 
nalitete, kljub izjemni mednarodni politični situaciji in hitremu razvoju indu- 
strializacije, sorazmerno majhen, če ga primerjamo s katerokoli državo v svetu, 
ki je izvajala industrializacijo, kajti hitra industrializacija je prinašala povsod 
spričo močne menjave socialne strukture prebivalstva in stanovanjskega pro- 
blema izreden porast kriminalitete. Pri nas tega ni bilo, zahvaljujoč prednostim 
našega družbenega sistema. V tem se kaže ne zgolj stabilizacija, ampak tudi 
moralna trdnost našega socialističnega sistema. Se posebej pa je to očiten rezultat 
sistema neposredne socialistične demokracije, sistema delavskega in družbenega 
upravljanja ter komunalne samouprave, ki smo ga začeli, kot je znano, uvajati 
1950. leta. Le-ta je kljub najtežjim pogojem blokade in gospodarske izgradnje 
začel tudi v pogledu zmanjševanja kriminalitete kazati že v nekaj letih svoje 
očitne rezultate. 

Padec kriminalitete pa je dejansko celo večji kot ga kažejo same številke, 
kajti v teh številkah so obsežena tudi kazniva dejanja v zvezi s prometom, ki 
ki pa je v zadnjem času iz razumljivih razlogov v velikem porastu. Odločilno 
za oceno kriminalitete jo predvsem gibanje težjega družbeno občutljivejšega 
kriminala. Kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo so padla na minimum in 
so kljub našemu izpostavljenemu obmejnemu položaju, najnižja v državi. 

Ta podatek sam za sebe govori dovolj zgovorno o družbeno politični moči 
naše ljudske oblasti v naši Ljudski republiki Sloveniji. Marsikoga je morda 
presenetil podatek v pismenem poročilu, ki govori o tem, da je število obsojenih 
Pred sodišči v Ljudski republiki Sloveniji najvišje med republikami Jugoslavije, 
na drugem mestu je Hrvatska, na zadnjem pa Makedonija. 

V našem kazenskem zakoniku ne razlikujemo kaznivih dejanj in prestopkov. 
Zaradi tega seveda statistika prikazuje tudi vse prometne, žalitvene in druge 
podobne prestopke, ki se obravnavajo pred sodišči. Veliko večino takih kršitev 
zakona seveda ne moremo smatrati za pravi kriminal, le-teh pa je seveda v 
Prometno in gospodarsko razvitejših republikah z večjo gostoto prebivalstva 
in težjimi stanovanjskimi problemi dosti več kot v manj razvitih. Pri nas pa 
še posebej doprinaša k številu raznovrstnih prestopkov izredno dolga meja z 
Avstrijo, Italijo in Madžarsko. 

Ti prestopki oziroma lažja kazniva dejanja, kakor jih sedaj oficialno ime- 
nujemo, so na naših sodiščih zastopani v zelo velikem številu. Zato je seveda 
v Ljudski republiki Sloveniji tudi daleko največ pogojnih sodba, ki se nanašajo 
večinoma prav na te vrste kršitev zakona. V tem je tudi vzrok, da število po- 
gojnih sodba presega pri nas jugoslovansko povprečje skoraj za 20 0/o in dosega 
v lanskem letu, kot sem že omenil, 53,5 %. 

Navedene ugotovitve govore za čimprejšnjo uvedbo poravnalnih svetov na 
vsem področju Ljudske republike Slovenije. Toda o tem kasneje. 

Prej sem že komentiral podatke, navedene v poročilu, ki govore o tem, da 
je število kaznivih dejanj zoper ljudstvo in državo pri nas najmanjše v državi, 
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in da stalno pada. Iz pismenih statističnih podatkov, ki ste jih dobili danes, 
je razvidno, da je v naši republiki tudi število ubojev daleko najnižje izmed 
vseh republik. Ta dva podatka dovolj jasno dokazujeta, da je dejanskega krimi- 
nala v naši republiki, zahvaljujoč predvsem utrditvi našega družbeno-politič- 
ncga sistema ter našim uspehom na področju gospodarstva, zdravstva, social- 
nega varstva, prosvete in kulture, najmanj v Federativni ljudski republiki 
Jugoslaviji. To se seveda ne bi smelo razumeti tako, kakor da ni več perečih 
problemov na področju pravosodja oziroma da niso nujni in potrebni še vedno 
odločni ukrepi za zmanjšanje kriminala, pa tudi prestopkov, zlasti na določenih 
področjih. 

Število prometnih deliktov pa.se je izredno dvignilo. Povzročena škoda, 
zlasti pa število smrtnih nesreč in težkih poškodb zelo hitro narašča. Analize 
prometnih strokovnjakov kažejo na to, da je na primer glede na število in 
intenzivnost prometa pri nas sorazmerno več nesreč kot na primer v Združenih 
državah Amerike. Kakorkoli so lahko take primerjave problematične, vendar 
je jasno, da se bomo morali boriti proti hitremu naraščanju prometnih nesreč. 
Ker pripravljamo v zvezi s tem vprašanjem širšo konferenco vseh prizadetih 
faktorjev, ne bi o tem danes podrobneje govoril. 

Drug problem je naraščanje težkih, tako imenovanih »krvnih deliktov« 
v zadnjih letih, ne samo v naši republiki, ampak v vseh republikah Jugoslavije. 
Sodišča ugotavljajo, da gre v večini primerov na neuravnovešene psihopatske 
osebe, kar je že dalj časa opažala vsa njihova bližnja okolica. V zvezi s tem 
se ponovno postavlja nujnost ustanovitve zavoda za izolacijo oziroma zdrav- 
ljenje takih oseb. Na ta način bi lahko preprečili marsikatere družinske in druge 
tragedije. V kolikor pa ne gre za zmanjšano prištevne ljudi, ampak za ljudi, 
ki' v grabežljivosti za denarjem in iz podobnih motivov zagreše kazniva dejanja 
poskušanih ali izvršenih ubojev in težkih telesnih poškodb, moramo kritično 
ugotoviti, da po večini izrečene kazni niso bile dovolj ostre in niso ustrezale 
povsod načelu generalne prevencije. To pravzaprav velja za vse delikte s pod- 
ročja napadov na življenje in telo. 

Ugotoviti moramo, da tako pri prometnih kakor tudi pri deliktih zoper 
življenje in telo igra posredno ali neposredno precejšnjo vlogo alkohol. Zo v 
letošnjih prvih mesecih ugotavljamo, da je v zvezi z veliko lanskoletno pro- 
izvodnjo žganih pijač poraslo število kaznivih dejanj s tega področja. 
Predvidena pocenitev alkoholnih pijač pa bo seveda še nadalje prispevala k 
delnemu porastu teh dejanj, seveda v kolikor ne bomo izvedli odločne akcije 
pravosodnih organov, pa tudi drugih družbenih organov in organizacij, za 
njihovo omejitev. 

Smatramo, da bi morali naši oblastveni in politični ter društveni faktorji 
še mnogo odločneje podvzeti najrazličnejše ukrepe za omejitev alkoholizma, 
ki sicer ni več splošno družbeni problem pri nas, je pa še vedno resen problem 
v nekaterih predelih naše republike. 

Primer področja novega rudarskega centra Velenja evidentno dokazuje, 
kaj je mogoče doseči z bistvenim dvigom standarda delovnega človeka in z 
njegovim zavestno kulturno prosvetnim dvigom. Z zadovoljstvom moramo ugo- 
toviti, da na tem področju ne obstoja niti »tradicionalno« rudarski alkoholizem, 
prav tako pa skoraj sploh nimamo več nikakršnih resnih pojavov kriminala. 
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Pozitivni primer vinorodnih predelov Primorske, kjer imamo izredno nizko 
število kriminala in prestopkov prav tako dokazuje pogrešnost mnenja, da je 
v vinorodnih predelih kriminal takorekoč nujen. 

Prav tako mislim, da ne bi smeli spričo vidnega padca gospodarskega kri- 
minala in gospodarskih prestopkov, ki je v sorazmerju z uveljavitvijo delavskih 
svetov v posameznih podjetjih, zapirati oči pred -novimi oblikami okoriščanja 
in izigravanja družbenih interesov in interesov neposrednih proizvajalcev, ki 
se pojavljajo v gospodarstvu. 

V tej zvezi moram omeniti tudi dejstvo, da s področja delovnih nezgod 
opažamo porast nesreč in tudi nesreč s smrtnim izidom. Ce primerjamo lansko- 
letno polletje z letošnjim, ugotavljamo, da se je porast delovnih nezgod dvignil 
za preko 100 »/o. Vendar pa na sodiščih ugotavljamo, da se pravzaprav malokdaj 
ugotavlja krivda za te pojave. 

Se nekaj besed k vprašanju kriminalitete med mladino. Kratke ugotovitve 
v našem poročilu, ki govore o padanju kriminalitete med mladino, so sicer 
točne, a to se ne bi smelo razumeti, da ni določenih problemov v zvezi z raznimi 
prestopki mladincev. Organi za notranje zadeve ugotavljajo namreč, da se je 
nekoliko povečala udeležba otrok pri kaznivih dejanjih. Prav tako je porasla 
udeležba mladoletnikov pri kaznivih dejanjih zoper imovino ter zoper življenje 
in telo. Vsi ti pojavi so večinoma povezani z neurejenim stanjem v določenih 
družinah oziroma so posledica pomanjkljive skrbi staršev in drugih organov 
socialne službe v občinah ter anarho-demokratičnih gledanj, ki so pri nas 
ponekod razširjena, namreč, da je treba mladini pustiti popolno svobodo v vsem 
ter ji nuditi vse materialne ugodnosti, ki prečesto niso v skladu z doseženim 
standardom naše družbe in družine. Ponekod se tudi ignorira oziroma podcenjuje 
Primarni vzgojni faktor dela in izvrševanja dolžnosti. Vse to ima za posledico 

• določeno družbeno kot strokovno pravno neprilagojenost mladine, iz katere se 
lahko rekrutira, v kolikor vzgojni družbeni faktorji zanemarjajo svoje naloge, 
tudi mladinski kriminal. 

Poleg veliko prevelikih domov in zavodov za prevzgojo delikventne mla- 
dine, kjer je hkrati nemogoče dobro vzgajati veliko število raznovrstnih mla- 
dinskih prestopnikov, lahko še ugotovimo pomanjkljivo skrb za mladoletnike 
Po odpustu iz vzgojnih zavodov, zaporov in kazensko poboljševalnih domov, 
kar je glavni vzrok za povratništvo. Tako imamo posamezne primere, ki sicer 
ne morejo spremeniti splošne slike padanja kriminalitete in povratništva med 
mladino, ki pa vendarle opozarjajo, da bi bila potrebna pri teh vprašanjih se 
večja tenkočutnost kot doslej. Navajam primer, ko se je polovica mladincev, 
ki so bili v zadnjih letih odpuščeni iz teh vzgajališč v ljubljanskem okraju, 
vrnila na pot kriminalne dejavnosti. 

Problem povratništva, ki je pravzaprav najtežji in najdelikatnejši problem 
pravosodja in izvrševanja kazni, zahteva podrobnih analiz in sistematičnega 
spremljanja ter koordinacije vseh prizadetih organov. To pa se doslej ni doga- 
jalo. Moramo ugotoviti, da absolutno število povratnikov sicer zadnji dve leti 
pada, vendar pa je še vedno sorazmerno visoko. Največji odstotek povratnikov 
imamo v zvezi z gospodarskimi in premoženjskimi delikti, dalje zaradi nepla- 
čevanja preživnine, nedovoljenega prehoda preko meje, dalje delikti zoper čast 
in moralo. Med povratniki je 12 0/o odraslih, a le 4 % mladoletnikov. 

Dodatno še nekaj o naši kaznovalni politiki. Učinkovitost kaznovalne poli- 
tike je odvisna od tega, ali so gledanja v zvezi z njo s strani najvažnejših 
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družbenih faktorjev soglasna in ali je deležna splošne družbene podpore. V tem 
pogledu se zdi, da doslej ni bilo zadostnega kontakta oziroma vsklajevanja 
gledanj. Ker se družbena nevarnost določenih kaznivih dejanj menjava oziroma 
je različna v različnih krajih, je nikakor ni mogoče vsklajevati iz centra in to 
utemeljevati z enakostjo pred zakonom. Nasprotno, če bi hoteli dosledno izvajati 
princip individualizacije kazni, bomo morali veliko bolj kot doslej zbirati po- 
datke o delikventu in njegovi okolici, poznati mentaliteto ljudi, tradicije in 
podobno, kajti le tako bo mogoče izrekati kazni in vzgojne ukrepe, ki bodo 
ustrezali tako načelom generalne kot individualne prevencije ter načelom o 
resocializaciji. Smatramo, da je še vedno pravilno Leninovo stališče o tem, 
citiram približno po spominu, »da je zakonitost v republiki sicer povsod ena- - 
kar pomeni, da kršitve te zakonitosti javno tožilstvo po enotnih kriterijih 
obtožuje, »da pa je naloga in dolžnost sodišč, da upoštevajo vsestransko pred- 
vsem krajevne razmere in osebnost storilca,« kar mora dovesti do občutnih 
razlik pri izrekanju kazni v primerih, ki so, če jih gledamo površno, dokaj 
slični ali celo enaki. 

Vse naše dosedanje analize so pokazale, da izvira osnovna slabost naših 
preiskovalnih organov in sodišč prav iz tega, da si ne vzamejo ali pa nimajo 
dovolj časa, da bi zbrali podatke, ki bi omogočili boljšo individualizacijo. Zato 
ni slučaj, da je kvaliteta sodba slabša tam, kjer ni zadostno število sodišč in 
dobrega sodnega kadra, kjer število zaostankov pritiska na prehitro in po- 
vršno reševanje predmetov. Ugotavljamo ne samo, da se vselej ne upošteva 
v zadostni meri na prvi instanci obtoženčeva osebnost in okolje, v katerem je 
rasel in v katerem živi, ampak se je, čeprav zelo redko, primerilo, da se ne 
odraža v sodnem ukrepu n. pr. niti tako važna okolnost, da je nekdo prvič ali 
pa že ponovno pred sodiščem. 

O pomenu krepitve preiskovalne službe, ki je bila v zadnjem času prenesena 
na sodišča, ne bi podrobneje govoril, ker poročilo o tem precej podrobno in 
izčrpno govori. Vendar pa bi želel poudariti, da je od krepitve preiskovalno 
službe v veliki meri odvisna kvaliteta dela sodišč in hitrost postopka na sodiščih, 
hkrati pa omogoča koncentracijo organov državnega sekretariata za notranje 
zadeve na njihovo osnovno nalogo, namreč na odkrivanje še neznanih storilcev. 

Tovariši ljudski poslanci, dovolite mi, da dodam še nekaj ugotovitev k 
problematiki civilnega in upravnega sodstva, ki je sicer že precej izčrpno obde- 
lano v našem pismenem poročilu. Krepitev vloge in splošno družbenega pomena 
civilnega sodstva, ki ga opažamo v zadnjem času, kaže samo po sebi na ustalje- 
vanje in da tako rečem, na normalizacijo v našem družbenem življenju. Civilno 
sodstvo dobiva svojo pomembno vlogo zlasti pri reševanju in urejanju raznih 
gospodarskih, delovnih, uslužbenskih in drugih sporov družbenega značaja, ki 
v odnosu na število zasebnih sporov naraščajo sorazmerno s porastom števila 
gospodarskih in drugih organizacij ter družbenih služb v naši republiki. 

Tudi na področju zasebnih sporov, premoženjskega, stanovanjskega ali dru- 
žinskega značaja, družbena vloga in pomen civilnega sodstva stalno narašča, 
tako v pogledu zaščite osnovnih državljanskih pravic pa tudi pravice otrok in 
žena, kar je često primer v razveznih in preživninskih sporih. Na tem pod- 
ročju se srečujejo sodišča često z močnimi ostanki starih odnosov in zastarelih 
gledanj, ki jih spričo pomanjkljive ali zastarele zakonodaje ni lahko reševati 
vedno zakonito, pa vendar v skladu z našimi osnovnimi družbenimi težnjami. 
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Kar se tiče upravnega sodstva moramo reči, da je to še sorazmerno mlada 
institucija. Letos je pravkar preteklo sedem let odkar je bil ustanovljen upravni 
oddelek na našem vrhovnem sodišču. Zarada precejšnje obremenitve je tudi 
tu kot na kazenskem in civilnem oddelku bilo treba formirati več senatov. 
Le-ti so v kratkem času opravili odgovorno in obsežno delo, ki se nanaša pred- 
vsem na urejevanje zakonitosti postopka na področju uprave. To delo se tudi 
največ dotika za državljana in delovnega človeka zelo občutljivih področij 
socialnega zavarovanja, delovnih in uslužbenskih odnosov, davčnih in stano- 
vanjskih zadev. 

Dosedanje izkušnje kažejo, da je treba ugotavljanje in priznavanje pravic 
iz socialnega zavarovanja čimprej prenesti v območje rednih okrožnih sodišč 
na civilni sektor, kar bi dalo tako večjo garancijo za zaščito pravic zavarovancev, 
kakor tudi v večji meri onemogočalo zlorabe teh pravic v škodo fondov social- 
nega zavarovanja. 

Tovariši ljudski poslanci! Ce prhnerjamo hiter razvoj komunalnega in na- 
šega družbenega sistema in razvoj pravosodja v zadnjih letih, moramo ugotoviti, 
da organizacija pravosodja že nekoliko zaostaja. Normalno je sicer, da smo na 
tako delikatnem področju, kot je pravosodje, počakali določene ustalitve novega 
komunalnega sistema, vendar pa smatramo, da bo sedaj treba tudi tu izvesti 
določene spremembe, ki ustrezajo zahtevam naše nadaljnjo socialistične demo- 
kratizacije in decentralizacije. 

Želim vas informirati, da je že v diskusiji konkreten predlog o prenosu 
precejšnjega števila pristojnosti s področja okrožnih na okrajna sodišča, kar 
pomeni, da se pripravlja novelizacija zakona o kazenskem postopku. Potreba 
Po decentralizaciji pa obstaja tudi na civilnem in upravnem področju. Na sled- 
njem še celo, kajti danes je še vedno prva instanca za upravne spore republiško 
vrhovno sodišče. Tudi o teh vprašanjih se vodijo že dalj časa razprave, ki pa 
niso še dale prečiščenih rezultatov. 

Za zagotovitev in nadaljnjo utrditev ustavnosti in zakonitosti predpisov 
ter njihove skladnosti, pa bo morda še pomembnejša predvidena uvedba 
ustavnih sodišč oziroma ustavnih senatov na vrhovnih sodiščih. Tudi tu so stvari 
Že precej dozorele. Osnutek zakona o ustavnem sodstvu je že dalj časa v 
razpravi in bo verjetno kmalu predložen zvezni ljudski skupščini. 

V zvezi s prenosom določenih pristojnosti na okrajna sodišča pa postaja 
seveda še aktualnejši problem, kako prenesti del stvari, ki so se večinoma že 
zdaj praviloma končavale na sodiščih s poravnavami na posebne izvensodne 
organe ljudskega sodstva. V mislih imam poravnalne svete, katerih razširitev 
se pripravlja tudi pri nas. Ti sveti bi lahko odigrali veliko vlogo pri zmanjšanju 
pravdarstva tako v zvezi z drobnolastniškimi, kakor tudi stanovanjskimi in 
drugimi sličnimi napori. Ti organi bodo imeli pomembno vlogo pri odpravljanju 
individualistične in egoistične mentalitete, ki je ponekod še zakoreninjena in ki 
je včasih resna ovira za razvoj naprednejših oblik življenja tako na vasi kot 
v mestu. 

Dosedanje izkušnje s poravnalnimi sveti v nekaterih ljubljanskih stano- 
vanjskih skupnostih, kakor tudi izkušnje poravnalnih svetov, ki so jih uvedli 
na podeželju v Srbji, so zelo pozitivne in vzpodbudne. 

Tudi glede porote oziroma institucije sodnikov — porotnikov menimo, da se 
mora v tej fazi našega razvoja nadalje okrepiti in razširiti. Zlasti moramo 
doseči, da bo šlo skozi porotno službo več ljudi, posebno iz vrst proizvajalcev. 
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Kot je znano, se že dalj časa pripravljajo na osnovi raznih anket in posvetov po- 
drobnejše analize tako v okviru sodišč in socialistične zveze ter ljudskih od- 
borov. O rezultatih tega dela bo javnost obveščena posebej. 

Ko govorimo o potrebi nadaljnjega razvoja našega pravosodnega sistema, 
ne moremo ili mimo naše advokature, ki ima v tem sistemu važno vlogo. Ko 
smo z zadnjim zakonom o advokaturi približali vlogo advokature potrebam naše 
stvarnosti in podčrtali njen značaj javne službe, smo želeli okrepiti njeno vlogo 
in sodelovanje v izgradnji našega pravosodnega sistema. Danes smo priče dolo- 
čenega razvoja advokature po vsem svetu. Moderno življenje tudi na zahodu 
zahteva zaradi zagotovitve strokovnega nivoja večje pisarne, kjer se lahko 
izvede specializacija. Tudi naše razmere zahtevajo specializacijo v advokaturi 
in njeno modernizacijo. To je spričo okolnosti, da imamo pri nas po vojni 
množico novih zakonov in pravnih predpisov, ki se zaradi hitrega razvoja naše 
družbe tudi često menjavajo, še tolikanj večjo potrebo, kot drugod po svetu. 
Zato ni čudno, da skupaj s tovariši iz odvetniške zbornice ugotavljamo, da naše 
odvetništvo nujno po svoji kvaliteti pada in ne nudi zadostne pomoči niti sodi- 
ščem pri ugotavljanju materialne' resnice niti državljanom. Ta slabost prihaja 
toliko bolj do izraza spričo majhnega števila odvetnikov, ki jih je bilo pred 
vojno trikrat toliko. To zmanjšanje je dovolj občutno v Sloveniji, kar je posle- 
dica splošnega pomanjkanja pravnega kadra v naši republiki. Zaradi čedalje 
večje potrebe državljanov po pravni pomoči bi se morali bolj posluževati mož- 
nosti, ki jo daje novi zakon o advokaturi, namreč ustanavljanje pravnih pisarn 
pri družbenih organizacijah in ljudskih odborih, kakor tudi ustanavljanje advo- 
katskih pisarn novega tipa. Mnenja sem, da bi take pisarne najbolj potrebovali 
pri sindikatih, ki bi se najlažje specializiralo za področje gospodarstva, delovnih 
odnosov, socialnega zavarovanja in varstva pravic delovnega človeka in držav- 
ljana. Danes namreč ugotavljamo, da so zelo redki odvetniki, ki bi se ukvarjali 
s problemi zastopanja podjetij in družbenih organov ali državljanov v vpra- 
šanjih iz socialnega zavarovanja, delovnih odnosov, stanovanjskega področja 
in slično. 

Na koncu še tole. Na sodiščih ugotavljamo, da so naši zvezni in republiški 
zakoni, zlasti tisti, ki so starejšega datuma, včasih prepodrobni in premalo 
okvirni, da bi omogočali življenjsko uporabljanje na različnih sodnih področjih. 
Hkrati moramo priznati, da so naši pravosodni kadri doslej premalo sodelovali 
pri ustvarjanju novih in popravljanju starih oziroma zastarelih predpisov. V 
bodoče bo nujno, da se omogoči in razvije večja iniciativa sodstva, zlasti v po- 
gledu pravočasnih sprememb neustreznih predpisov, kar je izredno važno za 
utrjevanje zakonitosti in ugleda celotnega pravosodnega in pravnega sistema. 

Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! V tem svojem sporočilu sem vas 
skušal čim krajše informirati o določenih najvažnejših problemih in stanju 
našega sodstva, da bi lahko v bodoče dosegli z bolj koordiniranimi napori ob 
vaši neposredni pomoči še hitrejši razvoj in okrepitev družbene vloge sodstva 
in celotnega pravosodja, kar bo doprineslo ne samo k nadaljnji učvrstitvi našega 
socialističnega sistema, ampak tudi k varstvu pravic naših delovnih ljudi, ki 
so postali v sistemu naše socialistične demokracije neposredni in množični 
nosilci naših novih dosledno socialističnih, demokratičnih  družbenih odnosov. 

Predsednik Miha Marinko: Predno bi prešli k obravnavi o tem po- 
ročilu, sporočam, da je tudi odbor za organizacijo oblasti in upravo obravnaval 
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poročilo Vrhovnega sodišča in v zvezi z njim pripravil resolucijo, katere osnutek 
je bil poslancem razdeljen. Ker bi obravnavali tudi to resolucijo in končno o 
njej tudi sklepati, zato dajem najprej besedo poročevalcu odbora za organiza- 
cijo oblasti in upravo tovarišu Francu Pirkoviču. 

Franc P i r k o v i č : Tovarišice in tovariši ljudski poslanci. Poročilo Vr- 
hovnega sodišča LRS, ki je bilo na seji odbora za organizacijo oblasti in upravo 
dopolnjeno z izvajanjem predsednika Vrhovnega sodišča LRS Vladimirja Kri- 
vica je odbor obširno obravnaval. Naša skupščina poročilo Vrhovnega sodišča 
prvič obravnava in se podrobneje seznanja s problemi na področju sodstva. 
Pobudo Vrhovnega sodišča, naj bi skupščina obravnavala poročilo s področja 
pravosodja, čeprav naši predpisi ne določajo obveznega poročanja sodišč, ima 
odbor za izredno pomembno in koristno. 

Razne pojave v našem gospodarskem in družbenem razvoju, delovanju 
upravnih organov, odnose med državljani in razna druga vprašanja obravna- 
vajo naša sodišča in s svojim delom prispevajo k reševaju teh vprašanj, utrju- 
jejo zakonitost in v mejah svoje pristojnosti prispevajo k odpravljanju raznih 
nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti. Obravnava poročila Vrhovnega sodišča 
LRS ter problemov, ki jih to poročilo nakazuje, bo po svoji strani v pomoč 
pri delu sodišč ne da bi se s tem kakorkoli kršila ali omejevala neodvisnost 
sodišč. V razvijanju socialističnih družbenih odnosov, v krepitvi pravnega si- 
stema in varstva pravic državljanov se bosta neodvisnost sodišč in zakonitost 
še bolj utrdila ter se bo še bolj izboljšala kvaliteta sojenja. 

Naša sodišča so se v zadnjih letih organizacijsko in kadrovsko okrepila in 
so postopoma zboljšujejo tudi materialni pogoji za njihovo delo. Vendar bo 
tudi po mnenju odbora potrebno, da se bodo v prihodnje hitreje izboljševali 
materialni pogoji, ustanavljala nova sodišča ter ponekod tudi kadrovsko okre- 
pila. Nadaljnja izgradnja pravnega sistema, zlasti na tistih področjih, kjer še 
nimamo pravnih predpisov oziroma kjer so ti predpisi že zastareli, bo lahko v 
mnogočem olajšala in pospešila delo sodišč. Naša sodišča so odigrala pomembno 
vlogo pri naših prizadevanjih, da se odpravijo iz preteklosti podedovani ne- 
enakopravni in odvisni odnosi na gospodarskem, delovnem, uslužbenskem, dru- 
žinskem in dedno-pravnem področju. Vrhovno sodišče je pomembno prispevalo 
na področju upravnega sodstva k utrjevanju zakonitosti pri delu upravnih in 
samoupravnih organov, ko odločajo o varstvu pravic in določanju obveznosti 
državljanov. 

Odbor je obširno obravnaval tudi vprašanje kaznovalne politike, pri čemer 
je ugotovil, da zaradi prizadevanj pristojnih organov, političnih in družbenih 
organizacij, skratka vse družbe, število kaznivih dejanj v primerjavi s porastom 
prebivalstva, razvojem gospodarstva in s spremembo socialne strukture v naši 
republiki postopno upada, da je večina kaznivih dejanj lažjega značaja in da 
politični kriminal močno upada, kar kaže na moč našega družbenega sistema. 
Podrobnejša analiza kaznivih dejanj pa skoraj brez izjeme dokazuje, da do 
kaznivih dejanj, kot n. pr. na področju gospodarstva, prihaja povsod tam, kjer 
je delo organov delavskega upravljanja slabo, kjer se ti niso uveljavili in kjer 
je bila družbena kontrola pomanjkljiva. V primerjavi s prejšnjimi leti pa so- 
dišča v svojem delu zaznavajo, kje se je delo na preventivnem področju izbolj- 
šalo, katerim vprašanjem posvečajo pristojni organi, organizacije in drugi več 
pozornosti, kar ima svoj odraz tudi v zmanjšanju primerov določenih kaznivih 
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dejanj. Pravočasno odkrivanje vzrokov, ki subjektivno ali objektivno omogo- 
čajo ali vplivajo na storilce raznih kaznivih dejanj kot je alkoholizem, duševni 
bolniki, ki so družbeno nevarni itd. terja, da ta vprašanja pristojni organi 
spremljajo in pravočasno z najširšo preventivo omogočijo, da bi do kaznivih 
dejanj ne prišlo. 

Odbor je obširno obravnaval tudi vprašanje, o katerem je v naši javnosti 
sem in tja govor, češ da sodišča za iste delikte odmerjajo različno kazen. Po 
mnenju odbora imajo naša sodišča nalogo, ko obravnavajo posamezen primer, 
da upoštevajo vse okoliščine, tako da bo sodba imela svoj represivni ali pre- 
ventivni namen, pri čemer ne more sodba vplivati samo na samega storilca, 
ampak mora vplivati tudi na to, da ima svoj odmev v širši in ožji okolici 
ter tako v končni posledici preprečuje oziroma zmanjšuje določena kazniva de- 
janja. S tem vprašanjem pa je po drugi strani tesno povezano tudi delovanje 
porotnikov. Cim bolj se bo delo porotnikov okrepilo, družbene in druge organi- 
zacije seznanjale z delom sodišč in čim več državljanov bo s kaznovalno politiko 
seznanjenih, tem bolj bo ljudem razumljivo, zakaj ne more in pravzaprav tudi 
ne sme biti za isto kaznivo dejanje odmerjena enaka kazen. Kakršna koli 
šablona na področju kaznovalne politike bi ne krnila samo neodvisnost sodišč, 
ampak bi sodba ne dosegla svojega namena. 

Odbor je obširno obravnaval vprašanje porotništva. Namen te institucije 
ni, da bi se porotnike usmerilo v to, da bi postali pravniki — laiki. Sodniki — 
porotniki onemogočajo, da bi se sodišča odtrgala od življenja in so velik ko- 
rektiv proti birokratizaciji sodstva. S spoznavanjem okoliščin pa porotniki omo- 
gočajo, da se načelo individualizacije kazni docela uresniči, da je razsojanje 
čimbolj objektivno, poznavanje razmer na določenem območju pa porotniku 
omogoča, da prispeva, da se posamezna zadeva, ki jo sodišče obravnava, lahko 
čimbolj življenjsko reši. Zato je potrebno, da se temu vprašanju posveti največ 
pozornosti, da se porotniška služba čimbolj afirmira, izboljša socialni sestav po- 
rotnikov ter da se izvolitev porotnikov ne obravnava formalno, ampak se voli 
tiste, ki bodo dolžnosti porotnika lahko uspešno izvrševali. 

Po mnenju odbora je poročilo Vrhovnega sodišča izredno izčrpno in daje 
ogromno materiala za razpravo Na podlagi obravnave, zlasti na podlagi poročila 
Vrhovnega sodišča LRS je odbor za organizacijo oblasti in uprave na pobudo 
Izvršnega sveta sprejel predlog resolucije, ki je bila tovarišem poslancem raz- 
deljena. Odbor je namreč mnenja, da bi bilo umestno, da Ljudska skupščina LRS 
ugotovi stanje na področju sodstva in priporoči pristojnim organom razne 
ukrepe, ki bodo zagotovili še uspešnejše delo naših sodišč. 

Zato v imenu odbora predlagam, da po obravnavi poročila Vrhovnega 
sodišča LRS obravnavamo tudi resolucijo ter jo v besedilu, kot jo predlaga 
odbor za organizacijo oblasti in uprave, sprejmemo. 

Predsednik Miha Marinko: Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo k 
poročilu in k predlogu resolucije? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, 
zaključujem razpravo in dajem predlog resolucije, ki je poslancem razdeljena, 
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 poročilo kot resolucija soglasno sprejeta. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
0 predlogu odloka o novi določitvi krajevnih območij okrožnih in okrajnih 
sodišč v Ljudski republiki Sloveniji. 
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Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in upravo, da da poro- 
čilo. (Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in upravo ljudski poslanec 
Stane Vrbovec prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Zeli morda pred- 
stavnik Izvršnega sveta dopolniti svojo pismeno obrazložitev? (Predstavnik 
Izvršnega sveta izjavi, da ustna obrazložitev ni potrebna.) Ker se nihče ne javlja 
k besedi, dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se jo kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je skupščina soglasno sprejela odlok o 
novi določitvi krajevnih območij okrožnih in okrajnih sodišč v Ljudski re- 
publiki Sloveniji. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na volitve in razrešitve sod- 
nikov rednih sodišč. 

Prosim poročevalca odbora za volitve, da da poročilo. (Poročevalec odbora 
za volitve ljudski poslanec Ivan Alt prebere odborovo poročilo. - Glej 
priloge.) 

Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, dajem na glasovanje pred- 
log, da se za sodnika Vrhovnega sodišča LRS izvoli tovariš Jože Kobal. Kdor 
je za ta predlog, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Jože 
Kobal izvoljen za sodnika Vrhovnega sodišča LRS. 

Dajem na glasovanje predlog, da se za sodnika Okrožnega sodišča v Mari- 
boru izvoli Vladimir Rijavec ter za sodnika Okrožnega sodišča v Celju Branko 
Vrstovšek. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je bil izvoljen za sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru Vladi- 
mir Rijavec in za sodnika Okrožnega sodišča v Celju Branko Vrstovšek. 

Končno dajem na glasovanje predlog, da se kot sodnik Okrožnega sodišča v 
Mariboru razreši Franc Zavašnik. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je bil Franc Zavašnik razrešen kot sodnik Okrožnega sodišča 
v Mariboru. 

Prehajajno na 4. točko dnevnega reda, to je k volitvam občasnih sodnikov 
Višjega gospodarskega sodišča LRS. 

K temu predlogu sklepa je odbor za volitve dal svojo obrazložitev že pri 
prejšnji točki dnevnega reda. Ima morda kdo kako pripombo k predlogu tega 
sklepa ali pa morda želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Potem dajem tudi ta 
predlog na glasovanje. Predlog je bil poslancem razdeljen in ga dajem 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 sklep o izvolitvi občasnih sodnikov Višjega gospodarskega sodišča LR Slove- 
nije sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na izvolitev komisije za pri- 
pravo predloga za spremembo poslovnika Ljudske skupščine LRS. Prosim za 
predlog za to komisijo. (K besedi se prijavi ljudski poslanec Humbert Gačnik.) 

Humbert Gačnik : Tovarišice in tovariši ljudski poslanci. V zvezi z 91. 
členom poslovnika Ljudske skupščine LRS predlagam v imenu ljudskih poslancev 
Ivana  Zmaharja,  Franca   Pirkoviča,  Alfonza  Grmeka,   Franca  Trevna,  Mirka 
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Zlatnarja, dr. Helija Modica, Elice Dolenc, Rika Jermana, Ivana Kneza in v 
svojem imenu, da Ljudska skupščina LRS izvoli za člane komisije, ki bo ob- 
ravnavala in predlagala skupščini spremembe poslovnika Ljudske skupščine 
LRS naslednjo ljudske poslance: Milana Apiha, Andreja Babmka, Julija Bel- 
trama, Miho Berčiča, Jožeta Gerbca, Franca Kijnovca, Jožeta Kladivarja, Ivana 
Novaka, Lojzeta Ocepka, dr. Miho Potočnika in Jakoba 2ena. 

Predsednik Miha Marinko: Obstoja morda še kak drug predlog poleg 
predloga, ki ga je dal ljudski poslanec Humbert Gačnik? (Ne javi se nihče.) 
Naloga te komisije bo, da obdela že pripravljeni predlog poslovnika, ki ga je 
začasna strokovna komisija že pripravila. 

Ima kdo kako pripombo k predlaganem sestavu te komisije? (Ne javi se 
nihče.) Ker nihče, menim, da je ta predlog sprejet. 

S tem je tudi dnevni red današnje skupne seje izčrpan in zaključujem 
8. skupno sejo. 

Seja je bila zaključena ob 18.20 uri. 



9. seja 

(2. julija  1959) 

Predsedoval:   Miha   Marinko,   predsednik Ljudsko skupščine LRS 

Tajnik:   dr. Miha   Potočnik 

Začetek seje ob 10.20 uri. 

Predsednik Miha Marinko: Tovariši ljudski poslanci! Pričenjam 9. 
skupno sejo obeh zborov in ugotavljam, da so opravičili svojo odsotnost po- 
slanci Republiškega zbora Mara Dermastia, dr. Marijan Dermastia, Tone Fajfar, 
Prane Leskošek, Ivan Potrč, Ivan Rančigaj, Mitja Ribičič, Jože Tramšek, Janez 
Vipotnik, Beno Zupančič in Marija Zupančič; iz Zbora proizvajalcev pa inž. Jože 
Dernovšek, Jože Gerbec, Slavko Kobal, Ivan Novak, Lojze Ocepek in Anton 
Pire. Predlagani, da jim skupščina opraviči odsotnost. 

Prosim tovariša tajnika, da prebere zapisnik 8. skupne seje. (Tajnik dr. Miha 
Potočnik prebere zapisnik 8. skupne seje.) Ima kdo kako pripombo k zapisniku? 
(Ne javi se nihče.) Ker ne, menim, da je zapisnik odobren in da se lahko pod- 
piše. (Predsednik in tajnik podpišeta zapisnik.) 

Izvršni svet je predlagal, da na skupni seji odgovori na nekatera vprašanja 
ljudskih poslancev. Predložil pa je tudi predlog za razrešitev sodnika okrožnega 
sodišča. 

Poleg tega je bilo na naglico pripravljeno poročilo odbora za družbena 
sredstva. Ker pa zaradi te naglice poročilo ni moglo biti pravočasno dostavljeno 
poslancem in ker iz istih razlogov tudi ni bilo dovolj temeljito pripravljeno, 
sem zato mnenja, da razpravo o tem poročilu preložimo na naslednje zase- 

danje skupščine. 
Glede na povedano predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 

1. odgovori Izvršnega sveta na vprašanja poslancev; 
2. obravnavanje in sklepanje o predlogu sklepa o razrešitvi sodnika okrož- 

nega sodišča. 
Ima morda kdo kakšen dopolnilni predlog k predlaganemu dnevnemu redu? 

(Ne javi se nihče.) Cene, menim, da je predlagani dnevni red sprejet. 
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odgovore Izvršnega sveta 

na vprašanja ljudskih poslancev. 
Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da na poslana pismena vprašanja od- 

govori po vrsti, kakor so vprašanja prišla. 
Prvo vprašanje je poslala tovarišica Marinka Ribičič in prosim predstavnika 

Izvršnega sveta Vlada Majhna za odgovor. 
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VladoMajhen: Ljudski poslanec Marinka Ribičič je poslala vprašanje 
v zvezi s financiranjem strokovnih šol. 

Vprašanje glasi: ►»Ze dalj časa se v diskusijah o strokovnih šolah načenja 
vprašanje smotrnosti sedanjega sistema njihovega financiranja. V praksi so 
zaradi tega močne tendence, da posamezni okraji iz finančnih razlogov omeju- 
jejo razvoj posameznih šol, ki so za naše gospodarstvo izredno potrebne. Zanima 
me, če se zadeva proučuje in kako se bo ta problem v bodoče reševal.« 

Odgovor: Vprašanje zasluži vso pozornost, ker se dotika problema razvoja 
strokovnih šol v okviru republike. Sodimo, da ga je treba reševati v skladu 
s tistimi določili splošnega zakona o šolstvu, ki govore o ustanoviteljih in o 
financiranju strokovnih šol. Za razliko od osnovnih šol in gimnazij, ki jih 
lahko ustanavljajo samo ljudski odbori, predvideva 112. člen omenjenega za- 
kona kot ustanovitelje strokovnih šol tudi gospodarske in družbene organizacije, 
115. člen pa tudi možnost, da se lahko več ljudskih odborov oziroma gospodar- 
skih in družbenih organizacij sporazume, da ustanovijo strokovno šolo. Ce se ta 
določila uporabijo konkretno za posamezne šole, se bodo občinski in okrajni 
ljudski odbori lahko znatno razbremenili svojih finančnih obveznosti za vzdrže- 
vanje strokovnih šol, za kar so po dosedanjih predpisih bili edini odgovorni 
in zadolženi. Zato v bodoče ne bodo več težili, da zaradi finančnih težav krnijo 
ali zavirajo delovanje raznih strokovnih šol. Tudi v primerih, če občinski in 
okrajni ljudski odbori zadrže pravico ustanovitelja posameznih strokovnih šol 
na njihovem področju, se po 121. členu splošnega zakona o šolstvu lahko delno 
razbremene finančnih obveznosti za vzdrževanje teh šol. 

Tretji stavek omenjenega člena govori namreč o tem, da se dopolnilna 
sredstva za delo šol lahko zagotavljajo z dotacijami gospodarskih in družbenih 
organizacij in v ta namen ustanovljenih skladov. Upoštevajoč navedeno dejstvo 
bi se bilo treba ravnati glede financiranja strokovnih šol po naslednjih načelih: 

1. vsem strokovnim šolam je treba čimprej po poprejšnji analizi v kakšnem 
merilu deluje šola, za kakšna gospodarska podjetja pripravlja strokovne kadre 
in katere od gospodarskih organizacij so predvsem zainteresirane za te kadre, 
določiti ustanovitelje, kolikor to že ni bilo urejeno; 

2. prenos ustanoviteljstva od okraja na občine oziroma na gospodarske orga- 
nizacije ali podjetja naj se izvede sporazumno med organom, ki ustanoviteljslvo 
predaja in organom oziroma organizacijami, ki ustanoviteljstvo sprejemajo. 
V primerih, ko bodo občinski in okrajni ljudski odbori zadržali ustanoviteljstvo 
posameznih šol, naj se le ti dogovore z gospodarskimi organizacijami oziroma 
podjetji posebej zainteresiranimi za kadre, ki take šole vzgajajo, za višino 
dotacij.  Poskrbeti je treba, da bodo dotacije dobivale redno,  kar se uredi s 

posebno pogodbo. ,,-■■. 
V primerih ko se na posameznih strokovnih šolah v določeni občini ali 

okrajih izobražujejo tudi učenci drugih občin in okrajev, naj bi se kot ustanovi- 
telji le v izjemnih primerih pritegovali tudi drugi občinski in okrajni ljudski 
odbori, in sicer le takrat, če je vključeno na šolo v primerjavi z učenci domačega 
področja zelo veliko učencev iz drugih upravnoteritorialnih enot. V tem pogledu 
naj bi se praviloma ravnali po kriteriju, ki je veljaven za financiranje splošno 
izobraževalnih šol. Splošno izobraževalne šole financirajo namreč tiste občine 
oziroma okraji, na katerih teritoriju leži šola ne glede na to, od kod prihajajo 
učenci na šolo. To velja recipročno za vse občine oziroma okraje. Svet za šolstvo 
LRS proučuje problematiko financiranja strokovnih šol, ki bo v skladu z nave- 
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denimi načeli predlagal že pred prićetkom prihodnjega proračunskega leta Iz- 
vršnemu svetu Ljudske skupščine LRS ustrezne ukrepe in ustrezna navodila 
ljudskim odborom. 

Predsednik Miha Marinko: Ali se ljudski poslanec Marinka Ribičič 
zadovolji z odgovorom? 

Marinka Ribičič: Da. 

Predsednik Miha Marinko: Drugo vprašanje je stavil ljudski poslanec 
Aleksander Pirher. Prosigi predstavnika Izvršnega sveta Vlada Majhna, da 
odgovori tudi na to vprašanje. 

VladoMajhen: Ljudski poslanec Aleksander Pirher je stavil vprašanje 
v zvezi s krediti, ki se dajejo iz republiških skladov za gradnjo osnovnih šol. 

Vprašanje glasi: »Osnovno šolstvo v Pomurju, posebno v Prekmurju, je po 
večini nižje organizirano. Šolske zgradbe so dotrajane, v mnogih krajih se 
vrši pouk v neprimernih privatnih zgradbah, bivših gostilnah itd. Tukajšnje 
komune niso sposobne s svojimi sredstvi zgraditi v bodočih letih najpotrebnejše 
šolske objekte, sposobne pa bi bile zgraditi najpotrebnejše šole, če bi dobile 
iz kakšnega republiškega sklada dolgoročne kredite. Prosim za pojasnilo, ali 
bo v bodoče bodisi okraju ali pa občinam mogoče dobiti potrebne kredite 
iz kakšnega republiškega sklada za gradnjo osnovnih šol?- 

Odgovor: Po podatkih, ki jih je zbral Svet za šolstvo LRS v letu 1957 in 
1958 ni bil dosežen petletni plan investicij za gradnjo šolskih prostorov. Zaosta- 
nek v teh dveh letih znaša 1720 milijonov in se nanaša predvsem na investicije 
za gradnjo splošno izobraževalnih šol, medtem ko je plan za gradnjo strokovnih 
šol, zahvaljujoč skladu za gospodarske kadre, v glavnem dosežen. Ker se je 
v* letu 1958 prenehalo z republiškimi dotacijami za gradnjo šol, so se občinski 
in okrajni ljudski odbori zatekli k najemanju posojil za gradnjo osnovnih 
šol iz raznih okrajnih in občinskih skladov. Predpisi ne predvidevajo najemanja 
sredstev iz republiških skladov. Po sedanjem sistemu financiranja šolstva mo- 
rajo vse osnovne in srednje šole financirati občine in okraji, ki lahko inve- 
sticije v šolstvo dajejo le iz svojih skladov in je razdelitev narodnega dohodka 
v skladu s temi tudi organizirana. Odbor za kulturo in prosveto Zvezne ljudske 
skupščine je v razpravi o poročilu Zveznega izvršnega sveta opozoril Zvezno 
ljudsko skupščino, da bi bilo treba nekaj ukreniti za hitrejšo gradnjo osnovnih 
šol in morda iti na ustvarjenje posebnih skladov. Slovenija stoji na stališču, da 
bi se taki skladi mogli formirati v občinah in okrajih. To vprašanje se bo pre- 
tresalo ob sestavljanju družbenega plana in proračuna za leto 1960. Potemtakem 
lahko pričakujemo, da se bo gradnja osnovnih šol tudi v gospodarsko manj 
razvitih področjih v letu 1960 premaknila iz mrtve točke. 

Vprašanje šolstva v Pomurju bo treba posebej pregledati. V kolikor bi se 
pokazalo, da občine Pomurja gradenj ne zmorejo same in da tega ne zmore 
tudi okraj, bo treba videti, kakšne so glede tega možnosti za republiško pomoč. 

Predsednik Miha Marinko: Ali se ljudski poslanec Aleksander Pirher 
zadovolji z odgovorom? 

Aleksander Pirher: Da. 
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Predsednik MihaMarinko: Tretje vprašanje je stavil ljudski poslanec 
Stane Fele. Prosim predstavnika Izvršnega sveta Toneta Boleta, da odgovori 
na stavljeno vprašanje. 

T o n e B o 1 e : Ljudski poslanec Stane Fele je stavil vprašanje, ki sloni na 
obširni dokumentaciji Občinskega ljudskega odbora Ljubljana-Bcžigrad. Ker 
pa to vprašanje zadeva verjetno tudi druge občine, dajem v imenu Izvršnega 
sveta obširnejši odgovor. 

Vprašanje in navedbe poslanca tovariša Feleta zadevajo naslednja dva prob- 
lema Prvič, obveznost gospodarskih organizacij, plačevati proračunski prispevek 
v zvezi z uporabo sredstev skupne porabe in drugič, obveznost gospodarskih 
organizacij politično-teritorialnih enot, da odvajajo 25 «/o uporabljenih investi- 
cijskih sredstev v sklad obratnih sredstev. 

Predpisi ki obravnavajo ta vprašanja, določajo v glavnem naslednje. Prvič, 
po 50 členu'zakona o sredstvih gospodarskih organizacij so le-te dolžne plačati 
politično-teritorialnim enotam ob uporabi sredstev iz sklada skupne porabe 20 % 
teh sredstev kot proračunski prispevek in drugič, po uredbi o uporabi investicij- 
skih sredstev pa so gospodarske organizacije dolžne ob vsaki investicijski porabi 
sredstev svojih skladov odvesti 25 0/o porabljenih sredstev v svoj sklad obratnih 

sredstev. 
Ker je bistvo vprašanja poslanca Feleta v tem, ali se predvideva kakšna 

sprememba omenjenih predpisov, navajam v odgovoru naslednje: 

Na podlagi odloka o določitvi namenov sredstev skladov skupne porabe, 
za katere se ob njihovi uporabi ne plača proračunski prispevek, gospodarske 
organizacije niso dolžne plačati politično-teritorialnim enotam navedenega pro- 
računskega prispevka, če porabijo sredstva skupne porabe v tele namene: 

1. če jih prenesejo v sklad osnovnih sredstev, v sklad obratnih sredstev 

ali v rezervni sklad; 
2. če jih uporabijo za gradnjo novih stanovanjskih hiš, otroških zavodov 

in gospodarskih servisov; 
3. če jih dajejo študentom in dijakom kot štipendije ali pa če jih uporabijo 

za strokovno izobraževanje delavcev; 
4. če jih brez povračila prenesejo v družbene sklade za gradnjo novih 

stanovanjskih hiš ali če dajejo iz njih družbenim skladom posojila v ta namen; 

5. če jih uporabijo za svoje sanitarne naprave; 

6. če jih uporabijo za investicije v osnovna sredstva svojih menz in de- 
lavskih restavracij; 

7. če jih uporabijo za to, da ustvarijo z drugimi gospodarskimi organiza- 
cijami skupne sklade, katerih sredstva se uporabljajo v namene, našteto pod 
gornjimi točkami. 

Iz navedenega sledi, da je prvenstveni namen oprostitve plačila proračun- 
skega prispevka podan v interesu delovnih kolektivov samih s tem, da so ti 
oproščeni te obveznosti v primerih, če uporabljajo sredstva sklada skupne po- 
rabe za povečanje proizvodnje, vzgoje kadrov, izboljšanja prehrane, izboljšanja 
sanitarnih naprav itd., kar vse vodi k izboljšanju družbenega standarda de- 
lovnega kolektiva in hkrati tudi k izboljšanju standarda v okviru komune. 
Poleg vsega tega menimo, da je okvir namembnosti, za katere velja oprostitev, 
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dovolj širok. Kolektivi torej lahko sami odločajo ali bodo porabili ta sredstva 
za reševanje problemov življenjskega standarda znotraj kolektivov ali pa bodo 
združevali svoja sredstva za reševanje vprašanj življenjskega standarda z usta- 
novami izven svojih gospodarskih organizacij. Omenjeni odlok omogoča tedaj 
tudi združevanje sredstev skladov skupne porabe več podjetij, da se na ta 
način dejansko podpro določene ustanove ali akcije v okviru komune, predvsem 
za gradnjo stanovanjskih hiš, otroških zavodov in gospodinjskih servisov. Kajti 
jasno je, da bi zapiranje kolektivov samih vase, ne upoštevajoč potrebe razvoja 
življenjskih pogojev v okviru komune, lahko negativno vplivalo na razvoj sa- 
mega podjetja in komune kot celote. Ker delovni kolektivi svobodno razpola- 
gajo s sredstvi sklada skupne uporabe, se bodo odločili za združevanje svojih 
sredstev za skupno reševanje problemov komune, če bodo te skupne porabe 
prepričevalno in vsestransko utemeljene. 

Kar zadeva predlog poslanca tovariša Feleta glede razširitve možnosti 
porabe sredstev sklada skupne porabe brez plačila proračunskega prispevka 
tudi za druge v odloku naštete potrebe, predvsem komunalnega značaja, je 
treba poudariti, da obstoječi predpis glede oprostitve plačila proračunskega 
prispevka v kar največji meri upošteva dejansko situacijo in najbolj pereče 
potrebe, to je vprašanje proizvodnih kapacitet ter življenjske ravni članov 
kolektiva in prebivalcev komune. Razširitev možnosti uporabe teh sredstev brez 
plačila proračunskega prispevka tudi za druge potrebe bi lahko presegla de- 
janske možnosti, ki danes za angažiranje teh sredstev obstojajo oziroma so 
opravičljive. Pri vsem tem pa je treba še upoštevati, da prispevek, ki so ga 
gospodarske organizacije dolžne plačati politično-teritorialnim enotam, tako 
ostane občini, ki z njim prosto razpolaga in ga lahko uporabi tudi za namene, 
za katere ga je predvidela v svojem programu potrošnje, torej tudi za objekte, 
ki vplivajo na življenjski standard prebivalcev občine. 

Drugič, po uredbi o uporabi investicijskih sredstev za gospodarske orga- 
nizacije so'le te dolžne ob vsaki investicijski porabi sredstev svojih skladov 
odvesti 25% uporabljenih sredstev v sklad lastnih obratnih sredstev. Pri tej 
stvari je treba zlasti poudariti, da je s tem predpisom tangirano vprašanje 
obratnih sredstev v gospodarskih organizacijah, ki je silno pereče. Znano je 
namreč, da se ob stalnem povečevanju družbenih investicijskih sredstev ne- 
prestano postavlja vprašanje dodatnih obratnih sredstev, ki naj bi omogočila 
boljše izkoriščanje proizvodnih kapacitet. V namenu, da se gospodarskim orga- 
nizacijam omogoči ustvariti zadostni obseg obratnih sredstev in na ta način 
boljše izkoriščanje njihovih kapacitet, je bilo v zadnjem času izdanih več 
predpisov, med drugim tudi predpis o podaljšanju roka odplačil posojil za 
najetje kreditov za obratna sredstva za povečani obseg proizvodnje. Zato 
menimo, da bi bilo vsako omejevanje možnosti formiranja lastnih obratnih 
sredstev gospodarskih organizacij gospodarsko neutemeljeno, zlasti tedaj, ko je 
v večini gospodarskih organizacij večji obseg proizvodnje vezan na večji sklad 
lastnih obratnih sredstev. Ob tej ugotovitvi nastopa vprašanje, kaj smatra po- 
samezni kolektiv za smotrnejšo rešitev, to je ali da uporabi sredstva za potrebe 
lastnega podjetja za izboljšanje proizvodnega procesa, ali da nameni del svojih 
sredstev v obliki združitve za uporabo v okviru komune ali gospodarske panoge. 
Takšno združevanje denarnega dela skladov osnovnih sredstev, pri katerem je 
jasno, da je uporaba združenih sredstev koristnejša tako za koletkiv kot za 
celoto, pa bo seveda zahtevalo ustrezne ekonomske in strokovne utemeljenosti. 
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Posebno vprašanje pa je ponovna 25 0/o omejitev združenih sredstev, če se 
le-ta prenesejo v občinski investicijski sklad. Ta dvojna omejitev uporabe 
sredstev odpade, kadar gospodarske organizacije, ki se zedinijo na združitev 
sredstev za določeni namen, s temi združenimi sredstvi direktno financirajo 
določeni investicijski objekt. Poleg tega pa je po najnovejših navodilih Držav- 
nega sekretariata za finance rešeno to vprašanje na naslednji način: 

1. V primeru, če se vrši prenos sredstev iz denarnega dela sklada osnovnih 
sredstev ali pa iz sklada skupne porabe v splošne družbene sklade brezplačno, 
odvede gospodarska organizacija predpisani znesek v sklad obratnih sredstev 
oziroma za rezervo sklada skupne porabe. Za prenesena sredstva v splošni druž- 
beni sklad pa ne velja ponovna 25 Vo omejitev, ker gre pri tem prenosu za 
dotacijo. 

2. Ce pa se izvrši prenos sredstev iz denarnega dela sklada osnovnih 
sredstev oziroma iz sklada skupne porabe gospodarskih organizacij v družbene 
sklade v obliki posojila, gospodarska organizacija ne odvaja 25 0/o v sklad 
obratnih sredstev, ker ta prenos sredstev še ne predstavlja definitivne potrošnje 
sredstev, pač pa zadene ta obveznost družbeni sklad, v katerega so bila ta 
sredstva prenesena. 

Predsednik Miha Marinko: Ali se ljudski poslanec Stane Fele zado- 
volji z odgovorom? 

Stane   Fele :   Da! 

Predsednik Miha Marinko: Četrto vprašanje je stavil ljudski poslanec 
Milan Ogris. Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da odgovor. 

Boris Kocijančič: Ljudski poslanec Milan Ogris je stavil Izvršnemu 
svetu vprašanje glede načina spremembe štipendiranja. 

Vprašanje glasi: »Ali je bil predlog za spremembo oziroma dopolnitev 
temeljnjega zakona o štipendijah sporočen Zveznemu izvršnemu svetu in ali je 
bilo v tem smislu s strani Zveznega izvršnega sveta že kaj pokrenjeno oziroma 
je pričakovati, da se predlagani način začne izvajati že ob pričetku šolskega 
leta 1959,60?- 

Odgovor: Okrajni ljudski odbor Kranj je obravnaval na skupni soji 
21. aprila 1959 poročilo komisije o štipendiranju in ugotovil, da sedanji način 
štipendiranja ne ustreza. Silno naraščanje dobe študija in drugi negativni pojavi 
pri štipendiranju zahtevajo po mnenju okrajnega ljudskega odbora Kranj 
spremembo dosedanjega načina štipendiranja v tem smislu, da bi se v bodeče 
štipendije dajale le kot brezobrestna posojila, ki bi jih štipendisti morali vračati 
dajalcu štipendije. V pogodbi bi se določili pogoji, ki bi bili ugodnejši za tistega 
štipendista, ki bi se obvezal za daljšo službeno dobo pri dajalcu štipendije, ki 
bi dosegel boljši učni uspeh, pokazal večjo prizadevnost in aktivnost na 
delovnem mestu itd. 

Dalje predlaga Okrajni ljudski odbor Kranj, da bi se dajale v bodoče 
štipendije tudi dijakom nižjih in srednjih strokovnih šol pod istimi pogoji kot 
gimnazijcem. Prav tako predlaga Okrajni ljudski odbor Kranj združitev vseh 
skladov za štipendije v enoten občinski oziroma okrajni sklad za štipendije in 
izdelavo  perspektivnih  planov za  kadre za  naslednjih  deset let.  Novi  režim 
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štipendiranja naj bi se pričel izvajati že v .šolskem letu 1959/60. Tak je predlog 
Okrajnega ljudskega odbora Kranj. 

Predlog pa ni bil posredovan Izvršnemu svetu Ljudske skupščine LRS 
neposredno in zaradi tega Izvršni svet zaenkrat ni ničesar podvzel pri Zveznem 
izvršnem svetu. Potem šele, ko je dobil vprašanje ljudskega poslanca Milana 
Ogrisa, je Izvršni svet ugotovil, da je Okrajni ljudski odbor Kranj svoj predlog 
predložil tukajšnjemu Sekretariatu za občo upravo. Ta je predlog posredoval 
Zveznemu sekretariatu za občo upravo, ki je o problemih štipendiranja sicer 
razpravljal, ni pa še zavzel dokončnega stališča. Izvršni svet pa meni, da zasluži 
predlog Okrajnega ljudskega odbora Kranj vso pozornost in da ga bo treba 
podrobneje proučiti in če se bo pokazalo, da je umesten, bo treba zavzeti 
določena stališča ter jih posredovati pristojnim zveznim organom. 

Predsednik Miha Marinko: Peto vprašaje je stavil ljudski poslanec 
Štefan Gyofi. Prosim predstavnika Izvršnega sveta Jožeta Ingoliča, da da 
odgovor. 

Jože Ingolič: Ljudski poslanec Štefan Gyofi je stavil vprašanje, ki 
zadeva nadvse pomembno vprašanje regulacije reke Mure in glasi: 

»Reka Mura teče na območju naše občine od katastrske občine Hotiza do 
katastrske občine Pince, to je v dolžini okoli 18 km. Na tej dolžini je bilo v 
bližnji preteklosti izvršenih nekaj manjših regulacijskih del. Na tej dolžini 
tvori reka Mura mejo med LR Hrvatsko in LR Slovenijo. Na hrvaški strani je 
obalni svet nekoliko višji in na kritičnih mestih utrjen. Posledica tega je, da 
reka Mura vdira na naše področje in odplavlja rodovitno zemljo in v zadnjem 
času resno ogroža obalni nasip v vaseh Kot, Petišovci in Pince. Reka Mura je 
po svojem značaju zvezna reka in je za regulacijo določena vsota investicijskih 
sredstev. Prosim, da se pojasni, kje se bodo porabila predvidena investicijska 
sredstva in kdaj se bo začelo z delom?« 

Odgovor: Od sredstev, ki so v tekočem letu odobrena za Muro iz zveznega 
proračuna in sicer 50 milijonov dinarjev, se daje za najnujnejše primere v 
celotnem toku in je tako odobreno za odsek v Kotu 5 860 000 dinarjev in za 
odsek pri Benici — Petišovci — Pince 1 800 000 dinarjev. Načelno pa se sredstva 
trosijo za sistematična regulacijska dela, ki napredujejo od Mote do Bistrice 
navzdol. V Kotu gre za regulacijski presek, na katerem je Ljudska republika 
Slovenija posebno zainteresirana, republika Hrvatska pa je že dala soglasje 
k ureditvenim delom na tem odseku. V tekočem letu so predvideni tudi raz- 
govori organov vodnega gospodarstva LR Slovenije z organi vodnega gospo- 
darstva LR Hrvatske zaradi določitve osnovnih principov, po katerih naj se dela 
na obmejnem odseku med obema republikama izvajajo, predvsem potem, ko 
bodo na vrsti že sistematična regulacijska dela na tem odseku. Zaradi izredno 
neugodnega vodnega režima za gradnjo v letošnjem letu pa je treba računati 
z dejstvom, da bodo pri izvedbi vseh del po letošnjem odobrenem programu 
nastopile objektivne težave. Dela se bodo pričela takoj, ko bodo vremenske 
razmere to dopustile. 

Predsednik Miha Marinko: Zeli še kdo staviti vprašanje? (Ne javi 
se nihče.) Ce nihče, zaključujem to točko dnevnega reda in prehajamo na 
2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga sklepa o razrešitvi sodnika 
okrožnega sodišča. 
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Prosim poročevalca odbora za volitve, da da poročilo. (Poročevalec odbora 
za  volitve ljudski  poslanec  Andrej   Babnik  prebere  odborovo  poročilo. 
- Glej priloge.) ,      ,   .       ,     ■ ■    u 

Zdi predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno dopolnitev k pismeni obraz- 
ložitvi? (Predstavnik Izvršnega sveta izjavi, da ustna obrazložitev ni potrebna.) 
Ce ne, potem dajem predlog, da se tovariš Dinko Gregorin razreši kot sodnik 
Okrožnega sodišča v Ljubljani, v razpravo. 2eli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče, potem dajem ta predlog sklepa 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 Ljudska skupščina LRS 
razrešila tovariša Dinka Gregorina kot sodnika Okrožnega sodišča v Ljub jani. 

S tem je dnevni red naše 9. skupne seje izčrpan in sejo zaključujem. Hkrati 
obveščam tovariše ljudske poslance, da Klub poslancev sklicuje sejo kluba 
takoj. 

Seja je bila zaključena ob 10.55 uri. 
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(1. oktobra 1959) 

Predsedoval:   dr.   Heli   Modic,   podpredsednik   Ljudske skupščine LRS 

Tajnik: dr.   Miha   Potočnik 

Začetek seje ob 13. uri. 

Podpredsednik dr. Heli Modic: Pričenjam 10. skupno sejo in ugo- 
tavljam, da so opravičili svojo odsotnost poslanci Republiškega zbora dr. Draga 
Cernelč, dr Marijan Dermastia, Mihaela Dermastia, Milko Goršič, Aleksander 
Pirher, Vilma inž. Pirkovič, Franc Pirkovič, Franc Sebjanič ter poslanec Zbora 
proizvajalcev Mara Fras. Predlagam da jim skupščina odsotnost opraviči. (Po- 
slanci se strinjajo.) 

Prosim tajnika, da prebere zapisnik zadnje seje. (Tajnik dr. Miha Potočnik 
prebere zapisnik 9. skupne seje.) Ima kdo od tovarišev poslancev kakšno pri- 
pombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, ugotavljam, da je zapisnik 
odobren in da se lahko podpiše. (Podpredsednik in tajnik podpišeta zapisnik.) 

Izvršni svet je predložil predlog sklepa o razrešitvi in izvolitvi sodnikov; 
odbor za družbena sredstva je pripravil poročilo, ki je bilo poslano poslancem: 
komisija za revizijo poslovnikov je predložila prečiščeno besedilo poslovnika 
Ljudske skupščine LRS. Nadalje je predložil administrativni odbor svoje 
poročilo. 

Glede na to predlagam naslednji dnevni red: 
1. poročilo odbora za družbena sredstva; 
2. obravnava o predlogu sklepa o razrešitvi in izvolitvi sodnikov; 
3. obravnava o predlogu za spremembo in dopolnitev poslovnika Ljudske 

skupščine LRS; 
4. poročilo administrativnega odbora. 
Ali obstoja k predlaganemu dnevnemu redu še kakšen spreminjevalni ali 

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

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na poročilo odbora za družbena 
sredstva. Prosim poročevalca odbora, da da poročilo. 

inž. Ivo Klemenčič: Tovariši ljudski poslanci! Dovolite mi, da 
podam naslednji uvod k pismenemu poročilu odbora za družbena sredstva. 

Utrjevanje delavskega in družbenega upravljanja ter izpopolnjevanje ko- 
munalnega sistema, dobiva svojo materialno osnovo v vedno ugodnejši delitvi 
sredstev za komune in gospodarske organizacije.  S tem je zagotovljena vse- 
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binska stran samoupravljanju in samostojnemu odločanju na vseh stopnjah 
upravljanja in gospodarjenja. Raven decentralizacije v naši republiki najbolje 
označujejo številke. Od skupnih sredstev, ki jih za letos predvideva republiški 
plan, ostane v upravi republiških organov in vseh ljudskih odbrov le okoli ena 
tretjina vseh sredstev, ostalo, razen sredstev za socialno zavarovanje, pa delijo, 
uporabljajo in z njimi razpolagajo gospodarske organizacije neposredno. Druž- 
bena sredstva, s katerimi danes razpolagajo državni organi, ustanove m še 
zlasti gospodarske organizacije, so ogromna in naraščajo vsako leto relativno in 
absolutno. Od pravilne razdelitve in porabe teh sredstev zavisi realizacija 
letnih in perspektivnih družbenih planov, izvajanje smernic in priporočil 
Ljudske skupščine, skratka izvajanje določene gospodarske politike. Od smotrne 
porabe celokupnih družbenih sredstev zavisi bolj ali manj skladen razvoj celot- 
nega gospodarstva in razvoj raznih družbenih služb. Prav tako pomeni delitev 
družbenih sredstev v nasprotju z začrtano gospodarsko politiko in neposrednimi 
nalogami in potrebami družbe oviro v utrjevanju družbeno-ekonomske osnove 
dežele in socialističnih družbenih odnosov. 

Družbena sredstva, ustvarjena na področju naše republike, se sicer delijo 
in uporabljajo na podlagi splošnih predpisov. Ogromen del teh sredstev pa 
konkretno delijo in jih uporabljajo organi delavskega upravljanja, ljudski 
odbori in drugi organi na podlagi družbenih planov in priporočil. Ti družbeni 
plani in priporočila pa dajejo le okvirne smernice, ki naj bi jih omenjeni organi 
realizirali v dnevni praksi. Naloga skupščinskega odbora za družbena sredstva 
je, da s stališča politike, začrtane v družbenih planih, zveznih in republiških 
zakonih in predpisih, resolucijah in priporočilih obravnava, kako državni organi, 
zavodi in gospodarske organizacije delijo in uporabljajo družbena sredstva in 
kako z njimi razpolagajo. 

Da bi pridobili tudi potrebne izkušnje za delo, se je odbor odločil, da 
najprej prouči kompleksno problematiko v okrajih Celje, Kranj in Gorica, 
V ta namen je osnoval potrebne komisije, ki so na podlagi zbrane dokumenta- 
cije in obiskov pri številnih ljudskih odborih, ustanovah, kmetijskih zadrugah 
in podjetjih ugotavljale skladnost osnovne delitve sredstev in smotrnost uporabe 
sredstev zbranih v skladih. 

Pri svojem delu je odbor prehajal tudi na druga področja, ki niso izrazito 
naloga našega odbora, bodisi zaradi kompleksnejšega pregleda, bodisi zaradi 
nezadostne jasnosti o samih nalogah odbora za družbena sredstva. To pa ne 
zmanjšuje pomena ugotovitev, ki jih obravnava tudi poročilo Ljudski skupščini 
in zato zaslužijo potrebno pozornost prizadetih organov, organizacij in ustanov. 

Odbor ugotavlja, da so na področjih, ki so jih obiskali člani odbora v 
csnovi pravilno delili sredstva v skladu z družbenim planom republike in 
manjša odstopanja bistveno ne vplivajo na osnovne proporce. Prav tako ugo- 
tavlja odbor pozitivno delovanje inštrumentov letošnjega družbenega plana pri 
odmeri sredstev za proračune, kar pomeni korak naprej k objektivizaciji pro- 
računske potrošnje. Ko pa je odbor primerjal delovanje inštrumentov družbe- 
nega plaia v okrajih, je ugotovil, da je vendar potrebno to vprašanje še proučiti, 
zato v poročilu tega vprašanja ne obravnava. Podvzeti ukrepi za boljšo izrabo 
časovnega fonda delovne sile so učinkovito vplivali na povečanje proizvodnosti, 
prav tako tudi na večje razumevanje kolektivov pri delitvi sredstev skupne 
porabe za potrebe standarda, tako znotraj podjetja in v širšem obsegu komune 
same. 
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V obiskanih industrijskih podjetjih in v gospodarstvu na sploh je odbor 
posvečal pozornost zlasti materialnim stroškom. Sedanja delitev dohodka je 
sicer zainteresirala kolektive na varčevanje z materialom, vendar ne v taki 
meri, da bi enako tehtali materialne stroške z izdatki, ki bremene čisti dohodek. 
Ker pa materialni stroški predstavljajo najmočnejši element v strukturi celot- 
nega dohodka, bi bil vsak odstotek znižanja materialnih stroškov tako za 
kolektiv, kakor tudi za celotno gospodarstvo izredno pomemben. Ne smemo se 
zadovoljiti z izgovorom, da kolektivi in njih upravna vodstva niso dovolj sti- 
mulirani za varčevanje te vrste. Tudi naraščanje reklamnih stroškov in stroškov 
Za reprezentanco v mnogih podjetjih ni v sorazmerju s povečevanjem produk- 
cije. To vprašanje zasluži vso skrb organov upravljanja v podjetjih. 

Pri delitvi sklada skupne porabe ugotavljamo, da kolektivi temu skladu 
posvečajo največjo skrb. Časovno in tehnično je bilo nemogoče, da bi ugotav- 
ljali upravičenost porabe v podrobnostih oziroma smotrnost in racionalnost 
načinov porabe. Na splošno pa je lahko opaziti, da kolektivi v razvitejših 
komunah dajejo pri delitvi sredstev sklada skupne porabe večji poudarek 
objektom družbenega standarda, kolektivi v manj razvitih predelih pa uporab- 
ljajo več sredstev za gospodarske investicije. To utemeljujejo s tem, da pomeni 
v njihovih razmerah ustvarjanje novih delovnih mest specifično obliko dviganja 
standarda. 

Odbor je v obiskanih podjetjih ugotavljal tudi kako se izkoriščajo kapa- 
citete. V osnovnih sredstvih so aganžirana ogromna sredstva, katerih racionalno 
izkoriščanje je vprašanje smotrnega ali nesmotrnega gospodarjenja z družbenimi 
sredstvi. Čeprav je splošno mnenje, da so kapacitete naših tovarn izkoriščene 
do maksimalne mere, običajno nimamo temeljitih analiz, ki bi s strokovnimi 
metodami to dokazale. Take analizo, bi verjetno marsikje pokazale, da je 
mogoče tudi z boljšo organizacijo dela ali pa z majhnimi dodatnimi investicijami 
povečati proizvodnjo. Seveda pa vprašanje izrabe kapacitet ni vedno odvisno 
le od prizadetega podjetja, ampak tudi od sodelovanja in povezave večjih 
Podjetij ali pa od faktorjev izven gospodarske organizacije. 

V poročilu navajamo nekatere pomanjkljivosti, ki jih je odbor ugotovil 
pri investicijah v kmetijstvu. Pri nabavi mehanizacije, gradnjah kmetijskih 
objektov, melioracijah itd. ni vedno dovolj proučena smotrnost investicije. 
Sodimo, da bo ustanovitev komisij za investicije pri okrajnih ljudskih odborih 
pozitivno vplivala na koordinacijo investicijske politike kmetijskih organizacij 
glede na razpoložljiva finančna sredstva in vrstni red potreb. 

Ugotovljeni so bili tudi primeri neupravičenega prelivanja zadružnih 
sredstev med članstvo. Ker to niso osamljeni primeri, je prav, da to vprašanje 
resneje obravnavamo. Prav tako se slabo izkoriščajo zemljišča splošno ljudskega 
premoženja, saj se daje še vedno neupravičeno precejšen del teh zemljišč v 
najem privatnikom. 

Na osnovi zbrane dokumentacije in obiskov pri posameznih organizacijah 
je odbor ugotavljal kakšno je stanje glede gospodarjenja z gozdnimi površinami 
in gozdnimi skladi. V poročilu so podrobneje našteti problemi s tega področja; 
cbseg te problematike in vloženih sredstev pa je tako pomemben, da si je odbor 
zastavil nalogo, da to problematiko posebej prouči. 

Glede gospodarjenja ljudskih odborov z investicijskimi skladi je odbor 
ugotovil, da nekateri med njimi ne izvajajo smernic družbenih planov pri svoji 
kreditni politiki in ne dajejo dovolj sredstev bodisi za obrt in trgovino, bodisi 
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za kmetijstvo. Razveseljiva pa je ugotovitev, da okraji v vedno večji meri 
prepuščajo gospodarjenje z investicijskimi skladi občinam. Pri investicijski 
politiki za izgradnjo stanovanjskega prostora pa se ne računa dovolj z racio- 
nalnim koriščenjem stanovanjskega sklada glede na izgradnjo komunalnih 

naprav in urbanizacijo naselij. 
Tudi na področju zdravstvenega varstva je nekaj vprašanj. Med temi je 

zlasti pomembno vprašanje različnega sistema organizac.je zdravstvene službe 
po okojih in vprašanje neupravičenega izkoriščanja socialnega zavarovanja, 

o čemer govori tudi naše poročilo. 
Prav tako pomembna so nekatera vprašanja s področja šolstva. Tu se 

postavlja vrsta problemov, ki so v zvezi s šolsko reformo in z reorganizacijo 
£tva z dviganjem ravni šolstva in potrebo, da se tej ravni cimbo j približajo 
udi šole v najbdj oddaljenih in težje dostopnih krajih nase dežele. S tem v 
ve i so vprašanji kako smotrno izkoristiti dosedanje šolske kapacitete in 

proslore in kako postopno zmanjšati število enooddelcmh sol. Odbor v poročilu 
ugotavlja, kako v obiskanih krajih ta vprašanja rešujejo. 

Niti v teh uvodnih besedah niti v poročilu niso obravnavane številne 
ugotovitve racionalne delitve in skrbne uporabe sredstev iz skladov v posa- 
meznih primerih, prav tako ne primeri dobrega gospodarjenja s prostorom ln 

tosom o čemer govore splošni rezultati naših ekonomskih uspehov. Poročilo 
udi ne obravnava tistih pomanjkljivosti, ki so j.h organi prizadetih gospo- 

dar kih organizacij in ustanov na opozorilo komisij poslancev takoj odpravil. 
Iz obsežne problematike, ki jo obravnava poročilo, lahko sklepamo, da je 
kompleksna obravnava problematike, delitve in uporabe družbenih sredstev 
za teko obsežna področja preveč načelna. Prav tako bi pa pomenilo podrobno 
raz injevanje potrošenih sredstev iz skladov gospodarskih organizacij nepo- 
U-ebno  omejevanje  samostojnosti   samoupravnih   organov  gospodarskih   orga- 

nizacij. . ... 
Obravnava v poročilu navedenih problemov in primerov razhenega re- 

ševanja posameznih vprašanj ni primarno namenjena reševanju ah grajanju 
konkretnih primerov v obiskanih treh okrajih, ampak podobnim problemom na 

področju naše republike. Navajanje primerov ^obiskanih okrajev je zgolj 
posledica odločitve, da smo proučevali problematiko le v okrajih Celje, Kranj 
to Gorica. Sodimo pa, da se podobna problematika pojavlja tudi na drugih 
področjih Ljudske republike Slovenije. Obravnavanje teh primerov m opozar- 
janje na pomanjkljivosti pa je lahko le v pomoč ljudskim odborom m organom, 
ki uporabljajo družbena sredstva pri svojem delu. 

Dosedanje delo odbora je pokazalo, da moramo preiti iz širše fronte 
problemov na ožjo fronto in jih čimbolj temeljito obravnavati in seveda v ta 
namen tudi pripraviti ustrezne analize določenih vprašanj. Odbor bo v bodoče 
predvsem obravnaval tista področja, ki najbolj vplivajo na odnose v gospo- 
darstvu' na trg in tržne odnose. Analize, ki jih bo v zvezi s tem pripravil, bodo 
prispevale k spoznavanju večje ali manjše skladnosti določenih gospodarskih 
ukrepov med smernicami in prakso. V zvezi s tem bo treba v sodelovanju z 
ustreznimi organi pripraviti določene ankete, tako zbrani material pa bo 
pokazal, na katerih področjih in kje naj bi komisije, ki jih bo formiral odbor, 
pregledale stanje in ugotavljale pomanjkljivosti pri koriščenju družbenih 

sredstev. 
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Iz dosedanjih izkušenj odborovega dela izhaja potrebam in možnostim bolje 
prilagojen in neposreden, da tako rečemo, program dela za naš odbor, ne glede 
na dodatne naloge, ki jih bo eventualno prejel od ljudske skupščine ali prevzel 
na predlog Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS. 

Podpredsednik dr. H e 1 i M o d i c : Pričenjam razpravo o poročilu. Najprej 
pa bi vprašal ljudske poslance, koliko se jih namerava udeležiti razprave, da 
vidimo ali bi sejo lahko nadaljevali do konca ali pa bi jo morali prekiniti. Kdo 
so želi prosim, udeležiti razprave? K diskusiji se je priglasil ljudski poslanec 
Tone Bole.) 

Tone Bole: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! V razpravi želim 
obravnavati nekatera vprašanja, ki so omenjena v poročilu odbora za družbena 
sredstva. Ker poročilo najširše obravnava področje proizvodnje in potrošnje, 
mi dovolite, da zberem nekatere probleme, ki odločilno vplivajo na gospodarske 
rezultate letošnjega leta, še posebej pa želim opozoriti na pomembnost le-teh 
v gospodarskih predvidevanjih prihodnjega leta. 

Smo namreč sredi priprav za izdelavo gospodarskega družbenega plana za 
leto 1960. Problemi, omenjeni v poročilu odbora, današnja razprava in zaključki 
obeh zborov pa so lahko dragocena pomoč in vzpodbuda delavskim svetom, 
občinskim ljudskim odborom in ostalim organom pri teh pripravah. Temeljito 
pripravljen start naj namreč omogoči v prihodnjem letu takšno gibanje indu- 
strijske in kmetijske proizvodnje, ki bo zagotovila nivo narodnega dohodka, 
predvidenega v letu 1961. 

Poročilo odbora daje iniciative ravno v tej smeri. Temeljna politično eko- 
nomska naloga prihodnjega leta, doseči družbeni bruto produkt v štirih namesto 
v petih letih, bo pri izbiri činiteljev, ki naj zagotovijo takšno proizvodnjo, po- 
stavila na prvo mesto izkoriščanje kapacitet in ni slučajno, da je odbor v svojem 
poročilu kot eno izmed prvih vprašanj načel ravno to vprašanje. 

Pravilna polna izraba kapacitet omogoča povečanje proizvodnje, vpliva na 
rentabilnost poslovanja in pomaga dvigati produktivnost dela. Razen velikega 
vpliva na poslovanje posameznih gospodarskih organizacij ima izraba kapacitet 
tudi širši ekonomski in družbeni značaj. 

Težko je dati oceno, koliko so in zakaj niso izkoriščena proizvajalna sredstva 
naše republike, še teže pa recepte za posamezne industrijske panoge in gospo- 
darske organizacije. Pač pa nas določene zakonitosti iz leta v leto opozarjajo, 
da so neizkoriščene rezerve v kapacitetah. Naj opozorim sajno na nekatere. 
Letna stopnja porasta industrijske proizvodnje naše republike v zadnjih letih 
znaša okoli 8 do 9%. V letošnjem letu se nadejamo celo 11 % porasta. Da so 
bile neizkoriščene rezerve kapacitet glavni faktor večje proizvodnje je jasno, 
ker so nove dodatne kapacitete v teh letih minimalno vplivale na povečano 
proizvodnjo. Mesečne oscilacije proizvodnje so se v letu 1958 gibale od naj- 
nižjega nivoa 91% v mesecu januarju do najvišjega 114 »/o v decembru, raču- 
nano od povprečne letne proizvodnje. Čeprav upoštevamo sezonske vplive v 
posameznih industrijskih panogah, mislim, da bo vsak sprejel zaključek, da 
kapacitete med letom niso enakomerno izkoriščene. To posebno velja za prve 
mesece v letu, kar občutno vpliva na letno izrabo gospodarskih zmogljivosti. 
Točno je, da je iskanje in odkrivanje rezerv na višjem nivoju še bolj zahtevno 
in zapleteno, zahteva boljše tehnološke rešitve, dobro organizacijo dela in inten- 
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zivnejše vzpodbude v plačilni politiki. Z eno besedo, boljše izkoriščanje pro- 
izvajalnih sil postaja vse bolj osrednje delo tehnikov, inženirjev in ekonomistov 
v proizvodnji. Določenim industrijskim panogam in podjetjem, tu mislim pred- 
vsem na industrijo, ki proizvaja stroje in druge investicijske naprave ter grad- 
beništvu, manjkajo dolgoročnejši proizvodni programi, kar jim onemogoča ena- 
komernejše in s  tem  boljše izkoriščanje  njihovih  proizvajalnih   zmoglj^osti. 

Zvezni izvršni svet je pripravil že perspektivne programe za elektro gospo- 
darstvo, metalurgijo, celulozo, papir itd. V izdelavi so sedaj še programi drugih 
panog Organi Izvršnega sveta Ljudske republike Slovenije so izdelali dolgo- 
ročne programe za razvoj kemične, lesne, papirne, metalurške panoge itd. V 
izdelavi so programi za razvoj živilske industrije in industrije gradbenega 
materiala Potrebno bo nadaljevati z delom na perspektivnih programih posa- 
meznih panog, kar bo omogočalo določenim industrijskim panogam in gospo- 
darskim organizacijam enakomernejše in boljše izkoriščanje kapacitet. Izdelava 
dolgoročnejših programov pa zahteva intenzivno sodelovanje industrijskih pod- 
jetij samih ki morajo v planih razvoja celotnega gospodarstva in v planih posa- 
meznih industrijskih panog najti svoje mesto ter izdelati lastne programe 

Poročilo odbora navaja, da je način izkazovanja kapacitet metodološko 
nepopoln ter da zato kolektivi nimajo jasne slike o izrabi razpoložljivih kapa- 
citet V našem sistemu še nimajo izdelane splošne metodologije, ki b. po enotnih 
kriterijih omogočala merilo dejanske zmogljivosti vsakega posameznega pod- 
jetja Tukaj se ne bi hotel spuščati v teoretska razglabljanja o možnost, in vred- 
nosti takšne enotne metodologije za različne stroke industrije. Potrebno pa 
je vendarle dodati, da razne organizacije in ustanove, kakor zvezni in republiški 
zavodi za organizacijo, strokovna združenja in tudi posamezne gospodarske orga- 
nizacije študirajo in rešujejo problematiko določanja kapacitet. Posebno po- 
membno vlogo lahko odigrajo pri tem razna strokovna združenja ki obrav- 
navajo istovrstna podjetja posameznih strok, povezujejo med seboj strokovnjake 
in lahko izdelajo tehnične primerjave posameznih obratov. 

V poročilu omenja odbor problem amortizacije. Dejansko je to obsežno in 
pomembno vprašanje, ki ga kaže še posebej proučiti. Vendar pa je potrebno 
omeniti spremembe, ki so na tem področju že izvršene. Postopno z razvojem 
gospodarstva je bilo mogoče tudi amortizacijo pnbhzati funkciji in namenu, 
ki o le-ta ima v gospodarstvu. Potrebno je podčrtati predvsem spremembe 
v lanskem letu, ki omogočajo delavskim svetom, da samostojno določajo višino 
amortizacije, ki se uporabi za vzdrževanje osnovnih sredstev in ki bremen, sedaj 
del materialnih stroškov. Na ta način je omogočeno boljše m smotrnejše gospo- 
darjenje z osnovnimi sredstvi, hkrati pa je stem razširjena materialna osnova 
delavskega upravljanja. Ostane še amortizacija za zamenjavo k. sicer se ni 
v celoti sproščena, je pa v zadnjih letih v vedno manjs. mer. blok.rana 

Celotno amortizacijo lahko v letošnjem letu uporabljajo sledeče gospodarsko 
panoge- rudarstvo, gradbena industrija, prehrambena industrija, elektrogospo- 
darstvo, transportna podjetja, gozdarstvo in kmetijstvo, gostinska in turistična 
podjetja, komunalna, obrtna in nekatera trgovska podjetja m druga. 

V letu 1958 je znašala blokirana letno vplačana amort.zac.ja vseh gospo- 
darskih podjetij Slovenije 6 360 000 000 ali 23 «/o vplačane amortizacije, v indu- 
striji pa 5 800 000 000 ali 34 "/o vse plačane amortizacije. V letu 1959 se bo ta 
odstotek nekoliko znižal, ker so v začetku leta dobile olajšave usnjarska, obut- 
vena ter del kovinske industrije. Sprostitev blokirane amort.zac.je je proces, 
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ki ga je nujno potrebno nadaljevati ter lahko pričakujemo, da se bo s planom 
za leto 1960 povečalo število podjetij, ki bodo razpolagala s celotno amortizacijo 
za nadomestitev. 

Sredstva blokirane amortizacije iz blokacij od leta 1955 do 1958 se po 
spremenjenih predpisih tudi že delno uporabljajo. Tako je bilo v letu 1958 
porabljeno v Sloveniji za povečanje obratnih sredstev okoli 6 milijard, nadalje 
se odplačujejo anuitete iz blokirane amortizacije v letni vrednosti že od 500 
do 600 milijonov dinarjev, v letošnjem letu pa se je nekaterim izrazito zastarelim 
podjetjem kemično, cementne, usnjarske, steklarske in pivovarniske stroke omo- 
gočilo, da za svoje rekonstrukcije izkoristijo tudi blokirano amortizacijo iz 
prejšnjih let. Na tej osnovi računamo, da bo v Ljudski republiki Sloveniji po- 
rabljeno preko 1 milijarde blokiranih sredstev za rekonstrukcijo industrije. 
Nekatera podjetja, predvsem železarne, so v okviru svojih strokovnih združenj 
pripravile predloge za povečanje amortizacijske stopnje, kar bi zastarelim pod- 
jetjem olajšalo"zamenjavo posameznih naprav. Srnatram, da je postopna pri- 
tegnitev amortizacijskih skladov, blokiranih in povečanih, pravilna pot za 
rekonstrukcijo zastarelih obratov ter bi bilo potrebno v bodoče to politiko pod- 
pirati. 

Poročilo odbora za družbena sredstva obravnava tudi združevanje sredstev 
gospodarskih organizacij v okviru okraja. Vprašanje združevanja pa dobiva z 
vsakim dnem mnogo širši pomen in daje veliko več možnosti za medsebojno 
sodelovanje gospodarskih organizacij. Kot posledica doseženega razvoja gospo- 
darstva se v gospodarskih organizacijah čuti vedno močnejša potreba po med- 
sebojnem povezovanju za skupno izvajanje določenih gospodarskih nalog. Oblike 
medsebojnega sodelovanja gospodarskih organizacij so lahko zelo različne, od 
medsebojnih dolgoročnih pogodb in združevanja sredstev za skupne namene do 
najvišjih oblik poslovnih združenj, v katerih se kolektivi združujejo za skupno 
izvrševanje določenih nalog njihove osnovne ali vzporedne dejavnosti. 

S stališča splošnih družbenih, političnih in ekonomskih interesov pa so 
danes sprejemljive samo take oblike poslovnega združevanja v gospodarstvu, 
ki vodijo k povečani, kvalitetnejši in cenejši proizvodnji, k boljšemu izkori- 
ščanju proizvodnih kapacitet, tja do specializacije in k smotrnejšemu razvijanju 
procesa enostavne in razširjene reprodukcije. Osnova za poslovno povezovanje 
in združevanje gospodarskih organizacij mora biti njihova ekonomska zainte- 
resiranost. Zato je pravilno, da so iniciatorji za povezovanje in združevanje 
prvenstveno same gospodarske organizacije. 

Tudi v Ljudski republiki Sloveniji imamo primere povezovanja gospodar- 
skih organizacij v raznih oblikah. Kot učinkovit primer združevanja sredstev 
lahko navedemo tekstilno industrijo, kjer je 17 podjetij združilo svoja sredstva 
v skupnem znesku okoli 2 800 000 000 z namenom, da se postopoma izvrši rekon- 
strukcija v vseh podjetjih. Na ta način bo z učinkovitim usmerjanjem sredstev 
podjetij v krajšem času mogoče rešiti pereč problem rekonstrukcije zastarelih 
obratov tekstilne industrije. Razen tekstilne industrije je v okviru investicijske 
banke vložilo svoja prosta sredstva še devet podjetij za financiranje lastnih 
investicij v vrednosti okoli tri milijarde dinarjev. 

Tudi v okviru okrajev in občin je v teku intenzivno združevanje sredstev 
tako za rekonstrukcijo podjetij kakor tudi za izgradnjo skupnih komunalnih 
objektov in objektov družbenega standarda. Prav tako pa si počasi utirajo pot 
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na terenu tudi višje oblike povezovanja gospodarskih organizacij v poslovna 
združenja. V okviru republike imamo registriranih že več poslovnih združenj, 
kakor na primer »Maris«, združenje proizvajalcev gospodinjskih potrebščin, 
»Brus- združenje kemične tovarne v Rušah in kemične tovarne »Svaty« v Ma- 
riboru za razvijanje proizvodnje korunda, »Fužinar« v Ljubljani, združenje 
kovaških podjetij za specializacijo programov proizvodnje in skupnega nastopa 
na zunanjih tržiščih. V teku pa so še obširne priprave za poslovno združenje 
gradbenih podjetij in podjetij gradbenega materiala, podjetij za eksploatacijo 
gozdov in lesne predelovalne industrije, v usnjarski stroki, v kovinski stroki, 
v industriji rudarskih naprav itd. 

V tem času se razpravlja o spremembah in dopolnitvah zakona o združe- 
vanju v gospodarstvu, s katerimi se predvidevajo razširjene možnosti in pove- 
čanje ekonomskih interesov za poslovno združenje. Hkrati pa se tudi v 
poslovnem združenju uvajajo bistveni elementi delavskega samoupravljanja. 
Priporočljivo je, da se naše družbene organizacije in kolektivi gospodarskih 
organizacij v čimvečji meri angažirajo v sedanji diskusiji o spremembah zakona 
o združevanju. 

Tistemu delu poročila, ki obravnava izpolnjevanje družbenega plana v 
kmetijstvu, želim dodati naslednje misli. V zadnjih letih je bila ena od pomanj- 
kljivosti v izpolnjevanju letnih planov in petletnega plana kmetijstva v tem, 
da so okrajni in občinski ljudski odbori preveč prepustili sprejemanje in izva- 
janje teh planov samim kmetijskim posestvom in zadružnim organizacijam. Se 
večja je slabost v planiranju tržne proizvodnje družbenega in privatnega sek- 
torja. Sele ob žetvi razpravljajo ljudski odbori o presežkih ali pa primanjkljajih 
kmetijskih pridelkov na tržišču svojega območja kot na primer lansko leto o 
presežkih sadja oziroma letos o primanjkljajih krompirja. Zaradi tega so v 
negotovosti organizirane proizvodne akcije ozirojna se gleda nanje le z vidika 
spremljanja obsega zadružne kooperacije, ne pa tudi z vidika preskrbljenosti 
tržišča, kar velja v enaki meri za planirano proizvodnjo kmetijskih posestev. 
Tako so na primer letos ljudski odbori zagotovili s pogodbami med oskrboval- 
nimi podjetji in proizvajalnimi organizacijami samo 500 vagonov krompirja 
za ozimnico potrošnih središč v Sloveniji, potrebe pa znašajo okoli 3000 vagonov. 
Podobno je tudi pri drugih kmetijskih proizvodih kot mleku, zelenjavi, jajcih 
itd Ni zadostne vsklajenosti in povezave med proizvodnjo in potrošnjo. Da ne bi 
bilo razkoraka med plani ljudskih odborov in plani kmetijskih organizacij za 
leto 1956, so ljudski odbori sedaj, lahko rečemo prvič sistematično pristopili 
k vsklajevanju planov kmetijskih organizacij s plani ljudskih odborov. Ta 
praksa se je vpeljala med letom že pri investicijah. 

Izpolnjevanje plana investicij je doslej zaostajalo za predvideno dinamiko. 
Od predvidenih 7 600 000 000 v letu 1959 je bilo v prvih sedmih mesecih potro- 
šeno samo 3 100 000 000. Glavni vzrok zaostajanja je bila nezadostna zaintere- 
siranost kmetijskih organizacij za razpisane natečaje. Ljudski odbori so premalo 
vplivali na te organizacije, da bi se pripravili za investicije in segali po sred- 
stvih, ki jih družba daje na razpolago. Eden izmed vzrokov je bilo tudi dolgo- 
trajno proučevanje tipskih projektov in proizvodnih koncepcij v živinoreji, v 
sadjarstvu in vinogradništvu. Računamo, da bo do konca leta investiranih okoli 
7 milijard dinarjev. Ce hočerfio nadomestiti to, kar smo v zadnjih letih premalo 
investirali in tako izpolniti petletni plan, moramo že letos maksimalno izkoristiti 
možnosti, ki jih dajejo razpisani natečaji za kmetijske investicije. 
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V poročilu se verjetno pomotoma priporoča, da bi bilo potrebno oceniti 
vrednosti zemljišč splošnega ljudskega premoženja, ki so bila dodeljena kme- 
tijskim organizacijam. Problem je verjetno drugje. Občinski ljudski odbori 
morajo čimprej zaključiti delo na evidentiranju zemljišč splošnega ljudskega 
premoženja. Se vedno je okrog 6000 ha obdelovalne zemlje, okoli 28 000 ha 
pašnikov in okoli 33 000 ha kmetijskih zemljišč bivših agrarnih skupnosti, v 
glavnem pašnikov, nerazporejenih, kar je v veliki meri posledica pomanjkljive 
evidence in prepočasno potekajoče arondacije. Predvideni obseg investicij za 
kmetijstvo v letu 1960, kjer se predvidevajo investicije okoli 12 800 000 000, bo 
možno realizirati le, če bodo ljudski odbori s sredstvi svojih investicijskih skla- 
dov podprli na natečajih udeležbo kmetijskih organizacij. Po bančnih podatkih 
je bilo letos za kmetijske investicije angažiranih doslej 320 000 000 iz občinskih 
investicijskih skladov. Letno doteka v občinske investicijske sklade 230 000 000 
prispevka od dohodka zadrug, okrog 520 000 000 iz občinskih doklad in okrog 
50 000 000 nabranih s taksami na orodje za proizvodnjo in na hibridno trto, 
skupaj 800 000 000 sredstev. Ta sredstva, namenjena razvoju vaškega gospo- 
darstva, bo treba usmeriti predvsem na navedene investicijske objekte kme- 
tijskih organizacij. 

V gospodarskem letu 1958/59 je kooperacija napredovala tako v količinskem 
kot v kakovostnem pogledu. Vendar ni dosegla predvidenih rezultatov. Tako 
je na primer bilo v kooperacijsko proizvodnjo zajetih okoli 6300 ha intenzivnih 
sort pšenice, to je okoli 65% plana, 2000 ha koruze ali 20 0/o plana, 4300 ha 
krompirja ali 60 % plana. Tudi planirani hektarski donosi niso bili povsem 
doseženi. Plan kooperacijske proizvodnje za leto 1959/60 je znatno večji in pred- 
videva na primer 18 000 ha za pšenico ali eno tretjino vse površine, 10 000 ha 
za koruzo in 10 000 ha za krompir ali eno petino vse površine; 104 000 glav 
Pitane in plemenske govedi, 150 000 mesnatih prašičev itd. Da bi bil uspeh 
kooperacijske proizvodnje zagotovljen, bo treba pravočasno izvršiti vse orga- 
nizacijske priprave. Glede tega je sedaj sklenjenih procentualno več pogodb 
kot lani v tem času, kar je pripisati večji aktivnosti zadrug in ljudskih odborov. 
Do 20. septembra je bilo na primer zaključenih pogodb za setev 27 % površin 
Pri pšenici, kar pomeni, da je glavno delo še pred nami. 

Vsekakor je sprejemljiva pobuda odbora za družbena sredstva, da se kom- 
pleksno oceni družbeno koristna uporaba vseh gozdnih skladov v Sloveniji. 
V kolikor bo odbor v prihodnje analiziral dotok in potrošnjo družbenih sredstev 
Po posameznih skladih, bo analiza gozdarskega sklada gotovo najbolj pereča. 
Saj je predvsem potrošnja tega sklada družbeno najmanj kontrolirana in od- 
ločitve niso bile vedno in povsod v skladu z nalogami večje gozdne proizvodnjo. 

Glede na rastoče potrebe po lesu in glede na akcijski program plantažnega 
gojenja lesa pa bo treba takoj usmeriti v ta namen del teh sredstev že v pred- 
stoječih družbenih planih in proračunih gozdnih skladov v letu 1960. 

Fluktuacija delovne sile predstavlja v naših gospodarskih organizacijah še 
dokajšen problem. Podatki za leto 1958 kažejo, da je bil pritok novih delavcev 
v celotnem gospodarstvu zelo visok, in sicer okoli 45 % od vseh zaposlenih. V 
letošnjem letu je sicer ta številka v rahlem upadanju, vendar kljub temu ob- 
stoja ta problem in je še vedno zelo pereč. 

Vzrokov za fluktuacijo je več, le-ti so zelo različni ter medsebojno tako 
prepleteni, da bi bilo težko reči, kateri od teh je najvažnejši. Pri tem imamo 
opravka s problemi nagrajevanja medsebojnih  odnosov v kolektivih,  pogoji 
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dela, problemi stanovanj itd. Brez dvoma pa drži, da je najbolj pereč problem, 
da v večini naših gospodarskih organizacij fluktuacije zaposlenih delavcev no 
proučujejo organizirano in sistematično v prvi vrsti zato, ker nimajo organi- 
ziranih potrebnih služb in se ti problemi obravnavajo samo priložnostno. Zato 
bo potrebno v vseh gospodarskih organizacijah čimprej pristopiti k organi- 
ziranju potrebnih služb, dobiti sposobne kadre in tako te probleme reševati v 
enaki meri kot ostala važna vprašanja gospodarjenja v podjetju. Služba zapo- 
slovanja se bo morala v bodoče bolj posvetiti temu vprašanju, obenem pa se 
tudi sama nadalje usposabljati, da bi bila kos tako važnim problemom, kot je 
fluktuacija delovne sile. Pri vsem tem pa se je treba zavedati, da je določen 
premik zaposlenih delavcev neizbežen in tudi potreben v vsakem gospodarstvu, 
toliko bolj pa velja to za naše, ki se razvija s tako hitrim tempom. 

Nagrajevanje delavcev v gospodarstvu je v letošnjem letu močno krenilo 
naprej. Sprejemanje tarifnih pravilnikov v gospodarskih organizacijah, s kate- 
rimi so delovni kolektivi prvič sajnostojno določali politiko notranje delitve 
dohodka, so v svojih končnih rezultatih pokazali, da je bila neupravičena vsaka 
bojazen, kako bodo organi upravljanja gospodarili v podjetjih, ker so to nalogo 
uspešno in odgovorno izvršili. Ob temeljiti podpori političnih in družbenih orga- 
nizacij so delavski sveti zlasti pri izdelavi tarifnih pravilnikov pokazali polno 
odgovornost dobrega gospodarja ter dejanske sposobnosti za upravljanje gospo- 
darstev. O tem samo nekaj podatkov. 

V 421 gospodarskih organizacijah industrije in rudarstva so bila predvi- 
devanja gospodarjenja po tarifnih pravilnikih v letošnjem letu v primerjavi 
z letom 1958 naslednja: Poveča se celotni dohodek na 107,9%, dohodek podjetja 
na 110,4%, čisti dohodek na 116,2%, skladi podjetij na 120,8%, osebni dohodek 
na 115% in število zaposlenih na 104,6%. 

Podatki polletnih obračunov za zgoraj navedeno število gospodarskih orga- 
nizacij iz industrije in rudarstva pa so naslednji: Celotni dohodek 49,5%, 
dohodek 50,8 %, čisti dohodek 51,6 %, osebni dohodek 50,8 % in skladi podjetij 
54,2 %. Iz navedenih podatkov je razvidno, da so delovni kolektivi že v tarifnih 
pravilnikih pokazali smisel za dobro gospodarjenje, saj je bila delitev čistega 
dohodka na osebne dohodke in sklade v letu 1958 taka, da je odpadlo 78,6 % 
na osebne dohodke, 21,4 % pa na sklade. V tarifnih pravilnikih se je to razmerje 
spremenilo v korist skladov tako, da je bilo za osebne dohodke določeno v 1959. 
letu 77,7 %, za sklade pa 22,2 %. Realizacija za prvih šest mesecev letošnjega 
leta pa pomeni nadaljnje izboljšanje teh odnosov, ker odpade od čistega dohodka 
navedenih gospodarskih organizacij 76,6% na osebne dohodke in 23,9% na 

sklade. 
Navedeni podatki dokazujejo, da je politika nagrajevanja, ki je prišla do 

izraza v tarifnih pravilnikih, čeprav so bili ti relativno pozno sprejeti, odigrala 
zelo važno vlogo v celotnem sistemu gospodarjenja. To nam poleg navedenih 
podatkov dokazuje tudi dvig produktivnosti dela v navedenih gospodarskih 
organizacijah, ki je porasla za okoli 5,7 %, saj so te organizacije dosegle fizičen 
obseg proizvodnje s 110% pri 104% zaposlene delovne sile. Vzpodbuda, ki jo 
dajejo dosedanji uspehi, naj se odraža v še boljšem obravnavanju problemov 
nagrajevanja, v iskanju ustreznejših rešitev v prihodnje v vseh gospodarskih 
organizacijah, zlasti pa v občinskih zborih proizvajalcev, ki so kot organi uprav- 
ljanja v komuni najbolj poklicani, da na osnovi vseh teh podatkov izvrše teme- 
ljite analize in temu primerno vodijo gospodarsko politiko. 
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V zvezi z gospodarjenjem z investicijskimi skladi želim opozoriti na dvoje 
osnovnih vprašanj, s katerimi se dnevno srečujemo. Prvo je vprašanje, kdo naj 
daje iniciativo v naši investicijski graditvi in drugo, kako stojimo s pripravami 
za investicije. Nedvomno je osnovna iniciativa za investicije podana s postav- 
kami perspektivnega plana razvoja gospodarstva. Vendar je od postavk plana 
kot mobilizatorja in gibala gospodarskega razvoja do konkretizacije še dolga in 
zapletena pot, ki zahteva pretehtanih, študijsko dovršenih predlogov in idej, 
konkretiziranih v investicijskih programih in elaboratih. Vse kaže, da naše 
gospodarske organizacije in njihova združenja te naloge niso v celoti doumele. 
Situacija je namreč taka, da imamo vloženo relativno skromno število elabo- 
ratov, saj se trenutno nahaja v investicijski banki skupno okoli 55 % nerešenih 
kreditnih zahtevkov, kar praktično ne dopušča izbora in nas opozarja, da ni 
prave kontinuitete v izvajanju investicijske graditve. Tako stanje priča o kam- 
panjski izdelavi investicijskih programov ob priliki razpisov posameznih nate- 
čajev, kar gotovo ni pozitivno. 

Ko kritično ocenjujemo pripravljalno fazo procesa investiranja, ugotav- 
ljamo, da kvaliteta vloženih investicijskih programov ni v razmerju s kvaliteto 
in kvantiteto naših strokovnih kadrov in ustanov, ki se ukvarjajo z investicij- 
skimi pripravami. Dogaja se vse prepogosto, da vloženi investicijski programi 
niso dognani in da se ugotavljajo pomanjkljivosti pri revizijskih komisijah ali 
Pa pri strokovnih komisijah v banki. Posledice tega stanja so nekvalitetno 
izdelani programi, ki na razpisanih natečajih propadejo. V kolikor na podlagi 
takih v bistvu nedognanih investicijskih programov vendarle odobrimo posojilo, 
se vse negativne posledice pokažejo v fazi izvajanja investicijskih del. V tej 
fazi investitorji zaradi osnovnih slabosti programov vse pogosteje v celoti ali 
delno menjajo investicijske zasnove bodisi v pogledu gradenj, bodisi v pogledu 
opreme, kar narekuje dodatni študij in nove tehnične rešitve. To dvoje pa 
praviloma vpliva na podražitve investicij, na zamujanje pogodbeno določenih 
rokov v dokončanju investicij in s tem na izpad proizvodnje. Podražitve inve- 
sticij porajajo nove probleme, predvsem pa kdo bo podražitve plačal in tudi to, 
da se zaradi podražitev skoraj redoma prvotno prikazana rentabilnost investicije 
zmanjš,a. 

Vsi navedeni problemi, ki v bistvu izvirajo iz slabih programov, so prikriti 
v enotnem finančnem pokazatelju, v počasnem izkoriščanju dodeljenih posojil 
in prekoračitvah. Ob koncu avgusta so bili na primer krediti splošnega inve- 
sticijskega sklada izkoriščeni s 45,5%. Slabo izkoriščanje opažamo tudi pri 
investicijskih sredstvih skladov občinskih ljudskih odborov in okrajnih ljudskih 
odborov. Občinski investicijski skladi so imeli še nerazdeljenih za okoli 
2 000 000 000 dinarjev ali skoraj 50% sredstev namenjenih za posojila za 
osnovna sredstva, kar pomeni v gospodarstvu nezaželeno imobilizacijo ustvar- 
jenih družbenih sredstev. 

Zaostajanje in počasna graditev je nadalje razvidna iz podatka, da bi po 
Pogodbah z banko moralo biti v letu 1959 dovršeno 41 objektov, ki se kredi- 
tirajo iz sredstev splošnega investicijskega sklada. Potek investicij na teh ob- 
jektih pa je takšen, da nekateri ne bodo pravočasno dokončani. Ni prijetno še 
posebej poudarjati, da navedene zamude v dovršitvah investicij predstavljajo 
milijardni izpad družbenega produkta. Navedena analiza kaže, da so v procesu 
investiranja slabosti, ki jih moramo odpraviti. Posebej pa želimo poudariti še 
sledeče. Pregledani investicijski programi s strani investicijske banke in revi- 
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zijskih komisij kažejo, da v nekaterih niso predvidene sodobno tehnološke 
metode, manjkajo ideje o večji uporabi mehanizacije in avtomatizacije. Revi- 
zijske komisije naj bi dale v prihodnje kriteriju sodobnih tehnoloških rešitev 
več poudarka. Nedvomno je, da bodo avtoritativni zaključki obeh zborov v tej 
smeri dragocena pomoč pri odpravljanju slabosti v investiranju, posebno še 
v prihodnjih mesecih letošnjega leta, saj je pretežni del gospodarskih podjetij 
naše republike v rekonstrukciji. Predvideni intenzivni porast industrijske in 
kmetijske proizvodnje v prihodnjem letu, na kar želim še posebej opozoriti oba 
zbora, resno računa z dodatnimi in produktivnejšimi kapacitetami gospodarskih 
organizacij. Višja in produktivnejša proizvodnja, ki jo z vso upravičenostjo 
pričakujemo od teh kolektivov v prihodjem letu, terja od delavskih svetov, 
da z vso gospodarsko in politično odgovornostjo ocenijo vzroke zaostajanja in 
s pomočjo drugih institucij, ki sodelujejo pri rekonstrukcijah, čimprej uspo- 
sobijo prepotrebne kapacitete za obratovanje. 

Analiza proračunske potrošnje, kakor je navedena v poročilu, nakazuje 
nekatere probleme, do katerih prihaja na področju celotne republike, kakor tudi 
na področju posameznih okrajev in občin. Vendar pa moramo pri tem upo- 
števati, da teži naša osnovna politika za tem, da se politično teritorialne enote 
glede proračunske potrošnje čimprej osamosvojijo v tem smislu, da bi obseg 
sredstev, s katerimi razpolagajo, bil odvisen predvsem od njihove gospodarske 
moči in da ta sredstva čimbolj samostojno razporejajo. Četudi ta načela, zlasti 
kar se tiče formiranja razpoložljivih sredstev, še niso v celoti uveljavljena, se 
vendar k temu postopoma prehaja. Pri analiziranju proračunske potrošnje v 
posameznih okrajih pa je treba tudi upoštevati, da so proračunske potrebe glede 
na njihovo različno strukturo v posameznih okrajih različne, kar govori za to, 
da ne moremo iz primerjav o proračunski potrošnji med okraji postavljati 
jasnih zaključkov in da nas take primerjave lahko zavedejo. To velja tako v po- 
gledu skupne proračunske potrošnje kot tudi v pogledu posameznih proračunskih 
služb. Ljudski odbori namreč samostojno razporejajo svoja sredstva na posa- 
mezne dejavnosti ter zavisi večji ali manjši porast sredstev za posamezna pod- 
ročja v veliki meri od potreb in presoje samih ljudskih odborov. Na razporejanje 
proračunske potrošnje pa vplivajo tudi drugi vzroki, kot je zlasti politika ob- 
činskih ljudskih odborov pri predpisovanju občinskih dajatev, izhodiščno leto, 
ki se vzame kot osnova za primerjavo, prenašanje financiranja posameznih 
proračunskih služb, povečanje plač in slično. Problematičnost takih primerov 
je razvidna tudi iz samega poročila, ki se je zato omejilo predvsem na opis 
stanja brez konkretnejših zaključkov. 

V zvezi s tem se postavlja kot problematično tudi objektiviziranje pro- 
računske potrošnje, o katerem se pogosto razpravlja v tem smislu, da naj bi 
ljudski odbori razpolagali za enake potrebe z enakimi sredstvi. Taka objekti- 
vizacija bi zahtevala najodločnejše poseganje v pravice in samostojnost ljudskih 
odborov pri njihovem odločanju ter je tudi tehnično težko izvedljiva. Zato take 
objektivizacije verjetno ne bomo iskali. Zagotoviti moramo takšen proračunski 
sistem, ki bo v največji meri vezal obseg proračunskih izdatkov na potrošni 
sklad državljanov in v tem smislu vplival na večjo zainteresiranost ljudskih 
odborov za razvoj gospodarstva, obenem pa bo dajal čimvečjo samostojnost 
ljudskim odborom pri njihovem odločanju. 
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Ta stališča sprejema tudi novi predlog zakona o proračunih ter je zato 
posebno važno, da se čimbolj aktivno vključimo v razpravo o načelih, ki jih 
vsebuje ter tako prispevamo k čimbolj ustrezni rešitvi tega pomembnega pod- 
ročja. 

V naših perspektivnih in letnih družbenih planih je nakazana določena 
preusmeritev k razporejanju proračunskih izdatkov, predvsem v tem smislu, 
da se zagotovijo boljši materialni pogoji za delo nekaterih služb kot je na primer 
šolstvo itd. V zadnjih letih se vidi v tem pogledu že določen premik, vendar 
pa bo treba pristopati k temu v bodoče bolj intenzivno in s tem zagotoviti uspeš- 
nejši razvoj  posameznih dejavnosti, ki se financirajo iz proračuna. 

Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Oprostite, če sem preveč izkoristil 
&is razprave, želel sem pač opozoriti na nekatere probleme in možnosti, ki bodo 
odločilno vplivali, da se petletni plan v svojih osnovnih koncepcijah ustvari 
v štirih letih. V štirih letih namesto v petih, bo temeljni princip gospodarskega 
plana prihodnjega leta. Ni preoptimistično, če rečemo, da so za to dani vsi 
družbeno-ekonomski in materialni pogoji. 

Podpredsednik dr. H e 1 i M o d i c : Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče več ne javi, ugotavljam, da se skupščina s poročilom odbora za 
družbena sredstva strinja. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga sklepa 
o razrešitvi in izvolitvi sodnikov. 

Prosim poročevalca odbora za volitve, da da poročilo. (Poročevalec odbora 
za volitve ljudski poslanec Ivan Alt prebere odborovo poročilo. - Glej 
priloge. 

2eli morda predstavnik Izvršnega sveta pismeno obrazložitev še ustno 
dopolniti? (Ne.) Dajem predlog sklepa o razrešitvi in izvolitvi sodnikov v raz- 
pravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, 
da je predlog sklepa o razrešitvi in izvolitvi sodnikov sprejet. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga za 
spremembo in dopolnitev poslovnika Ljudske skupščine LRS. 

Prosim poročevalca komisije, da da poročilo. (Poročevalec komisije za revi- 
zijo poslovnika Ljudske skupščine LRS ljudski poslanec Miha Berčič 
Prebere poročilo komisije. - Glej priloge.) 

Pričenjam razpravo o predlogu poslovnika Ljudske skupščine LRS. Ker je 
bilo besedilo poslancem pravočasno poslano, menim, da besedila ni potrebno 
brati. Se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ker nihče, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog 
poslovnika Ljudske skupščine LRS, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog za spremembo in dopolnitev poslovnika Ljudske 
skupščine LSR v prečiščenem besedilu sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na poročilo administrativnega 
odbora. 
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Prosim poročevalca administrativnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec 
administrativnega odbora ljudski poslanec Mirko Remec prebere odborovo 
poročilo. — Glej priloge.) 

Slišali ste poročilo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, menim 
da je Ljudska skupščina poročilo administrativnega odbora odobrila. 

S tem je dnevni red seje izčrpan in zaključujem 10. skupno sejo. 

Seja je bila zaključena ob 14.15 uri. 



PRILOGE 

PREDLOG   ODLOKA 

o dopolnitvi družbenega plana LR Slovenije za leto 1959 

Na podlagi 2. točke 21. člena ustavnega zakona o temeljih družbene in 
politične ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije je Ljudska 
skupščina LR Slovenije na seji Republiškega zbora in na seji Zbora proizva- 
jalcev dne 27. maja 1959 sprejela 

ODLOK 

o dopolnitvi družbenega plana Ljudske republike Slovenije za leto 1959 

I. 

XXIII. poglavje družbenega plana Ljudske republike Slovenije za leto 1959 
(Uradni list LRS, št. 44-213/58) se dopolni tako, da se na koncu 1. točke doda 
nova alinea, ki se glasi: 

»— davek od osebnega dohodka.« 

II. 

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu LRS, uporablja pa se od 
!• januarja 1959. 

OBRAZLOŽITEV 

Po 6. členu zakona o davku od osebnega dohodka (Uradni list FLRJ, 
št. 52/58) je ta davek proračunski dohodek občine in drugih politično terito- 
rialnih enot. Federacija na tem davku ni udeležena, občinskemu proračunu pa 
Bre najmanj 50% davka od osebnega dohodka. Po XXIII. poglavju družbenega 
Plana LRS za leto 1959 pripada Ljudski republiki Sloveniji 33% udeležba na 
dohodkih iz vseh davščin, na katerih je po zveznih in republiških predpisih 
soudeležena republika poleg okrajev in občin. 

Ob sestavi družbenega plana LRS za leto 1959 še ni bilo možno določiti 
republiškega deleža na davku od osebnega dohodka, ker zakon še ni bil objav- 
ljen; zato vprašanje republiškega deleža na tem davku v družbenem planu LRS 
za leto 1959 ni bilo urejeno. 

Davek od osebnega dohodka se odmerja na podlagi letne prijave, plačan 
pa mora biti najpozneje do konca februarja po preteku leta, za katero je bila 
vložena letna prijava. 

Do konca leta 1959 bo predvidoma plačan le manjši del tega davka za 
letošnje leto, večina tega davka bo vplačano šele v prvih dveh mesecih leta 1960. 
Ne glede na to se predlaga 33%-na republiška partipacija na tem davku, ker 
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je po zakonu udeležbo treba določiti. Predlaga se udeležba v enaki višini kot 
je določena z družbenim planom na drugih skupnih dohodkih. 

Ker še ni mogoče predvideti, koliko davka od osebnega dohodka za leto 1959 
bo vplačanega do konca tega leta, se predlaga samo dopolnitev XXIII. poglavja 
družbenega plana LRS za leto 1959, ne pa tudi dopolnitev XXIV. poglavja, v 
katerem je določeno, v kakšni višini so predvideni dohodki iz posameznih pro- 
računskih virov. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu odloka o dopolnitvi družbenega plana 
Ljudske republike Slovenije za leto 1959 

Odbor za gospodarstvo je na svoji seji dne 21. maja 1959 obravnaval predlog 
odloka o dopolnitvi družbenega plana LRS za leto 1959 in ga v načelu in v 
podrobnostih sprejel v predloženem besedilu. 

Ta dopolnitev družbenega plana predvideva, da bo republiški proračun 
participiral s 330/o na davku od osebnega dohodka. Ob sprejetju družbenega 
plana še ni bil izdan zakon o davku od osebnega dohodka, zato takrat še ni bilo 
možno porazdeliti dohodek od tega davka med republiko in občino. 

Odbor predlaga, da Republiški zbor sprejme predlagani odlok. 
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca tov. Mihaelo Dermastia. 
St. R 110/1-59. 
Ljubljana, dne 21. maja 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

Mihaela   Dermastia  1.  r. Franc   Leskošekl.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu odloka o dopolnitvi družbenega plana 
Ljudske republike Slovenije za leto 1959 

Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na 
seji dne 21. maja 1959 razpravljal o predlogu odloka o dopolnitvi družbenega 
plana Ljudske republike Slovenije za leto 1959, ki ga je predložil Izvršni svet 
in ga brez sprememb soglasno sprejel. 



Priloge 135 

Odbor je v razpravi soglašal z izvajanji predstavnika Izvršnega sveta, da 
je treba v republiškem družbenem planu določiti delež republike pri davku 
od osebnega dohodka, ker se po predpisih to udeležbo mora določiti; ker pa še 
ni mogoče predvideti, koliko davka od osebnega dohodka bo vplačano do konca 
tega leta, pa teh dohodkov zaenkrat ni treba izkazati. 

Odbor predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog odloka o dopolnitvi druž- 
benega plana Ljudske republike Slovenije za leto 1959 brez sprememb in dopol- 
nitev sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Jožeta Jermana. 
St. P 29/1-59. 

Ljubljana, dne 21. maja 1959. 

Poročevalec: Pr edsed n i k: 

J o ž e J e r m a n  1.  r. J o ž e G e r b e c  1.   r. 

PREDLOG   ZAKONA 

o spremembah zakona o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji 

1. člen 

Odpravijo se tele občine: 

— občina Vipava v okraju Gorica; 
— občina Borovnica v okraju Ljubljana; 
— občina Rače v okraju Maribor. 

Območja odpravljenih občin se priključijo: 
— območje občine Vipava k območju občine Ajdovščina; 
— območje občine Borovnica deloma k območju občine Ljubljana-Rudnik in 

deloma k območju občine Vrhnika; 
— območje občine Rače k območju občine Maribor-Tezno; 

2. člen 

Glede na določbe prejšnjih členov se izvršijo v zakonu o območjih okrajev 
in občin v Ljudski republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 24-119/55, 25-118/57, 
17-77/58, 34-168/58 in 44-215/58) tele spremembe. 

V 3. členu zakona pod II. »Okraj Gorica« se črta točka 10 »Občina Vipava« 
I 's celotnim besedilom, besedilo točke 1 »Občina Ajdovščina« pa se dopolni tako. 

Vi da se glasi: 
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1. Občina Ajdovščina 
(sedež Ajdovščina) 

Občina Ajdovščina obsega: 

a) mesto Ajdovščina 
naselja: 

Ajdovščina (del) 
Ajdovščina (del) 
Ajdovščina (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Batuje 
Brje 
Dudanje (del), Dolga poljana, Duplje (del) 
Gol, Malo polje, Orešje 
Cmiče, Ravne 
Dobravlje 
Otlica, Predmeja (del) 
Erzelj 
Gaber je 
G oče 
Gojače 
Kamnje 
Kovk 
Gozd, Križna gora 
Lokavec 
Lozice, Podbreg (del), Podgnc (del) 
Lože, Manče 
Nanos 
Dolenje, Planina 
Podkraj 
Podraga 
Sanabor (del) 
Selo 
Skrilje 
Slap 
Vipavski križ 
Šmarje, Tevče, Ustje (del), Vrtovče, Zavino 
Predmeja (del), Stomaž 
Grivče, Zapuže 
Orehovica, Podbreg (del), Podgrič (del), Podnanos, 

Poreče 
Ustje (del) 
Velike Zabije 
Gradišče pri Vipavi, Vipava, Zemono 
Vela, Sanabor (del), Višnje 
Vodice 
Dudanje (del). Duplje (del), Vrhpolje 
Vrtovin-< 

katastrske občine: 

Ajdovščina: 
Lokavec (del): 
Sturje (del) 

Datuje: 
Drje (del): 
Dudanje: 
Col: 
Cmiče: 
Dobravlje: 
Dol-Otlica: 
Erzelj (del): 
Gaberje (del): 
Goče: 
Gojače: 
Kamnje: 
Kovk: 
Križna gora: 
Lokavec   (del): 
Lozice: 
Lože: 
Nanos: 
Planina: 
Podkraj: 
Podraga: 
Sanabor: 
Selo: 
Skrilje: 
Slap: 
Sv. Križ: 
Šmarje (del): 
Stomaž: 
Sturje (del): 
St. Vid: 

Ustje: 
Velike Zabije: 
Vipava: 
Višnje: 
Vodice: 
Vrhpolje: 
Vrtovin: 
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II. 

V 3. členu zakona pod VI »Okraj Ljubljana« se črta točka 1 »Občina Borov- 
nica« s celotnim besedilom, besedilo točke 18 »Občina Ljubljana-Rudnik« in 
besedilo točke 28 »Občina Vrhnika« pa se dopolnita tako, da se glasita: 

18. Občina  Ljubljana-Rudnik 
(sedež Ljubljana) 

Občina Ljubljana-Rudnik obsega: 

a) mesto Ljubljana (del) 

katastrske občine: naselja: 
Karlovško predmestje (del):Ljubljana  (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Brezovica (del): Podpeč (del) 
Dobravica: Dobravica, Kremenica, Sarsko 
Golo: Golo, Skrilje 
Gradišče: Gradišče   nad   Pijavo   gorico,   Smrjene,   Vrh   nad 

Zelimljami 
Ig: Ig, Kot, Staje 
ISka Loka: Iška Loka, Matena 
Jezero: Jezero, Planinca 
Kamnik: Goričica pod Krimom, Kamnik pod Krimom, Pre- 

valje pod Krimom 
Karlovško predmestje (del): Ljubljana (del) 
Iška vas: Gornji Ig, Iška, Iška vas 
Lanišče: Dole pri Škofljici, Glinek, Gorenje Blato, Gumnišče, 

Lanišče,   Pleše,   Reber   pri   Škofljici,   Škofljica, 
Zalog pri Škofljici 

Pijava gorica: Pijava gorica 
Preserje: Dolenja Brezovica, Gorenja Brezovica, Podpeč (del), 

Preserje 
Rudnik: Babna gorica, Dalnja vas, Orle, Rudnik, Sela pri 

Rudniku, Srednja vas 
Tomišelj: Brest, Lipe, Tomišolj 
Trnovsko predmestje (del): Crna vas, Ljubljana  (del) 
Vino (del): Drenik 
Vrbljene: Strahomer, Vrbljene 
Zapotok: Rogatec nad Zelimljami, Visoko, Zapotok 
Zelimlje: Klada, Šolnik, Zelimlje.« 

28. Občina  Vrhnika 
(sedež Vrhnika) 

Občina Vrhnika obsega: 
a) mesto Vrhnika 

katastrske občine: naselja: 

Vrhnika: Vrhnika 
Blatna Brezovica: Bevke, Blatna Brezovica, Sinja gorica 



138 PrlloRC 

Borovnica: 

Breg: 
Log: 

Podlipa: 
Stara Vrhnika: 
St. JoSt (del): 
Velika Ligojna: 

Verd: 
Zaboćevo: 
Zaplana (del): 

Borovnica, Dol pri Borovnici, Lašče, Laze pri Bo- 
rovnici, Ohonica, Padež, Pokoji.šče, Pristava, Za- 
vrh pri Borovnici 

Breg pri Borovnici, Pako 
Dragomer, Log pri Brezovici, Lukovica pri Bre- 

zovici 
Podlipa 
Stara Vrhnika 
Smrečje 
Drenov grič, Lesno brdo (del). Mala Ligojna, Velika 

Ligojna 
Bistra, Mirke, Verd 
Brezovica pri Borovnici, Dražica, Niževec, Zabočevo 
Zaplana (del).« 

III. 

V 3. členu zakona pod VII »Okraj Maribor« se črta točka 9 -Občina Raco« 
s celotnim besedilom, besedilo točke 6 -Občina Maribor-Tezno« pa se dopolni 

tako, da se glasi: 

6. Občina  Maribor-Tezno 

(sedež Maribor) 

Občina Maribor-Tezno obsega: 

a) mesto Maribor (del) 

katastrske občine: naselja: 

Pobrežje: Maribor (del) 
Razvanje (del): Maribor (del) 
Sv. Magdalena (del): Maribor (del) 
Tezno: Maribor (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Bohova: 
Ciglence: 
Greta: 
Dogoše: 
Fram: 
Gorica: 
Hočko Pohorje: 
Hotinja vas: 
Jablance: 
Ješenca: 
Kopivnik: 
Loka: 
Loka: 
Morje: 
Orehova vas: 

Bohova, Maribor (del) 
Ciglence 
Greta 
Dogoše, Maribor (del) 
Fram 
Brunšvik (del), Spodnja Gorica, Zgornja Gorica 
Hočko Pohorje 
Hotinja vas 
Jablance 
Ješenca, Požeg 
Kopivnik 
Loka pri Framu 
Loka, Rošnja 
Morje 
Orehova vas 
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P i vola: 
Podova: 
Planica; 
Polana: 
Prepolje: 
Rače: 
Radizel: 
Ranče: 
Rogoza: 
Skoke: 
Slivnica: 
Slivniško Pohorje: 
Spodnja Korena: 
Spodnje Hoče: 
Spodnji Duplek: 
Starše: 
Sv. Marjeta na Drav. polju 
Sv. Martin pri Vurbergu: 
Sv. Miklavž: 
Vumpah: 
Za vrška vas: 
Zimica: 
Zrkovci: 
Zgornja Korena: 
Zgornje Hoče: 
Zgornji Duplek: 
Zlatoličje: 
Zikarce (del): 

Pivola 
Brezula, Brunšvik (del), Podova 
Planica (del) 
Polana 
Brunšvik (del), Prepolje, Trniče 
Rače 
Radizel 
Ranče 
Rogoza 
Dobrovce, Dravski dvor. Skoke 
Slivnica pri Mariboru 
Planica (del), Slivniško Pohorje 
Spodnja Korena 
Spodnje Hoče 
Spodnji Duplek 
Starše 
Brunšvik (del), Marjeta na Dravskem polju 
Dvorjane 
Miklavž na Dravskem polju 
Vumpah 
Zgornji Duplek (del) 
Zimica 
Maribor (del), Zrkovci 
Zgornja Korena 
Zgornje Hoče 
Zgornji Duplek (del) 
Zlatoličje 
Zikarce.« 

3. člen 

Odprava občin, ki prenehajo, se izvrši ob ustrezni uporabi določb 2. 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 

30. junija 1959; 
b) najpozneje s 1. julijem 1959 postanejo občinski ljudski odborniki, izvo- 

ljeni na območjih, ki sestavljajo novo občino, odborniki začasnega ljudskega 

odbora nove občine; 
c) sestanki in volitve po drugem odstavku 4. člena omenjenega zakona 

morajo biti opravljeni najpozneje do 30. junija 1959; 
č) začasni ljudski odbori novih občin se na novo konstituirajo najpozneje 

do 15. julija 1959; 
d) uradne knjige ljudskih odborov odpravljenih občin se sklenejo najpo- 

zneje s 30. junijem 1959; 
e) uradne knjige, spise, arhive in inventar odpravljenih občin prevzamejo 

ljudski odbori novih občin najpozneje s 30. junijem 1959. 
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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. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu LRS-<. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Po predlogu zakona, ki je sestavljen po ustreznih predlogih okrajnih 
ljudskih odborov, se predvideva odprava nadaljnjih treh občin, in sicer: 

— občine Vipava, katere območje naj se priključi v celoti občini Ajdov- 
ščina; 

— občine Borovnica, katere območje naj se vključi deloma v območje občine 
Ljubljana-Rudnik in deloma v območje občine Vrhnika in 

— občine Rače, katere območje naj se v celoti priključi občini Maribor- 
Tezno. 

Odprava navedenih občin predstavlja nadaljnji korak v stalnem prizade- 
vanju za takšnim teritorialnim oblikovanjem občin, ki ustreza njihovemu polo- 
žaju in njihovi funkciji v naši družbeno-politični ureditvi. Glede vseh navedenih 
občin je bilo že daljši čas jasno, da nimajo pogojev za samostojen razvoj v 
komunalnem sistemu. O potrebi njihove odprave in o vključitvi njihovega 
območja v ustrezne druge občine, kamor spadajo po svoji gospodarski in geo- 
grafski gravitaciji, je bilo govora že v preteklem letu, ko je bilo odpravljenih 
večje število malih občin. Takrat je bilo reševanje tega vprašanja začasno 
odloženo glede občin Borovnica in Vipava iz razloga, ker priprave za odpravo 
teh občin niso mogle biti pravočasno izvršene, glede občine Rače pa zaradi 
tega, ker je moralo biti prej razčiščeno vprašanje politično-teritorialne raz- 
delitve mesta Maribora, s katerim je območje te občine tesno povezano. 

Občina Vipava meri 11 834 ha in šteje okrog 6 900 prebivalcev. To je mala 
občina izrazito kmečkega značaja. Na njenem območju ni nobenega industrij- 
skega podjetja, ampak obstoje le štirje obrati obrtnega značaja, eno kmetijsko 
posestvo (Lože), tri kmetijske zadruge in kmetijska vinarska poslovna zveza, 
ena mlekarna, eno trgovsko podjetje, ena mesnica in ena gostilna. Res je sicer, 
da občina Vipava doslej ni prejemala dotacije, to pa zaradi tega, ker je pri 
izpolnjevanju nalog ostala v ozkem okviru funkcije in nalog administrativne 
kmečke občine. Kot takšna občina Vipava ne more imeti perspektive za samo- 
stojen  razvoj   kot  komuna,  ampak  le  v  širšem  teritorialnem   okviru  gornje 
vipavske doline. Teritorij gornje vipavske doline je v prometnem oziru zelo 
dobro povezan. Kraj Vipava je le 6 km oddaljen od Ajdovščine, s katero je v 
prometnem pogledu zelo dobro povezan. Kraj Ajdovščina je geografski in go- 
spodarski center gornjega dela vipavske doline. Občina Vipava obsega območje 
ki  predstavlja  skupaj  z  območjem  občine  Ajdovščina  enotno,   zaključeno  in 
nedeljivo gospodarsko in  geografsko  celoto  gornje  vipavske  doline.   Zato je 
jasno, da ima območje sedanje občine Vipava lahko samo v neposredni povezavi 
z območjem občine Ajdovščina v enotni komuni resnično perspektivo razvoja 
tako   na   gospodarskem   področju   kot   tudi   na   ostalih   področjih   družbenega 
življenja. 
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Prebivalstvo občine Vipava je bilo že doslej tudi glede uradnih zadev 
močno navezano na Ajdovščino. V Ajdovščini so zemljiška knjiga, kataster, 
podružnica zavoda za socialno zavarovanje, popolna srednja šola itd. tudi za 
območje vipavske občine. Občinska uprava v Ajdovščini že sedaj opravlja 
nekatere inšpekcijske službe tudi za območje Vipave, dočim opravlja druge 
inšpekcijske službe za to območje uprava okrajnega ljudskega odbora Gorica. 
Upravni aparat občine Vipava je skrajno šibak ter je bil v zadnjem času Se 
bolj oslabljen zaradi odhoda nekaterih vodilnih uslužbencev na druga službena 
mesta. Koncem leta 1958 je bilo v občinski upravi zasedenih še 23 delovnih 
mest, sedaj pa jih je zasedenih le še 19; 15 uslužbencev ima le nižješolsko iz- 
obrazbo 4 pa srednješolsko izobrazbo. Sistemizacije delovnih mest občina Se 
zmeraj nima določene. Koncem preteklega leta in začetkom lega leta so zapu- 
stili občinsko upravo tajnik občinskega ljudskega odbora, šef uprave za dohodke, 
referent za šolstvo in še nekateri drugi. Priprave za sprejem občinskega druž- 
benega plana in proračuna so v velikem zaostanku in ni mogoče predvideti, 
kdaj bosta lahko sprejeta. Prav tako ni sigurno, da bi bil lahko v doglednom 
času sprejet perspektivni plan za vipavsko občino. Tudi redne vsakodnevne 
delovne naloge na različnih upravnih področjih se ne morejo v redu opravljati. 
Uprava občinskega ljudskega odbora je torej dejansko v takšnem stanju, da 
ne more opravljati svojih rednih nalog. 

Občina Ajdovščina bi štela po vključitvi območja občine Vipava 22 000 
prebivalcev in bi obsegala 35 239 ha. 

Okrajni ljudski odbor Gorica je že jeseni leta 1958 razpravljal o vprašanju 
potrebe nadaljnjega obstoja občine Vipava ter prišel do sklepa, da ta občina 
nima niti objektivnih niti subjektivnih pogojev za samostojni razvoj v komu- 
nalnem sistemu Zaradi tega je priporočil ljudskima odboroma občine Vipava m 
občine Ajdovščina, naj bi sprejela predlog, da se obe občini združita. V občini 
Vipava so sklepale o odpravi občine le politične organizacije; SZDL in ZK sta 
sprejeli tudi resolucijo o odpravi občine. Združitvi z občino Ajdovščino pa se je 
protivil občinski ljudski odbor, ki je tudi po vseh svojih odbornikih izvedel 
med volivci močno agitacijo v tej smeri. Zato je sedaj pri večjem delu volivcev 
razpoloženje proti odpravi občine, kar je pokazal že potek zborov volivcev v 
decembru leta 1958, ko se je pričelo prvič obravnavati vprašanje nadaljnjega 

obstoja občine. 
Takšno razpoloženje velikega dela volivcev in tudi samega občinskega ljud- 

skega odbora Vipava ima svoje vzroke v tradiciji in konservativni miselnosti 
ter v nerazumevanju vloge občine v komunalnem sistemu. To najbolj očitno 
dokazuje sklicevanje na okolnost, da obstoji občina s sedežem v Vipavi že nad 
600 let in da naj zaradi tega ostane še naprej. Jasno je, da ta ugovor ne more 
biti utemeljen, ker je bila dosedanja vipavska občina čisto administrativna 
občina, ki je obsegala le del vipavske doline in prav obstoj takšne admini- 
strativne občine preprečuje, da bi se območje občin Vipave in Ajdovščine, ki 
sestavlja geografsko, ekonomsko in socialno zaokroženo celoto, moglo kot celota 
načrtno in uspešno razvijati. Težnje za tem, da bi občina Vipava še nadalje 
obstojala, gredo v bistvu za izoliranjem tega območja od splošnega družbenega 
razvoja in socialističnega napredka, ter preprečujejo, da bi se tudi v tem delu 
gornje vipavske doline izvajala napredna gospodarska in socialna politika. 
Nadaljnji obstoj občine Vipava kot čisto administrativne občine bi pomenil ne 
korist  za prebivalstvo njenega  območja,  ampak  nasprotno,  škodo,  ker bi  to 
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območje še nadalje ostalo zaprto in izolirano v svojih ozkih mejah ter bi ostalo 
praktično izven komunalnega sistema, ki je temelj naše družbeno-pohtične ure- 
ditve in osnova našega socialističnega napredka. Zato težnje po nadaljnjem 
obstoju občine niso in ne morejo biti napredne ter je treba usmeriti vse napore 
v to da se prebivalstvu tega območja pravilno pojasnita vloga in vsebina nove 
občine-komune. Z združitvijo občin Vipave in Ajdovščine v enot™ občino - 
komuno bo tudi odpadlo določeno tradicionalno nasprotje med Vipavo in 

Ajdovščino, ki  izvira  iz preteklosti  in mu  ne more biti  mesta  v socialistični 

družbi. . .... 
Okrajni ljudski odbor Gorica upravičeno meni, da je stališče občinskega 

ljudskega odbora Vipava in večjega dela njenega prebivalstva neutemeljeno ter 
v nasprotju z interesom socialističnega razvoja gornjega dela vipavske doline 
kot celote in tega območja še posebej. Zaostala administrativna občina nima 
niti v objektivnem niti v subjektivnem pogledu pogojev, da bi se kot politična, 
ekonomska in socialna enota mogla samostojno razvijati v komunalnem sistemu. 
Izvršni svet Ljudske skupščine LRS se strinja s predlogom okrajnega ljudskega 
odbora Gorica, da se ta občina odpravi, njeno območje pa priključi k območju 
občine Ajdovščina, s katero sestavlja zaključeno ekonomsko in geografsko ce- 
loto, ki bo samo kot takšna sposobna za samostojen socialistični razvoj v naši 

komunalni ureditvi. 
Občina Borovnica šteje okrog 4 300 prebivalcev in meri 10 111 ha. Ta občina 

je ena izmed najmanjših občin v LR Sloveniji ter nima gospodarskih in drugih 
pogojev za samostojen razvoj kot komuna. Po svoji struktur, je nehomogena. 
Na eni strani obsega del Barja z značilno barjansko problematiko, tedaj predel, 
katerega večji del spada v območje občine Ljubljana-Rudmk, na drugi strani 
pa kraje v neposredni bližini Vrhnike, ki jih ta kot močnejši center tesno veže 
nase Barjanski predel predstavljajo k. o. Kamnik, Preserje, Jezero in Brezovica. 
Ureditev kmetijskih površin na tem območju zahteva njegovo vključitev v 
občino Ljubljana-Rudnik, na katerem območju se nahaja pretežni del Ljubljan- 
skega barja in ki bi reševala barjansko problematiko z enotnega vidika. 
Podobna zahteva po enotnem načrtnem gospodarjenju se postavlja tudi v zvezi 
z gozdnimi površinami na vsem tem območju. Prometne zveze dosedanje občine 
Ljubljana-Rudnik so dobre (po železnici in po okrajni cestil       ■■ 

K Vrhniki gravitirajo naselja v k. o. Borovnica, Breg in Zabocevo. Na tem 
območju se nahaja nekaj industrije (LIP Ljubljana, Zito-Moka, Mlin v Bistri). 
2e pred uvedbo komunalnega sistema je bil za ta predel kraj Vrhnika gospo- 
darsko središče. Prometne zveze z Vrhniko so dobre; v poštev prihaja želez- 
niška zveza preko Verda za višje.ležeče kraje ter po okrajni cesti in po železnici 
preko Borovnice za nižje ležeče kraje. 

O odpravi občine ter o vključitvi njenega teritorija v navedenem smislu 
k občini Ljubljana-Rudnik oziroma k občini Vrhnika je razpravljal okrajni 
ljudski odbor Ljubljana že decembra preteklega leta. O tem so sedaj sprejeli 
ustrezno sklepe tudi občinski ljudski odbor Borovnica, občinske politične orga- 
nizacije in tudi zbori volivcev. 

Občina Rače šteje okrog 8 000 prebivalcev in meri 7 190 ha. Tudi v tem 
primeru gre za gospodarsko slabo razvito, v glavnem kmečko občino. V občini 
so le trije manjši industrijski obrati, 4 kmetijske zadruge, 1 gostinski obrat, 
2 trgovski podjetji, 5 socialističnih obrtnih obratov; v vseh teh gospodarskih 
organizacijah je zaposlenih 336 oseb. Celotno območje občine Rače izrazito gra- 
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vitira na Maribor, zlasti na njegov desni breg, ki ga zalaga s povrtnino in 
drugimi kmetijskimi pridelki. Z Mariborom imajo Rače zelo dobre prometne 
zveze — po cesti in železnici. Povezanost z Mariborom dokazuje zlasti dejstvo, 
da se vozi dnevno preko 1 200 prebivalcev občine Rače v službo oziroma v šole 
v Maribor. Razumljivo je zato, da je skoraj celotni blagovni promet iz območja 
te občine vezan na Maribor in da se tja steka tudi večji del kupne moči pre- 
bivalstva. Prebivalstvo je tudi v kulturnem in vsakršnem drugem oziru naj- 
tesneje vezano na Maribor. Občina Rače je zato že danes v praksi sestavni del 
Maribora  oziroma občine Maribor-Tezno. 

Pri opisanem položaju je jasno, da je treba območje občine Rače obrav- 
navati obenem s politično-teritorialno problematiko mesta Maribora. Občinski 
ljudski odbor Rače je že 28. 2. 1959 z večino glasov sprejel sklep, da se občina 
odpravi s tem, da se priključi njeno območje v glavnem k občini Maribor-Tezno, 
v južnih predelih občine pa naj se še zaslišijo volivci, če naj se ti predeli 
priključijo k občini Maribor-Tezno ali k občini Slovenska Bistrica. 

Volivci so bili na zborih volivcev sicer za priključitev k občini Slovenska 
Bistrica v naseljih Spodja in Zgornja Gorica, ki ležita na delu k. o. Gorica. Na 
tej k. o. leži še del naselja Brunšvik s 24 prebivalci, ki pa so so izrekli za 
Maribor-Tezno obenem s celotnim naseljem Brunšvik, ki pa leži na teritoriju 
drugih katastrskih občin. Občinski ljudski odbor Rače in okrajni ljudski odbor 
Maribor navzlic temu predlagata vključitev celotnega teritorija občino Rače k 
občini Maribor-Tezno. Ce bi so naselji Spodnja in Zgornja Gorica vključili v 
občino Slovenska Bistrica, bi se območje te občine kot ozek in dolg klin zabijalo 
v območje občine Maribor-Tezno. Obe omenjeni naselji dejansko gravitirata 
Proti Racam, to je proti severu, ne pa proti jugu. Končno bi se morala deliti 
k. o. Gorica, če bi se del naselja Brunšvik priključil občini Maribor-Tezno, obe 
Gorici pa občini Slovenska Bistrica. Delitev katastralne občine na dva dela 
Predstavlja precejšnje tehnične težave in je združena z večjimi stroški, zaradi 
Cesar se pri dosedanjih politično-teritorialnih spremembah takšen postopek ni 
prakticirah 

Težnje po priključitvi k občini Slovenska Bistrica so se pokazale tudi v 
nekaterih jugozapadnih naseljih občine Rače, in sicer v Koprivniku, Loki in 
Planici. Te težnje po mnenju OLO Maribor niso utemeljene, ker so vsi ti kraji 
gospodarsko in prometno neposredno vezani na Fram, katerega prebivalstvo 
Pa enodušno želi priključitev k občini Maribor-Tezno. Ce bi se ta naselja pri- 
ključila k občini Slovenska Bistrica, potem bi moralo prebivalstvo hoditi na 
najbližji krajevni urad v občino Slovensko Bistrico (Spodnja Polskava) skozi 
Fram, ker je naravnost pot le preko hribov in to pešpot. Zato OLO Maribor 
Predlaga, da se tudi ta del območja Rače priključi k občini Maribor-Tezno. 

V drugih predelih občine zbori volilcev niso bili sklicani, ker je po mnenju 
okrajnega ljudskega odbora Maribor situacija glede na opisani položaj občine 
jasna in ni bilo pričakovati ugovorov proti odpravi občine oziroma proti 
združitvi z Mariborom. 

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS posreduje predlog OLO Maribor Ljudski 
skupščini LRS z mnenjem, naj se območje občine Rače v celoti vključi v občino 
Maribor-Tezno. 

II. Predlog zakona obsega tudi določbe o načinu odprave navedenih treh 
občin podobno, kakor jih je obsegal zakon, ki ga je sprejela Ljudska skupščina 
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LRS v decembru preteklega leta. Tudi v tem primeru naj bi se izvedla odprava 
občin po istih načelih, ki so bila uveljavljena pri odpravi občin v celjskem in 

mariborskem okraju z zakonom iz leta 1958  (Uradni list LRS, št.  34-169/58) 
s tem, da se posebej določijo roki, v katerih naj se izvrši odprava občin in 

vključitev njihovega območja v nove občine. To vprašanje ureja 3. člen osnutka 

Odprava občin naj  bi se izvršila s 30. junijem  1959,  tedaj  z zaključkom 
prvega polletja. S tem datumom postanejo odborniki, izvoljeni na območjih, ki 
sestavljajo novo občino, odborniki začasnega ljudskega odbora nove občine; kjer 
bodo po načelih 4. člena cit. zakona potrebne volitve, morajo biti opravljeno 
do istega datuma. Z istim datumom se zaključi upravno poslovanje ljudskih 
odborov in prenesejo uradne knjige, spisi, arhivi in inventar. Začasni ljudski 
odbori se konstituirajo do 15. julija 1959. V šestih mesecih po uveljavitvi zakona 
se opravijo nove volitve v ljudske odbore novih občin. 

Proračuni, družbeni plani in skladi odpravljenih občin se izvajajo oziroma 
poslujejo po osnutku še naprej do konca leta 1959 na enak način, kakor je bilo 
to določeno v dosedanjih primerih. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo oblasti 
in upravo 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah zakona o območjih okrajev in občin 
v Ljudski republiki Sloveniji 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo je 22. maja 1959 obravnaval predlog 
zakona o spremembah zakona o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki 
Sloveniji ter ga v načelu, podrobnostih in v celoti sprejel. 

Odbor ugotavlja, da je predloženi zakon v skladu z našimi prizadevanji 
spraviti območja občin v sklad z nalogami in vlogo, ki jih v našem komunalnem 
sistemu imajo občine. Zato se odbor v celoti strinja, da se odpravijo občine 
Borovnica, Vipava in Rače ter z obrazložitvijo Izvršnega sveta, ki Ljudski skup- 
ščini posreduje predlog okrajnih ljudskih odborov za odpravo omenjenih občin 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da v predloženem besedilu sprejme 
zakon o spremembah zakona o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki 
Sloveniji. 

Odbor je za poročevalca določil Alfonza Grmeka. 

St. LR 111/1-59 

Ljubljana, dne 22. maja 1959 

Poročevalec: Predsednik: 

AlfonzGrmekl.   r. MilanApihj.   r 
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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 jo na svoji seji dne 23. maja 1959 
razpravljal o predlogu zakona o spremembah zakona o območjih okrajev in 
občin v LRS in ga brez sprememb soglasno sprejel, ker se z odpravo občin 
Borovnica, Rače in Vipava strinja. 

Odbor predlaga, da tudi Republiški zbor predlog zakona sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Lada Božiča. 

St. R 111/2-59 

Ljubljana,  dne 23.  maja  1959 

Poročevalec: Predsednik: 

Lado   Božič   1.   r. Dr.   Heli   Modic   1.   r. 

PREDLOG   ZAKONA 

o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna Ljudske republike Slovenije 
(republiškega proračuna) za leto 1958 

1. člen 

Potrdi se sklepni račun o izvršitvi proračuna Ljudske republike Slovenije 

za leto 1958. 

2. člen 

Sklepni račun o izvršitvi proračuna Ljudske republike Slovenije za leto 1958 
obsega kot priloge sklepne račune republiških finančno samostojnih zavodov, 
sklepne   račune   o   finančnem   poslovanju   republiških   proračunskih   skladov, 

I   sklepni račun o porabi sredstev stalnega rezervnega sklada republiškega pro- 
|   računa in pregled stanja sredstev 60/o obvezne proračunske rezerve. 

3. člen 

Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali po republiškem sklepnem 
' računu v letu 1958: 

10 
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I. po sklepnem računu republiškega proračuna: 

od  po  proračunu doseženo 
predvidenih (izvršeno) 

dohodki: din 9 161000 000 din 9 102 150 831 

izdatki:       din 9 161000 000 din 9 100 542 136 

presežek dohodkov:   .din -  din 1 608 695 

II. po sklepnih računih republiških finančno samostojnih zavodov: 

od  po proračunu doseženo 
predvidenih (izvršeno) 

dohodki:  din 5 565 508 000  din 6 308 088 783 

izdatki:        din 5 396 937 000  din 6 106 506 544 

presežek dohodkov:   . din     171838 000  din 345 588 197 
presežek izdatkov:     . din        3 267 000  din 144 005 958 

III. po sklepnih računih republiških proračunskih skladov: 

od  po  proračunu doseženo 
predvidenih (izvršeno) 

dohodki: din 3 492 332 029 din 3 844 850 771 

izdatki:       din 3 492 332 029 din 2 777 421 236 

presežek dohodkov:   .din -  din 1 067 429 535 

IV. po sklepnem računu o porabi sredstev republiškega stalnega rezervnega 
sklada: 

dohodki din 145 821 343 

izdatki       din 145 821 343 

V. po pregledu stanja sredstev 60/o obvezne proračunske rezerve: 

dohodki din 580 988 350 

izdatki       din 412 893 173 
presežek dohodkov din 168 095 177 

4. člen 

Presežek dohodkov proračuna Ljudske republike Slovenije za leto 1958 
v znesku din 1 608 695 se razdeli tako, da se odvede 200/o din 321 739 kot do- 
hodek v stalni rezervni sklad za leto 1959, ostanek din 1 286 956 pa se prenese 
kot dohodek v proračun Ljudske republike Slovenije za leto 1959. 
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5. člen 

Presežek  dohodkov  republiških  finančno  samostojnih  zavodov  se  razdeli 
tako, da se: 

vnese v republiški proračun .    .    .    din      7 593 846 
dodeli namenskim skladom zavodov din 337 994 351 

Presežek izdatkov se krije iz sredstev zavodov v letu  1959. 

6. člen 

Presežek dohodkov proračunskih skladov se prenese kot njihov dohodek 
v leto 1959. 

7. člen 

Presežek dohodkov 6% obvezne proračunske rezerve se prenese kot doho- 
dek v proračun Ljudske republike Slovenije za leto 1959. 

8. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Republiški proračun za leto 1958 je bil izvršen s presežkom dohodkov nad 
izdatki v višini 1 609 000. Tako dohodki kakor izdatki so bili nasproti predvi- 
denemu planu realizirani z 990/o. 

A.  Dohodki 
1. Republiški proračunski dohodki za leto 1958 so bili planirani v višini 

9161 milijonov. Zaradi povišane stopnje prometnega davka na vino od 15 na 25 
dinarjev pri litru in od 120 na 180 dinarjev za hI0 alkohola pri žganju pa bi 
moral dobiti republiški proračun še nadaljnjih 227 milijonov dinarjev, tako da 
so bili torej dohodki orientacijsko, ne pa s samim planom, predvideni v skupni 
višini 9388 milijonov. 

Bruto dohodki so bili nasproti planu realizirani 106%, oziroma 103%, glede 
na zvišano orientacijo. Po odbitku 6% obvezne rezerve pa znaša izvršitev 990/o. 

2. Iz tabele je razvidno, da se je planiralo 2936 milijonov iz naslova pro- 
računskega prispevka iz osebnega dohodka, kar je slaba tretjina vseh planiranih 
republiških proračunskih dohodkov. Ce pa odštejemo od skupno planiranih 
dohodkov republiškega proračuna še delež na zveznem prometnem davku 4470 
milijonov, pomeni proračunski prispevek iz osebnega dohodka skoraj 2/3 vseh 
planiranih proračunskih dohodkov. 

Realizacija tega vira dohodkov je znašala 3191 milijonov, t. j. 109% postav- 
ljenega plana oziroma 111%, če prištejemo k navedeni realizaciji še 73 milijonov 
proračunskega prispevka ob uporabi sredstev skupne porabe. 

3. Prometni davek od hmelja je prekoračen za 3%. 
10» 
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4. Republiški plan deleža dohodnine od kmetijstva ni bil dosežen in je reali- 
zacija za 5% izpod plana. Glavni vzrok, da plan ni dosežen, je v tem, ker že 
z odmero v letu 1958 ni bilo mogoče doseči 3455 milijonov bruto planirane 
dohodnine. Odmera za leto 1958 je znašala namreč le 3424 milijonov, ki jo je 
bilo treba znižati še za čez 110 milijonov odpisov zaradi elementarnih nezgod, 
sprememb kultur, delanezmožnih članov, kot tudi zaradi plačanih bolniških 
stroškov. Bruto realizacija te dohodnine glede na odmero je bila 96%. 

5. Del dohodnine od samostojnih poklicev in premoženja je bil presežen 
za 6%. Rezultat bi bil lahko še boljši, če ne bi imeli nekateri lokalni organi 
pomislekov glede realnega ugotavljanja dohodkov. Ti pomisleki izvirajo iz 
bojazni, da ne bi obrtniki zaradi realnega obdavčevanja odjavljali svojih obrtnih 
dovoljenj ter se selili z območja njihove občine v drugo občino. 

6. Glede na izredno dober pridelek grozdja in sadja ter zaradi zvišane 
stopnje, se je pričakovalo, da bo imel republiški proračun 227 milijonov več 
dohodkov od prometnega davka na vino in žganje; realiziranih pa je bilo od 
tega le 198 milijonov ali 870/o. Realizacija 130/o izpod plana ima svoj vzrok v 
/.astoju prodaje vinskega pridelka. 

B.   Izdatki 

S proračunom za leto 1958 predvideni izdatki so znašali 9161 milijonov. 
Ker pa je bil plan proračunskih dohodkov, z uvedbo 6% obvezne proračunske 
rezerve, dejansko znižan, je bilo treba tudi pri izdatkih predvideti določene 
omejitve in med letom vsklajevati proračunsko potrošnjo z razpoložljivimi 
sredstvi. Te omejitve so morali posamezni organi še razširiti zaradi pridobitev 
sredstev za povečanje osnovnih plač od 1. 10. 1958 ter za izplačilo novoletnih 
nagrad. S temi omejitvami in spremembami so bili izdatki republiškega pro- 
računa realizirani v višini 9100 milijonov ali 990/o od prvotno predvidenega 
plana. 

1. Izdatki  republiških organov  in zavodov 

Od skupnih izdatkov republiškega proračuna odpade na izdatke republiških 
organov in zavodov 5570 milijonov, in sicer na osebne 60% ter na materialne 
40%, kar kaže, da se je v primerjavi z letom 1957 odnos med osebnimi in mate- 
rialnimi izdatki v letu 1958 poslabšal za 8% v škodo materialnih izdatkov. 

a) Osebni izdatki so nasproti predvidenemu planu povečani za 322 
milijonov, in sicer zaradi povečanja osebnih prejemkov uslužbencev od 1. I. 1958 
in zaradi novih namestitev (161 milijonov), zaradi povečanja osnovnih plač za 
7% od 1. 10. 1958 (55 milijonov), zaradi zvišanja honorarjev (10 milijonov) ter 
zaradi izplačila novoletnih nagrad uslužbencem v višini 50% enomesečne plače 
(96 milijonov). 

Ob koncu leta je bilo pri republiških organih in zavodih zaposleno 7981 
uslužbencev, kar pomeni, da se je število tekom leta povečalo za 321. 

V izvršitvi osebnih izdatkov so zajeti tudi honorarji v znesku 187 milijonov. 
Od tega odpade večji del, 94 milijonov, na redne mesečne honorarje za preda- 
vatelje, sejnine, izpitne komisije, nadurno delo in enkratne nagrade. Preostanek, 
24 milijonov, predstavlja honorarje za zunanje sodelavce, avtorske honorarje 
in honorarje za razna tehnična dela. 
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b) Materialni izdatki so nasproti prvotnemu planu nižji za 65 mili- 
jonov. To znižanje pomeni krčenje, ki so ga izvedli organi in zavodi za kritje 
70/o povečanja plač ter za izplačilo novoletnih nagrad. Po namenu so bili izdatki 
republiških organov in zavodov izvršeni naslednje: 

.P,a,? P° Potrošnja o/o izvrscmh 1958 v 000 
virmanih 

Prosveta in kultura  1.534,257 1.473,902 96 
Socialno varstvo          307,342 294,053 96 
Zdravstvena zaščita  500,140 487,018 97 
Državna uprava in sodstvo  2.824,737 2.733,445 97 
Komunalna dejavnost  386,409 380,911 99 
Sredstva za povečanje 

plač in prispevki  201,479  

Skupaj    .    .    . 5.552,885 5.570,808 100 

Plan je prekoračen za 17 923 000, za kar je podano kritje v neizkoriščenih 

kreditih za dotacije. 

2. Negospodarske   investicije 

Po proračunu so bile izvršene v višini 916 milijonov ali 97% od predvi- 
denega plana. Na novo sta bila pričeta le dva objekta, sicer pa so se vršila le 
nadaljevalna dela na objektih, ki so se pričeli graditi v prejšnjih letih. Poleg 
tega so se negospodarske investicije v letu 1958 finansirale še iz posojila repub- 
liškega investicijskega sklada, v višini 551 milijonov. 

3. Dotacije 

Realizacija dotacij po proračunu 1958 je bila naslednja: 

Plan po       pntmšnia 
izvršenih "oso       Neizkoriščeno 
virmanih 

Dotacije družbenim 
organizacijam in društvom    .    .    .       419,500 402,412        17,088 

Dotacije finančno 
samostojnim zavodom  186,389 175,498 10,891 

Dotacije skladom  1-408,800 1.408,704 96 
Dotacije ljudskim odborom   .... 336,000 315,840 20,160 

Skupaj    .    .    •    2.350,689        2.302,454       48,235 

Neizkoriščeni zneski pomenijo omejitve na račun ostvaritve 60/o obvezne 

proračunske rezerve. 
Dotacije družbenim organizacijam in društvom so bile tekom leta povečan: 

z virmanom za 34 500 000, v breme proračunske rezerve in dotacije sklada za 

pospeševanje založništva. 
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Dotacije finančno samostojnim zavodom pa so bile povećane za 10 749 000 
in sicer v breme proračunske rezerve oziroma sredstev za povečanje plač. 

Dotacije skladom so bile z virmanom znižane za 60 200 000 in sicer v glav- 
nem skladu za pospeševanje založništva, ker je ta sklad ostvaril višje lastne 
dohodke, kakor je bilo to s planom predvideno. Plan dotacij ljudskim odborom 
pa je ostal nespremenjen. 

4. Obveznosti   iz  posojil   in   garancij 

Ljudska republika Slovenija je v letu 1958 najela posojila v višini din 
2241 milijonov, tako da znašajo doslej najeta posojila skupaj 4032 milijonov. 

V letu 1958 so zapadle v plačilo anuitete za ta poeojila s pripadajočimi 
obrestmi v skupni višini 257 milijonov. Od tega je bilo zaradi pomanjkanja 
proračunskih sredstev v letu 1958 plačanih le 234 milijonov. 

5. Proračunska   rezerva 

V letu 1958 je bilo financiranje izrednih oziroma premalo predvidenih izdat- 
kov iz rcpuoliške proračunske rezerve zelo omejeno. Od 300 milijonov repub- 
liške proračunske rezerve je bilo treba namreč dati za povečanje osebnih izdat- 
kov republiških organov in zavodov 166 milijonov, tako da je bilo za druge 
potrebe na razpolago le 134 milijonov. To pa je bilo porabljeno: 

a) za povečanje materialnih izdatkov republiških organov in zavodov 86 
milijonov, na podlagi individualnih odobritev Izvršnega sveta LS LRS ter 

b) prav tako po odobritvi Izvršnega sveta LS LRS 48 milijonov, kot 
direktno črpanje iz proračunske rezerve. 

III. 60/o obvezna rezerva 

Pritečena sredstva 60/o obvezne rezerve znašajo   .    .    .    581 milijonov 
Iz teh sredstev je bilo po odloku Zveznega izvršnega 

sveta potrošeno za kritje proračunskega primanjkljaja 
za leto 1956 in 1957 413 milijonov 

Saldo na dan 31. 12. 1958 znaša  
kar predstavlja redni proračunski dohodek v 1. 1959.    168 milijonov 

IV. Stalni  rezervni  sklad 

je izkazoval na dan 1. 1. 1958 saldo 146 milijonov 
1. za poravnavo škode po poplavi v Posočju 55 milijonov 
2. za  kritje proračunskega primanjkljaja  iz leta  1957 

na podlagi Odloka Zveznega Izvršnega sveta ....      91 milijonov 

V. Finančno samostojni zavodi 

Republiški finančno samostojni zavodi so imeli v letu 1958 6 463 milijonov 
dohodkov in 6 106 milijonov izdatkov. Pri tem izkazujejo 345 milijonov presežka 
in 144 milijonov primanjkljaja. Na račun 60/o proračunske rezerve so izločili 
155 milijonov. 
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Zaradi nastalih potreb je Izvršni svet Ljudske skupščino LRS med letom 
odobril nekaterim zavodom povečanje predračunov izdatkov za skupaj 520 mi- 
lijonov. Sami pa so jih povečali za 223 milijonov. 

Od dotacije, ki je bila odobrena s proračunom za republiške finančno 
samostojne zavode v znesku 131 milijonov, so prejeli zavodi le 121 milijonov, 
razlika 10 milijonov je bila zadržana zaradi obveznosti do 60/o proračunske 
rezerve. 

Med letom je bila povečana dotacija iz republiške proračunske rezerve 
zaradi kritja povečanih osebnih izdatkov socialnim zavodom, ki tega ne zmorejo 
sami, za 3 669 000, ostalim zavodom pa za 3 080 000. Zavodu za proučevanje 
izobraževanja odraslih v Ljubljani, ki je bil med letom ustanovljen, je bila 
dana dotacija 4 milijone. Zavodi so torej dobili dotacijo iz proračuna skupno 
131 889 000, kar je v primerjavi s predračunom 1010/o. 

Slovenskemu narodnemu gledališču in Slovenski filharmoniji je bilo dano 
od priznane dotacije 44 500 000 le 43 610 000. Razlika pomeni odtegljaj zaradi 
obvezne rezerve. 

Izdatke so zavodi realizirali v višini 6 106 milijonov. V primerjavi s pred- 
računom je to 113%. Na povečanje osebnih izdatkov se nanaša 333 milijonov, 
na povečanje materialnih izdatkov pa 375 milijonov. 

Osebni izdatki so realizirani v višini 2 453 milijonov, kar je v primerjavi 
s predračuni 1160/o. Vzrok prekoračitve osebnih izdatkov je predvsem v ureditvi 
Plač po novih predpisih pri zdravstvenih zavodih (228 milijonov) in splošnemu 
7% povečanju plač s 1. oktobrom 1958. 

Materialne izdatke so zavodi realizirali v višini 3 652 milijonov, kar je v 
primerjavi s predračuni 1120/o. S predračuni odobrene materialne izdatke so 
zavodi prekoračili zaradi povečanih stroškov za vzdrževanje (n. pr. Radio Ljub- 
ljana 33 milijonov) in zaradi povečanega izkoriščanja zmogljivosti (n. pr. Zavod 
za raziskavo materiala in konstrukcij LRS 118 milijonov). 

Od skupnega primanjkljaja v znesku 144 milijonov, odpade na zdravstvene 
zavode 104 milijone, na konjerejske zavode pa 31 milijonov. Pri zdravstvenih 
zavodih je nastal primanjkljaj, ki znaša samo pri Kliničnih bolnicah 90 mili- 
jonov, zaradi ureditve plač po novih predpisih. Obračuni povečanih plač so bili 
izvršeni šele v zadnjem četrtletju. Svet za zdravstvo LRS je odobril cene z 
vračunanim primanjkljajem zaradi povečanih plač tako, da se bo primanjkljaj 
kril v letu 1959. 

Pri konjerejskih zavodih pa je nastal primanjkljaj zato, ker je prodajna 
cena konj znatno nižja od lastne cene. To je posledica nezadostne lastne krmne 
osnove in ker slabo stanje poslopij povzroča velike vzdrževalne stroške. 

Primanjkljaj se pri zavodih krije delno s sredstvi 60/o proračunske rezerve, 
v znesku 28 milijonov, ostanek 116 milijonov pa se prenese v naslednje 
poslovno leto. 

Presežek dohodkov so zavodi dosegli v višini 345 milijonov, kar je 204% 
v primerjavi s predračuni. Povečanje presežka se nanaša v največji meri na 
Upravo žitnih silosov LRS za 118 milijonov. 

VI. Proračunski skladi 

Značilno za vse proračunske sklade v letu 1958 je bilo omejevanje potrošnje 
tekočih dohodkov in sicer tako, da je bil priliv sredstev gozdnega sklada 100% 
blokiran, priliv dohodkov ostalih skadov pa 40%. Tako so bila že z odobritvijo 
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predračuna rezervirana za prenos v leto 1959 znatna sredstva (po odobrenem 
predračunu 758 milijonov, po dejanski izvršitvi pa 856 milijonov). 

Med letom je prinesla nadaljnje omejitve potrošnje s predračunom že 
odobrenih sredstev Uredba o uporabi investicijskih sredstev (Ur. list FLRJ, ft 
16/58). Gre za 86 milijonov, ki so se kot 200/o obvezna rezerva prenesli na račun 
omejitev. Ta sredstva so bila sproščena šele z odredbo (Ur. list FLRJ, 3/59), zato 
niso upoštevana v predračunu za leto 1959. Dejansko pa povečajo sredstva za 
prenos v leto 1959. Nadalje so se tekom leta 1958 znižali s predračunom odo- 
breni dohodki iz proračunskih dotacij za 6«/o obvezno proračunsko rezervo (t. j. 

za okoli 60 milijonov). 
Končno sta po določilih Zveznega družbenega plana za leto 1958 odvedla 

v proračun LRS Sklad za pospeševanje kmetijstva 17 milijonov in Gozdni sklad 
37 milijonov, za delno kritje proračunskega primanjkljaja v letu 1957. 

Vse te omejitve pa globalno niso vplivale v večji meri na obseg izvršitve 
predračuna izdatkov, ki je bil izvršen s 94»/o. Realizacija dohodkov je bila za 
bruto 352 milijonov, t. j. za  10»/o višja od planirane, kar se odraza: 

a) v višjih omejitvah,  kot so bile planirane  99,300 
b) v kritju a planom nepredvidenih plačil v proračunu    .    . 54,400 

c) v povečanju  izdatkov cestnega  sklada  74,500 

d) v ostvaritvi prihrankov  124,300 

Sredstva iz omejitev in presežek pa so ostvarjeni takole: 

a) omejitve od priliva lastnih dohodkov        856,549 

b) 200/o rezerva od leta 1958 potrošenih investicijskih 
sredstev  86,517 

c) presežek        124,364   
Skupaj   .   .   .   1.067,430 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za proračun 

POROČILO 

k predlogu zakona o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna 
Ljudske republike Slovenije za leto 1958 

Odbor za proračun je na svoji seji dne 22. maja 1959 razpravljal o predlogu 
zakona o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna LRS za leto 1958 in 
ga v načelu ter podrobno sprejel. 

Odbor ugotavlja, da je bil republiški proračun pravilno in točno planiran 
kar kaže njegova izvršitev, saj je bil izvršen s presežkom dohodkov rad izdatki 
v višini 1 608 695 din. Proračuni finančno samostojnih zavodov pa niso bili 
realno planirani, ker so dosegli presežek dohodkov v višini 345 milijonov. Zato 
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odbor priporoča, da se planiranju proračunov finančno samostojnih zavodov 
posveča večja pozornost, da bodo ti zavodi bolj realno planirali svoje dohodke in 
izdatke. 

Odbor  predlaga Republiškemu zboru,  da sprejme predlog zakona. 
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Adolfa Cemeca. 

St. R 112/1-59. 

Ljubljana, dne 22. maja 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

AdolfCernecl.   r. BrankoBabičl.   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 za leto 1958 

Odbor za proračun je na svoji seji dne 22. maja 1959 razpravljal o predlogu 
zakona o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna z leto 1958 in ga v 
načelu in v podrobnostih soglasno sprejel. 

V razpravi je odbor ugotovil, da je bil proračun za leto 1958 zelo realno 
sestavljen, kajti skoraj v vseh postavkah se zaključni račun sklada s prora- 
eunom; ne more se pa isto trditi za proračune finančno samostojnih zavodov, 
ki so svoje dohodke znatno presegli. Zato bo v prihodnje proračune finančno 
samostojnih zavodov potrebno bolj pazljivo premotriti, ker le realni proračuni 
so lahko vzpodbuda pri njihovem delu. V zvezi s sklepnim računom republike 
so člani odbora tudi razpravljali o proračunih okrajev in občin, zlasti o pro- 
metnem davku od vina in žganja zaradi zastoja pri prodaji vina; po mnenju 
Članov odbora tudi nekatere občine predvidevajo v svojih proračunih razne 
fiktivne dohodke ki jih potem ne ustvarijo. Zato bo treba tudi proračune 
ljudskih odborov objektivizirati in na ta način priti do realnejše slike o zmož- 
nostih in potrebah posameznih občin. 

Odbor predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog zakona sprejme. Za poro- 
čevalca je odbor določil ljudskega poslanca Staneta Rebernika. 

KSt. P 31/1-59. 
Ljubljana, dne 22. maja 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

StaneRebernikl.   r. MirkoRemecl.   r. 
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PREDLOG   ZAKONA 

o spremembi 51. člena zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v 
Ljudski republiki Sloveniji 

1. člen 

V zakonu o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji 
(Uradni list LRS, št. 10-61/48) se 51. člen spremeni tako, da so glasi: 

>.Vse primere prilastitev državnih zemljišč ter pnlastitev in samovoljnih 
delitev zemljišč bivših agrarnih in podobnih premoženjskih skupnosti je treba 
preiskati do konca leta 1963. 

Prilaščena oziroma samovoljno razdeljena zemljišča se praviloma priznajo 
v last njihovim dosedanjim posestnikom in se vpišejo v zemljiški  knjigi na 

njihovo ime. . 
Ne priznajo se prilastitve in samovoljne razdelitve zemljišč iz prvega od- 

stavka tega člena, ki so sredi državnega zemljišča, ki so na poti komunikacijam, 
ali ki so z ozirom na krajevne razmere prevelike, razen ce je bilo tako zemljišče 

že priposestvovano do 10. julija 1945. ,,.,.,        •,•„„.,., 
Državni organ, zavod ali organizacija, ki bi bila pnstojna za upravljanje 

oziroma za gospodarjenje s prilaščenim ali s samovoljno razdeljenim zemljiščem, 
ki se PO tretjem odstavku tega člena ne bi smelo priznati dosedanjemu posest- 
niku mora predlagati pristojnemu upravnemu organu okrajnega ljudskega 
odbora za finance, na katerega območju leži tako zemljišče, da vpelje postopek 
za preiskavo prilastitve. 

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS predpise z uredbo postopek za pre- 
iskanje prilastitev in samovoljnih delitev zemljišč ter podrobnejše določbe k 
tretjemu odstavku tega člena. S to uredbo se lahko določi za preiskanje pri- 
lastitev zemljišč bivših agrarnih in podobnih premoženjskih skupnosti drugačen 
postopek kot za preiskanje prilastitev državnih zemljišč.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu LRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Po 36. členu zveznega zakona o agrarni reformi in kolonizaciji (Uradni 
list FLRJ, št. 64-605/45) je bilo treba v dveh letih po uveljavitvi tega zakona 
(to je do 28. VIII. 1947) v vseh ljudskih republikah preiskati prilastitve (uzur- 
pacije) državnih zemljišč, ledin in delitve kmečkega in vsakega drugega premo- 
ženja. Določeno je bilo tudi, da se take prilastitve in delitve praviloma priznajo 
v last njihovim dosedanjim posestnikom in se vpišejo v zemljiški knjigi na 
njihovo ime. 

Enaka določba je bila tudi v 51. členu zakona o agrarni reformi in kolo- 
nizaciji v LRS. 

Ker je dvoletni rok že davno potekel in ker samolastne prilastitve v 
pretežni večini še niso preiskane, je Zvezna ljudska skupščina izdala zakon 
o spremembi 36.  člena zakona o agrarni  reformi  in  kolonizaciji  tako,  da je 
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podaljšan rok za preiskavo prilastitev do konca leta 1963 in so ljudske repub- 
like pooblaščene, da izdajo podrobnejše predpise o reševanju prilastitev (Uradni 
list FLRJ, št. 55-711/57). 

Glede na navedeno je potrebno, da tudi Ljudska republika Slovenija 
spremeni 51. člen zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v LRS. 

V predloženem osnutku republiškega zakona je rok za preiskavo vseh prila- 
stitev podaljšan do konca leta 1963. V tem času bo mogoče preiskati in rešiti 
vse primere prilastitev. 

Pogoji, pod katerimi se prilaščena zemljišča priznajo v last dosedanjim 
posestnikom, so enaki kot so bili prej. Edino izjemo predstavljajo zemljišča, 
ki so jih zasebniki priposestvovali do 10. VII. 1945, kajti ta priposestvovana 
zemljišča se jim priznajo v celoti, v kolikor seveda ne pridejo pod udar agrarne 
reforme oziroma zakona o kmetijskem zemljiškem skladu splošnega ljudskega 
premoženja in o dodeljevanju zemlje kmetijskim organizacijam. To izjemo je 
bilo uzakoniti glede na načelo, da se morajo pridobljene pravice ščititi. 

Postopek pri preiskanju prilastitev državnih zemljišč bo predvidoma eno- 
staven. Nasprotno pa bo postopek v katerem se bodo preiskovale samolastne 
delitve zemljišč agrarnih in podobnih premoženjskih skupnosti, bolj zamotan, 
ker gre v teh primerih za likvidacijo svojevrstnih solastninskih razmerij, ki 
obsegajo razmeroma velike zemljiške površine in veliko število udeležencev. 
Zato je bilo treba pooblastiti Izvršni svet, da izda uredbo o postopku, ki bo pri 
obravnavanju državnih zemljišč drugačen kot pa pri obravnavanju zemljišč 
agrarnih in podobnih premoženjskih skupnosti. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembi 51. člena zakona o agrarni  reformi 
in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji 

Odbor za gospodarstvo je na svoji seji dne 21. maja 1959 razpravljal o 
Predlogu zakona o spremembi 51. člena zakona o agrarni reformi in kolonizaciji 
in sprejel predlog zakona v predloženem besedilu. S to spremembo se podaljša 
rok za razčiščenje vseh prilastitev državnih zemljišč ter samovoljna delitev zem- 
ijišč bivših agrarnih in podobnih skupnosti do konca leta 1963. Razčiščenje teh 
odnosov je precej zapleteno, zato ni bilo možno urediti vseh spornih primerov 
v prvotno določenem roku. 

Odbor meni, da je to podaljšanje roka umestno, zato predlaga Republi- 
škemu zboru, da sprejme predlog zakona. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca tov. Mihaelo Dermastia. 

St. R 113/1-59. 
Ljubljana, dne 21. maja 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

Mihaela  Dermastia  1.   r. Franc   Leskošekl.   r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k  predlogu  zakona o spremembi  51.  člena  zakona  o  agrarni  reformi 
in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji 

Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na 

seji dne 21. maja 1959 razpravljal o predlogu zakona o spremembi 51. člena 
zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji. 

V razpravi je odbor ugotovil, da je potrebno razčistiti vse primere prila- 
stitve zemljišč v naši republiki in zato tudi podaljšati rok, v katerem naj se 
to delo opravi. Pri tem so člani odbora opozarjali na zapletenost posameznih 
primerov   in   na   težave,   ki   zaradi   nejasnega   položaja   ponekod   na   terenu 
nastajajo. 

Odbor za gospodarstvo zato predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog za- 
kona o spremembi 51. člena zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski 
republiki Sloveniji sprejme. 

Za poročevala je odbor določil ljudskega poslanca inž. Desanko Kozič. 

St. P 32/1-59. 
Ljubljana, dne 21. maja 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
inž.   Desanka  Kozič  1.   r. J o ž e   G e r b e c   1.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 
POROČILO 

k predlogu zakona o spremembi  51.  člena zakona o agrarni  reformi 
in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora je na svoji seji dne 23. maja 1959 
razpravljal o predlogu zakona o spremembi 51. člena zakona o agrarni reformi 
in kolonizaciji v LRS in ga soglasno sprejel. 

Predlagana dopolnitev zakona je potrebna, ker še niso razčiščena vsa vpra- 
šanja prilastitev zemljišč. Ker je v Sloveniji še približno 600 nerešenih pri- 
merov, je podaljašanje roka do konca leta 1963 potrebno in na mestu. 

Odbor zato predlaga, da Republiški zbor predlog zakona sprejme. 
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Vero Kolarič. 

St. R 113/2-59. 
Ljubljana, dne 23. maja 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

V e r a   K o 1 a r i č  1.   r. D r.   H e 1 i   M o d i c   1.   r 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembi 51.  člena zakona o agrarni  reformi 
in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji 

Zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na seji 
dne 23. maja 1959 razpravljal o predlogu zakona o spremembi 51. člena zakona 
0 agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji. 

Odbor je soglašal s stališčem Izvršnega sveta, da je glede na to, ker je 
Zvezna ljudska skupščina podaljšala rok za preiskavo prilastitev zemljišč do 
konca leta 1963 in glede na to, da je v naši republiki še vedno približno 70 000 ha 
Površin, pri katerih vprašanje lastništva še ni razčiščeno, potrebno podaljšati 
rok za preiskavo prilastitev tudi v naši republiki. 

Zakonodajni odbor predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog zakona 
sPrejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Franca Naglica. 

St.  P 32/2-59. 
Ljubljana, dne 23. maja 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
F i- a n c  N a g 1 i č  1.   r. Л n d r e j B a b n i k   L   r. 

PREDLOG    ODLOKA 
0 Potrditvi zaključnega računa republiškega investicijskega sklada za leto 1958 

Na podlagi 31. člena uredbe o družbenih investicijskih skladih (Uradni list 
FLRJ, št. 22-257/56), je Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije na seji 
Republiškega zbora ter na seji Zbora proizvajalcev dne 27. maja 1959 sprejela 

ODLOK 

0 Potrditvi zaključnega računa republiškega investicijskega sklada za leto 1958 

I. 

Potrjuje se zaključni račun republiškega investicijskega sklada za leto 1958, 
sestavljen po navodilih za sestavljanje zaključnih računov družbenih investi- 
cijskih skladov (Uradni list FLRJ, št. 2-29/59). 

II. 

Zaključni račun republiškega investicijskega sklada za leto 1958 je sestavni 
del tega odloka. 
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III. 

Sredstva   republiškega   investicijskega   sklada   so   znašala   po   zaključnem 
računu za leto 1958: 

skupna sredstva sklada 13 751 621 000 din 

uporabljena sredstva 9 963 047 000 din 

neporabljena sredstva 3 788 574 000 din 

IV. 

Neporabljena sredstva republiškega investicijskega sklada iz leta  1958, v 
znesku 3 788 574 000 din, se prenesejo v leto 1959. 

V. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Osnovni podatki o investicijski dejavnosti v LR Sloveniji v letu 1958 

Družbeni plan LRS za leto 1958 je postavil za usmerjanje investicijskih 
sredstev sledeča osnovna načela, iz katerih je tudi Izvršni svet LS LRS povzel 
svoje smernice za odobravanje posojil iz republiškega investicijskega sklada: 

— v skupnih investicijskih naložbah je povečati delež negospodarskih 
investicij; 

— pri gospodarskih investicijah je povečati delež kmetijstva, prometa, grad- 
beništva ter trgovine in gostinstva; 

— pri naložbah v negospodarske investicije pa pospešiti stanovanjsko gra- 
ditev ter gradnjo šol po mestih in industrijskih središčih. 

V odnosu na postavljeni plan in iz njega izvirajoče proporce ter z upošte- 
vanjem dotacije za izgradnjo avtoceste je bila realizacija investicijskih naložb 
iz vseh virov sredstev naslednja: 

— v milijardah din 
Plan Realizacija . 

din        strukt.        din        strukt.     Incleks 

Skupne investicije  66,7 100,0 72,3 100,0 108 

od tega: 

— gospodarske  50,2 75,3 51,3 81,0 102 
— negospodarske  16,5 24,7 21,0 29,0 128 

Iz gornjega je razvidno, da so se naložbe v negospodarske investicije razvi- 
jale po intencijah družbenega plana. 
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V samem gospodarstvu pa je bila realizacija po panogah naslednja: 

— v milijardah din 
Plan Realizacija 

din       strukt.        din        strukt.     Indeks 
o/o 0/o 

Gospodarstvo    ....... 50,2 100,0 51,3 100,0 102 
od tega: 

- industrija        20,6 41,0 21,7 42,3 105 
- kmetijstvo  5,9 11,7 5,8 11,3 98 
- gozdarstvo  1,0 2,0 1,0 2,0 102 
- gradbeništvo  1,1 2,2 1,6 3,1 145 
- promet  17,6 35,1 16,1 31,4 92 
- trgovina in gostinstvo   ... 2,9 5,8 3,9 7,6 134 
- obrt        1,1 2,2 1,2 2,3 112 

Iz gornjega je razvidno, da so se tudi gospodarske panoge v glavnem raz- 
vijale po postavljenih proporcih z izjemo kmetijstva in prometa. 

V skupnih investicijskih naložbah so bili posamezni viri sredstev udeleženi 
kot sledi: 

Invest.    Struk- 
v milj.       tura 

din % 

Skupne investicije 72,3       100,0 
od tega: 

- zvezna sredstva 20,0 27.7 
- republiška   sredstva 3,0 4,1 

v tem: 
republ. invest. sklad  1,3 1,8 

- lokalna sredstva  15,2 21,0 
- sredstva gosp. organizacij  28,6 39,6 
- ostala sredstva  5,5 7,6 

Iz zgornje strukture posameznih virov sredstev pri skupnih investicijah 
je razvidno, da je bilo v 1. 1958 težko govoriti o usmerjanju investicij iz sredstev 
republiškega investicijskega sklada, ker so ta sredstva znašala komaj l,80/o vseh 
Potrošenih investicijskih sredstev. 

II. Poslovanje republiškega investicijskega sklada 

1. Razpoložljiva    sredstva   v   letu   1958 

Z določili Zveznega družbenega plana za 1. 1958 o uporabi družbenih inve- 
sticijskih skladov v letu 1958 je bilo uzakonjeno načelo uporabe v predhodnem 
letu ustvarjenih sredstev. Na osnovi podrobnih zadevnih določil je republiški 
investicijski sklad v 1. 1958 razpolagal z neizkoriščenimi sredstvi iz 1. 1957, med 
katerimi je vključena 40% blokacija sredstev iz leta 1957 ter z dotacijami in 
Povračili realnih garancijskih pologov. Glede na ta splošna določila so znašala 
neizkoriščena sredstva iz leta 1958 skupno 1546,1 milj. din, med letom pa je 
bila skladu vrnjena realna garancija (položena pri gradnji HE Vuhred) v znesku 
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50,3 milj. din. Sklad je med letom prejel tudi dotacijo iz republiškoRa sklada 
za pospeševanje gozdarstva v znesku 40,0 milj. din. Celotna sredstva sklada, ki 
je z njimi razpolagal v L 1958, so tedaj znašala 1636,4 milj. din, kar je v pri- 
morjavi z 1. 1957, ko je sklad razpolagal s 4,603.8 milj. din, komaj 35,50/o. Razum- 
ljivo je, da so za 650/o manjša sredstva sklada narekovala revizijo v 1. 1957 
sklonjenih pogodb oz. sprejetih obveznosti, omejila odobravanje novih posojil 
za najnujnejše primere in onemogočila večje angažiranje sredstev sklada za 
negospodarske investicije. 

Iz sredstev sklada  v znesku  1636,4 milj.  din je  bilo tekom leta  izdano: 

povračilo   podjetjem   preveč   vplačanih   zneskov   v 
prejšnjem  letu  139-8 mi,J- din 
obresti  NB  za  posojilo za  HE  Vuhred  in  obratna 
sredstva  35'7 milJ- din 

udeležba banke na obrestih  19Л milJ- din 
vplačane garancije  0'4 milJ- din 

Skupaj    .    . 195,0 milj. din 
Za investicijsko potrošnjo v 1.  1958 je tedaj ostalo ___^ 

skupaj       1441>4 milJ- din 

2. Obveznosti   sklada   v   letu   1958 

Zaradi že citiranih določil Zveznega družbenega plana, glede uporabe sred- 
stev družbenih investicijskih skladov v letu 1958, je sklad zašel ob začetku 
leta v težko situacijo. 

Ob koncu leta 1957 so znašale obveznosti sklada samo iz naslova odobrenih 
posojil oz. trans za leto 1958 skupno 1.476,1 milj. din. K temu znesku je bilo 
treba prišteti še obveznosti sklada v letu 1958, ki so mu bile naložene z druž- 
benim planom LRS zaradi finansiranja negospodarskih investicij, v skupnem 
znesku 431,0 milj. din. Končno je bilo treba računati še z odplačilom anuitet 
za najeta posojila pri Narodni banki, v skupnem znesku 336,5 milij. din. Skupne 
obveznosti so v januarju znašale 2.243,7 milj. din nasproti razpoložljivim 
sredstvom 1.546,1 milj. din. 

Ob prikazani situaciji je bilo treba poskrbeti, da se vskladijo obveznosti 
z razpoložljivimi sredstvi. Na osnovi raznih dogovorov, pri čemer ni bila pri- 
zadeta nobena odobrena investicija, obenem pa zagotovljeno finansiranje nego- 
spodarskih investicij kakor jih je predvidel Družbeni plan za leto 1958, je 
sklad svojo bilanco uravnal in bil sposoben odobriti nekatera nova posojila. 

3. Nova    posojila    iz   sklada    v   letu   1958 

Tekom leta je bilo vloženih 45 zahtevkov za posojila iz republiškega inve- 
sticijskega sklada. Rešenih je bilo 14, tako da je ob zaključku leta ostalo še 
vedno 31 nerešenih vlog s predračunsko vrednostjo 1.134,6 milj. din in zahte- 
vanim posojilom 817,6 milj. din. 

Med letom je bilo odobreno 14 posojil s tranšami za leto 1958 in 1959 in 
sicer naslednjim panogam: 
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Odobreno Transa za   Transa za 
posojilo    leto  1958     leto  1959 

Za osnovna sredstva: 
industrija in rudarstvo  159,9 100,0 59,9 
promet  70,0 70,0 
trgovina in gostinstvo  83,7 21,9 61,8 
obrt  29,0 27,0 2,0 
kulturno-socialna dejavnost  3,0 3,0 

Skupaj    .    . 345,6 221,9 123,7 

Za obratna sredstva: 

industrija in rudarstvo   .    .    .    .   40,0 40,0 —  
Skupaj    .    . 385,6 261,9 123,7 

Ob koncu leta je republiški investicijski sklad imel skupno 1.712.4 milj. 
obveznosti iz naslova odobrenih posojil in sicer: 

1. obveznosti po posojilih iz prejšnjih let (že zreducirane)    1.109,6 milj. 
2. obveznosti za nove negospodarske investicije   ....       341,0 milj. 
3. transe za leto 1958 po posojilih, odobrenih tekom leta       261,9 milj. 

1.712,5 milj. 
Celotna   razpoložljiva   sredstva   sklada   namenjena   za 
investicije 1.441,4 milj. 
Preveč odobrenih posojil napram sredstvom        271,1 milj. 

Kljub prikazanemu stanju sredstev in višini odobrenih posojil pa sklad 
tekom leta ni prišel v nelikvidnost. Nasprotno, ob zaključku poslovnega leta 
je ostalo neizkoriščenih sredstev sklada v znesku 211,1 milj. din. 

4. Potek    kreditiranja   v   letu   1958 
in   analiza investicijskih naložb    iz    republiškega 

investicijskega   sklada 

V okviru odobrenih posojil, v znesku 1.712,4 milj. din je bilo izkoriščenih 
skupno 1.278,4 milj din ali 74,2% kreditov. Odobritev in potrošnja kreditov je 
razvidna iz naslednje tabele: v milj. din 

^T/f'    Potrošnja Vo 
Gospodarska panoga 195« nctto       potrošnje 

Industrija — osnovna sredstva  852,0 535,2 62,8 
Industrija - obratna sredstva  40,0 40,0 100 
Kmetijstvo  142,9 107,7         75,2 
Promet  116-6 116,6 100 
Trgovina  26,8 12,7         47,4 
Gostinstvo  69,5 23,4 33,7 
Turizem  10,5 10,4 100 
Obrt        17,9 16,7 93,4 
Stanovanjska izgradnja rudnika Velenje   . 20,9 20,9 100 
Gospodarstvo skupaj  1.297,0 883,6 68,1 
Negospodarske panoge  .   .   .   415,5 394,8 95,0 

Skupaj    .    .    . 1.712,5 1.278,4          74,2 
n 
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Pričujoča razpredelnica kaže, da se investicijske naložbe v negospodarskem 
sektorju razvijajo po predvidevanjih, dočim zlasti v industriji in trgovini ter 
gostinstvu investicijska izgradnja za predvidevanji močno zaostaja. Zaradi dej- 
stva, da industrija, trgovina in gostinstvo predstavljajo v strukturi gospodarskih 
investicij 64,60/o republiškega investicijskega sklada, je razumljiv nizek odstotek 
skupne potrošnje kreditov za gospodarstvo. 

Na osnovi podrobne analize posameznih primerov neizkoriščenih posojil so 
osnovni vzroki počasnega trošenja sredstev v 1.  1958 bili naslednji: 

1. zaostajanje zaradi zamud v dobavi uvozne ali pa domače opreme, 
2. izostanek pričakovane odobritve nakupa deviznih sredstev, 
3. spremembe v zasnovi investicij po že odobrenem programu, zato zaosta- 

janje v izvajanju gradbenih del, naraščanju in dobavi opreme, 
4. nepravočasno vplačevanje pogodbene udeležbe s strani lokalnih skladov 

oziroma s strani investitorjev. 

5. Dotok   sredstev,   ki   so   bila   v  letu   1958   blokirana 

Družbeni plan LRS za 1. 1958 je določil, da se steka v republiški investicijski 
sklad 500/o dohodkov okrajnih investicijskih skladov, ki izvirajo iz dohodkov 
podjetij. Izrecno pa je družbeni plan določil, da prometni davek od hmelja ni 
več dohodek investicijskega sklada, temveč sklada za pospeševanje kmetijstva. 
Ker vsi drugi dohodki sklada temeljijo na zveznih predpisih, ki se niso spre- 
menili, pomeni izpad prometnega davka na hmelj izpad okroglo 350 milj. din 
dohodkov sklada. 

V letu 1958 so bili dohodki sklada realizirani takole: 

1. 500/o participacija na dohodkih okrajnih investi- 
cijskih skladov  2.443,9 milij. din 

2. obresti od posojil v odplačilu  244,4 milij. din 
3. anuitete od posojil iz leta 1953  73,6 milij. din 
4. kazni  ,  21>6 miliJ- din 
5. razni dohodki  2.0 milij- din 

2.785,5 milij. din 

Ob upoštevanju: 

blokiranih anuitet iz leta 1958, ki znašajo ....      786,5 milij. din 
in izločenih sredstev za garancije v znesku    ... 5,5 milij. din 
znašajo skupna z 31. XII. 1958 deblokirana in z ja- 
nuarjem 1959 za uporabo sproščena in razpoložljiva 
sredstva republiškega investicijskega sklada    .    .    .    3.788,6 milij. din 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa republiškega 
investicijskega sklada za leto 1958 

Odbor za gospodarstvo je na svoji seji dne 21. maja 1959 razpravljal o 
predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa republiškega investicijskega 
sklada za leto 1958. 

Iz priložene obrazložitve zaključnega računa in ustmene obrazložitve pred- 
stavnika Izvršnega sveta izhaja, da so bila sredstva sklada v letu 1958 zelo 
majhna zaradi določil družbenega plana. Zaradi tega je moral Sklad izvršiti 
revizijo vseh sklenjenih pogodb in postaviti nova načela za odobravanje posojil. 
Sklad tudi ni mogel vplivati na usmerjanje investicijske politike v najbolj 
smotrne in ekonomične investicije, ker so sredstva iz republiškega investicij- 
skega sklada znašala komaj  1.80/o vseh potrošenih investicijskih sredstev. 

Odbor je v celoti sprejel predlog odloka o potrditvi zaključnega računa in 
Predlaga Republiškemu zboru, da ta predlog odloka sprejme. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca tov. Tineta Laha. 

St. R 114/1-59. 
Ljubljana, dne 21. maja 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

Tine  Lah  1.   r. F r a n c  L e s k o š e k  1.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa republiškega 
investicijskega sklada za leto 1958 

Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na 
seji dne 21. maja 1959 razpravljal o predlogu odloka o potrditvi zaključnega 
računa republiškega investicijskega sklada za leto 1958. 

V razpravi so člani odbora obširno razčlenjevali predvsem vzroke, zakaj so 
bila sredstva iz republiškega investicijskega sklada v letu 1958 sorazmerno malo 
izkoriščena. Po mnenju odbora so sicer to res povzročili mnogi objektivni raz- 
logi, kakor razvlečen postopek pri potrjevanju programov, težave z devizami 
in s tem v zvezi zamude pri dobavi uvožene, pa tudi domače opreme ter ozko 



164 Prllose 

grlo v projektivnih birojih in podobno, vendar so tu tudi razni subjektivni 
razlogi, ki bi jih pa lahko odpravili. Predvsem bi morali investitorji pravočasno 
izvršiti vse predpriprave v zvezi z zaprošenim kreditom, tako da tedaj, ko je 
kredit odobren, takoj pristopijo k realizaciji. Odbor je razen tega razpravljal 
tudi o izkoriščanju lokalnih sredstev za investicije in o raznih akcijah za zdru- 
ževanje sredstev, ki bi jih bilo treba koordinirati, s čimer bi zagotovili tudi 
boljši uspeh. Odbor je bil tudi mnenja, da je potrebno več investirati v 
gostinstvo. 

Predlog odloka o potrditvi zaključnega računa republiškega investicijskega 
sklada za leto 1958 je odbor sprejel brez sprememb in dopolnitev. 

Odbor predlaga Zboru proizvajalcev, da sprejme predlog odloka o potrditvi 
zaključnega računa republiškega investicijskega sklada za leto 1958. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Jožeta Kneza. 

St. P 30/1-59. 
Ljubljana, dne 21. maja 1959. 

Poročevalec Predsednik: 

Jože  Knez  1.   r. Jože  Gerbec  1.   ,-. 

PREDLOG   ODLOKA 

o potrditvi odločbe o dopolnitvi statuta Univerze v Ljubljani 

Na podlagi 9. člena in v zvezi s 107. členom zakona o Univerzi v Ljubljani 
(Uradni list LRS, št. 23-100/57 in 6-17/59) je Ljudska skupščina Ljudske repub- 
like Slovenije na seji Republiškega zbora dne 27. maja 1959 sprejela 

ODLOK 

o potrditvi odločbe o dopolnitvi statuta Univerze v Ljubljani 

1. 

Potrdi se odločba o dopolnitvi statuta Univerze v Ljubljani, ki jo je sprejel 
Univerzitetni svet Univerze v Ljubljani na svoji seji dne 2. februarja 1959. 

II. 

Ta odlok velja takoj. 

OBRAZLOŽITEV 

Izvršni svet je obravnaval odločbo Univerzitetnega sveta Univerze v Ljub- 
ljani o dopolnitvi statuta Univerze v Ljubljani in predlaga, da Ljudska skupščina 
LRS to odločbo potrdi. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za presveto in kulturo 

POROČILO 

k predlogu odloka o potrditvi odločbe o dopolnitvi statuta Univerze v Ljuliljani 

Odbor za presveto in kulturo je na svoji seji 20. maja 1959 obravnaval 
odločbo o dopolnitvi statuta Univerze v Ljubljani, s katero se ustanavlja sklad 
za izgradnjo študentskih stanovanj, določa namen, sredstva in poslovanje 
sklada. 

Novi univerzitetni študij terja krajšo študijsko dobo in ostrejši režim štu- 
dija, od študentov pa intenzivnejše Studiranje, na katero vpliva tudi rešitev 
študentskih stanovanjskih problemov. 

Naša skupnost je v primerjavi s predvojno mnogo prispevala, da se poveča 
stanovanjski sklad za študente, ki pa je zaradi velikega porasta študentov še 
vedno premajhen. Skrb ljudskih odborov in gospodarskih organizacij za zgra- 
ditev študentskih stanovanj je povezana z usmerjanjem štipendiranja in sistem 
štipendiranja dopolnjuje, omogočena pa bo z ustanovitvijo omenjenega sklada. 

Odbor je bil v podrobni obravnavi obveščen, da so nekateri okrajni ljudski 
odbori že izrazili pripravljenost, da prispevajo sredstva v ta sklad in da je 
Združenje jugoslovanskih železarn sklenilo za svoje štipendiste prispevati sred- 
stva za zgraditev stanovanjske zgradbe s kapaciteto okrog 180 postelj. 

Odbor za prosveto in kulturo je mnenja, da je zelo umestno in priporočljivo, 
da tudi drugi ljudski odbori oziroma gospodarske organizacije prispevajo sred- 
stva v ta sklad za izgradnjo študentskih stanovanj in tako podprejo skupna 
prizadevanja za reševanje materialnih problemov, povezanih z novim univer- 
zitetnim študijem, ki bo omogočil, da bodo naša gospodarska in druga področja 
dobila čimprej nove kvalificirane kadre. 

Določbe o upravljanju sklada za izgradnjo študentskih stanovanj je obrav- 
naval tudi odbor za organizacijo oblasti in upravo ter se z njimi v celoti strinja. 

Ker se z omenjeno odločbo dopolnjuje statut univerze, odbor predlaga 
Republiškemu zboru, da dopolnitev statuta univerze potrdi in sprejme odlok 
0 potrditvi odločbe o dopolnitvi statuta Univerze v Ljubljani. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Ivana Potrča. 

St. R 115/1-59. 
Ljubljana, dne 20. maja 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

1 v a n   P o t r č  1.   r. F r a n c e  P e r o v š e k  1.   r. 
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PREDLOG   SKLEPA 

o razrešitvi člana fakullelncga svela Fakultete za splošno medicino in 
stomatologijo Univerze v Ljubljani in o izvolitvi novega člana 

Na podlagi prvega odstavka 43. člena ustavnega zakona o temeljih družbene 
in politične ureditve in o organih oblasti LR Slovenije, v zvezi s 126. členom 
zakona o Univerzi v Ljubljani (Uradni list LRS, št. 23-100/57 in 6-17/59), Je bil 
na seji Republiškega zbora Ljudske skupščine LR Slovenije dne 27. maja 1959 

I Dr Drago Mušič, bivši predsednik Slovenskega zdravniškega društva, 
po lastni prošnji razrešen dolžnosti člana fakultetnega sveta Fakultete za 
splošno medicino in stomatologijo Univerze v Ljubljani; 

II Dr Rudolf Obračunč, predsednik Slovenskega zdravniškega društva 
izvoljen za člana fakultetnega sveta Fakultete za splošno medicino in sto- 
matologijo Univerze v Ljubljani. 

OBRAZLOŽITEV 

m 

Dr. Drago Mušič je preko fakultetnega sveta Fakultete za splošno medicino 
„ stomatologijo zaprosil, da se razreši članstva v tem svetu, ker je bil član 

navedenega sveta zaradi svoje funkcije kot predsednik Slovenskega zdravniš- 
kega društva, kar pa od 14. marca 1959 ni več. 

Ker je smotrno, da je v fakultetnem svetu za splošno medicino in sto- 
matologijo predstavnik zdravniške poklicne organizacije, naj bi se razrešil 
članstva v fakultetnem svetu te fakultete dr. Drago Mušič, na njegovo mesto 
pa izvolil novi predsednik Slovenskega zdravniškega društva dr. Rudolf Obra- 
čunč, svetovalec za področje zdravstva in socialnega varstva pn Izvršnem svetu 

Ljudske skupščine LRS. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 

k  predlogu sklepa o razrešitvi člana fakultetnega sveta Fakultete za splošno 
medicino in stomatologijo Univerze v Ljubljani in o izvolitvi novega člana 

Odbor za prosveto in kulturo je na svoji seji 20. maja 1959 obravnaval 
predlog sklepa o razrešitvi člana fakultetnega sveta Fakultete za splošno me- 
dicino in stomatologijo Univerze v Ljubljani in o izvolitvi novega člana sveta 
te fakultete. 

Odbor so v celoti strinja s predlogom oziroma obrazložitvijo Izvršnega sveta 
ter predlaga Republiškemu zboru, da bivšega predsednika Slovenskega zdrav- 
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niškega društva dr. Draga Mušica, ki je tudi sam zaprosil za razrešitev, razreši 
dolžnosti člana fakultetnega sveta Fakultete za splošno medicino in stomato- 
logijo Univerze v Ljubljani ter namesto njega izvoli sedanjega predsednika 
Slovenskega zdravniškega društva dr. Rudolfa Obračunča za novega člana fa- 
kultetnega sveta omenjene fakultete. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Ivana Potrča. 

St. R 116/1-59. 
Ljubljana, dne 20. maja 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

I v a n   P o t r č  1.   r. F r a n c e   P e r o v š e k   1.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za gospodarske 
organizacije 

POROČILO 

k predlogu sklepa o določitvi števila zastopnikov Zbora proizvajalcev Ljudske 
skupščine LUS v organih Gostinske zbornice za Lil Slovenijo 

Odbor za gospodarske organizacije je na seji dne 27. maja 1959 razpravljal 
o predlogu Gostinske zbornice za LRS, da naj glede na to, da je potekla enoletna 
mandatna doba zastopnikov družbene skupnosti v organih zbornice. Zbor proiz- 
vajalcev imenuje svoje zastopnike na letošnjem občnem zboru in v upravnem 

odboru zbornice. 
Zbor proizvajalcev je lani 30. maja določil zastopnike Zbora proizvajalcev 

na občnih zborih in v upravnih odborih gospodarskih zbornic. Glede na to, da 
imajo drugo zbornice v statutu določeno daljšo mandatno dobo za zastopnike 
družbene skupnosti v svojih organih, in ima samo Gostinska zbornica za LRS 
določeno enoletno mandatno dobo, mora Zbor proizvajalcev letos določiti svoje 
zastopnike le v Gostinsko zbornico. 

Odbor je sklenil predlagati za zastopnike Zbora proizvajalcev v organih 
Gostinske zbornice za LRS iste člane zbora kot lani. 

Zato predlaga odbor za gospodarske organizacije Zboru proizvajalcev 
Ljudske skupščine LRS, da sprejme tale sklep: 

Na podlagi II. točke odloka o določitvi števila zastopnikov družbene skup- 
< nosti v organih republiških gospodarskih zbornic (Uradni list LRS, št. 17/1958) 

in v zvezi z 38. členom zakona o gospodarskem združevanju (Uradni list FLRJ, 
št 1/58) je Ljudska skupščina na seji Zbora proizvajalcev dne 27. maja 1959 
sprejela 
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SKLEP 

o določitvi  zastopnikov Zbora  proizvajalcev  Ljudske skupščine  LR  Slovenije 
v organih Gostinske zbornice za LR Slovenijo. 

I Kot zastopniki Zbora proizvajalcev Ljudske skupSčine LRS se za sode- 
lovanje v upravnem odboru Gostinske zbornice za LRS določijo: 

1. Nada  Božič, ljudski poslanec, 
2. Elica  Dolenc,  ljudski poslanec, 
3. Milka Jovan,   ljudski poslanec, 
4. Milan  O g r i s ,   ljudski poslanec, 
5. Janez Pe t r o v i č ,  ljudski poslanec. 

I   Kot zastopnik Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS se za sodelo- 
lovanje na občnem zboru Gostinske zbornice za LRS določi: 

Elica  Dolenc,  ljudski poslanec. 
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Viktorja Grčo. 

St. P 33/1-59. 
Ljubljana, dne 27. maja 1959. 
„      ,      , Predsednik: Poročevalec: 

Viktor Grča  I.   r. Ivan  Gol-JuP  1-  Г. 

POROČILO 

Vrhovnega sodišča LRS za leto  1958 

Nekaj uvodnih  ugotovitev 

V zaščiti socialističnega pravnega reda, v utrjevanju in razvijanju sociali- 
stičnih družbenih odnosov, kakor tudi pri uveljavljanju osnovnih pravic pro- 
izvajalca in državljana, je bilo sodstvo tudi v preteklem letu pomemben činitelj. 

K temu so prispevala zlasti dejstva, da se je povečalo število okrajnih in 
okrožnih sodišč, da so se ta okrepila z novimi sodnimi kadri in da se je zbolj- 
šala kvaliteta in hitrost sodnega poslovanja. ,      ,.., 

Vendar pa današnje stanje še nikakor ne more zadovoljiti v celoti potreb 
naše skupnosti, zlasti ker sodstvo ne sledi dovolj hitro razvoju našega novega 
komunalnega  in  gospodarskega  sistema  ter  sistema  družbenega   upravljanja. 

Se vedno je zelo aktualno ustanavljanje novih sodišč, zlasti v okolici 
večjih mest in gospodarskih središčih, da se s tem sodstvo še bolj približa 
ljudstvu. Pereča je tudi ustanovitev novega okrožnega sodišča v Kranju. Zaradi 
ustanavljanja novih sodišč in zaradi dosege penzijskih pogojev precejšnjega 
števila sodnikov se nakazuje nujnost precej povečati število štipendistov na 
pravni fakulteti, da se zagotovi potrebni kader v bodoče. 

Izboljšati pa bo nujno treba predvsem tudi materialne pogoje, v katerih 
delajo sodišča. Čeprav lahko ugotovimo, da so nekateri okraji v zadnjem času 
bistveno spremenil svoj odnos do okrajnih sodišč, ostaja problem okrajnih, zlasti 
pa okrožnih sodišč še vedno odprt. Mnenja smo, da bi koristilo reševanju 
teh problemov, če bi se čimpreje prenesla okrožna sodišča iz republike na 
okraje. 
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Potrebna sredstva za boljšo materialno oskrbo sodišč bi se lahko dobila 
zlasti s tem, da bi se na novo uredilo vprašanje sodnih taks, katerih donos 
naj bi se uporabil v ta namen. Današnje sodne takse in drugi dohodki sodnega 
poslovanja temelje na deset let starih predpisih, zato je jasno, da so za današnje 
razmere izredno nizki. V zvezi s tem je treba tudi omeniti, da družbeni sektor 
plačuje pred gospodarskimi sodišči precej višje takse kot zasebni lastniški sektor 
pred rednimi sodišči, kar bi bilo nujno treba spremeniti. 

Kvaliteta sojenja se je v preteklem letu dokaj izboljšala. Ta rezultat je 
v nemajhni meri tudi posledica napredka, ki so ga dosegli vsi pravosodni organi 
in še posebej organi notranjih zadev, zlasti pa je v zvezi z boljšo koordinacijo 
teh organov, ki je dosežena spričo prenosa preiskovalne službe na sodišča. Od- 
prava večjih zaostankov, ki je vsa leta nazaj postavljala v prvo vrsto problem 
hitrosti postopka, sedaj že sodiščem, kakor tudi drugim pravosodnim organom 
omogoča, da se odločneje usmerijo na svoje osnovno vprašanje, na kvaliteto dela 

in postopka. 
Nadaljnjemu izboljšanju kvalitete sodstva in njegovemu še večjemu vplivu 

pri utrjevanju in razvijanju naših družbenih odnosov pa bi mnogo prispevala 
čimprejšnja zakonodajna ureditev novih družbenih in pravnih odnosov ter reor- 
ganizacija našega pravosodnega sistema v smeri decentralizacije. 

Na splošno je za delo Vrhovnega sodišča LRS v preteklem letu značilno, 
da je v primerjavi s prejšnjimi leti nekoliko padlo število zadev v kazenskem 
in upravnem sodstvu, v civilnem sodstvu pa je bistveno narastlo. Da se je 
zmanjšalo število upravnih tožb, je samo prehoden pojav. 2e v kratkem je 
treba pričakovati, da se bo povečalo število upravnih sporov, sproženih v zvezi 
s prevedbami pokojnin in invalidnin po novih predpisih. V civilnem sodstvu 
je narastlo delo s pritožbenimi zadevami in revizijami zoper sodbe nižjih 
sodišč v zvezi z uveljavitvijo zakona o pravdnem postopku. 

Vrhovno sodišče LRS je v preteklem letu opravljalo svojo sodno funkcijo 
v 7 sodnih senatih, ki so bili v sestavu treh sodnih oddelkov: kazenskega, civil- 
nega in upravnega. Število sodnikov se je konec leta povečalo od 22 na 24, 
s čimer se je popolnila zasedba sodniških mest v kazenskem in ciyilnem od- 
delku. Ko se je povečalo število sodnikov, se je istočasno zmanjšalo število 
tajnikov od 12 na 10. 

Poleg rednega sojenja je Vrhovno sodišče LRS v preteklem letu sodelovalo 
tudi pri izdelavi osnutkov novih zakonskih predpisov (stanovanjski zakoni, 
zakon o davkih, zakon o izvršilnem postopku, zakon o upravnem sodstvu, zakon 
o ustavnem sodstvu, novela kazenskega zakonika, zakon o poravnalnih svetih, 
novela temeljnega zakona o prekrških). Razen tega je dalo tudi pripombe k 
statutu in učnim programom pravne fakulteto. To delo je zahtevalo dokaj 
obsežno in podrobno obdelavo posameznih pravnih področij. Želeti pa bi bilo, 
da pride v tako obdelavo še več zveznih in republiških zakonskih osnutkov, ker 
lahko pripombe pripomorejo k čimboljši zakonski ureditvi pa tudi h kasnejši 
pravilni uporabi zakona  . 

Vrhovno sodišče LRS je kot pritožbena instanca posredno preko sodba 
skrbelo, da se vsklajuje sodna praksa rednih sodišč na območju republike. 
Razen tega je obravnavalo na svojih občih sejah tista vprašanja, ki so nastala 
v sodni praksi ali na katera so opozarjala sodišča. Vsa pomembnejša vprašanja 
sodstva pa je sporočalo Zveznemu vrhovnemu sodišču, da je k njim zavzela 
svoje stališče razširjena obča seja tega sodišča. S takim razčiščevanjem sodne 
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problematike je zagotovljena večja kvaliteta in potrebna enotnost v sojenju. 
Vprašanja iz sodne prakse se obravnavajo tudi na konferencah. Stališča le teh 
za konkretno sojenje sicer niso obvezna, vendar pa imajo pozitiven vpliv na 
pravilno sodno prakso. Tako so bila obravnavana tudi vprašanja kaznovalne 
politike, preiskovalne službe, sodnikov-porotnikov, pravne pomoči in drugo. Ob 
udeležbi predstavnikov okrožnih in okrajnih sodišč, gospodarskih sodisc, javnega 
tožilstva, včasih tudi notranjih zadev in javnega pravobranilstva so se na 
iniciativo Vrhovnega sodišča ali Državnega sekretariata za pravosodno upravo 
LRS analizirala aktualna vprašanja, večkrat izmenjale izkušnje ter tako omo- 
gočilo sodiščem in drugim pravosodnim organom, da se lahko pravilno in pra- 
vočasno orientirajo pri svojem konkretnem delu. 

Pri vsem tem svojem delu v preteklem letu so sodišča v LR Sloveniji imela 
pred očmi in težita za tem, da se čim popolneje uveljavijo načela zakoriitosti, 
enakosti državljanov pred zakonom, neodvisnosti pri odločanju ter da čim 
aktivnejše sodelujejo sodniki-porotniki pri sojenju. 

Glede uveljavljanja načela neodvisnosti sodišč je treba poudariti da je 
le-ta po oblastvenih in političnih organih povsem zagotovljena ter dasledno in 
povsod spoštovana. Na drugi strani pa moramo ugotoviti, da niso se povsem 
prenehali  poskusi  vplivanja  prizadetih  posameznikov  in   njihove   okolice  na 

sojenje. ,  . j--- •        , 
Smatramo, da je mogoče zagotoviti vsestransko neodvisnost sodisc in zako- 

nitost predvsem s krepitvijo takega lika socialističnega sodnika, tako pravnika 
kot porotnika, ki bo s svojo karakterno in moralno trdnostjo, druzbeno-poh- 
tično in življenjsko razgledanostjo sposoben čuvati osnovne družbene interese 
in jih vsklajevati z zaščito državljanskih in osebnih pravic posameznega drzav- 

Naloge ki jih družba nalaga pravosodju, so tudi v bodoče zelo pomembne. 
Menimo da jih bo mogoče uspešneje izpolnjevati kot doslej le ob izboljšanem 
sodelovanju ne le pravosodnih organov samih lemveč v tesnejšem vsklajevanju 
naporov vseh družbenih činiteljev, zlasti predstavniških organov ter političnih 
in družbenih organizacij s sodišči. Nedvomno bi se tako dosegla večja maksi- 
malna učinkovitost ukrepov v delu za omejevanje kriminalitete kakor tudi za 
hitrejše utrjevanje socialističnih družbenih odnosov, socialistične morale in 
državljanske discipline ter za polno zaščito in uveljavljanje pravic proizvajalcev 

in državljanov. 
Tudi tole naše poročilo želi prispevati v tej smeri. 

I. Kazensko sodstvo 

1.   Struktura   kriminalitete 

V LR Sloveniji je bilo v letu 1958 obsojenih 12 862 oseb zaradi 14 296 
kaznivih dejanj. Vendar veliko število obsojenih oseb še ne daje prave slike 
o kriminaliteti v Sloveniji. Prevladuje namreč drobni kriminal (80,2%). Od 
tega pa odpade 15,30/o na kazniva dejanja zoper čast, 14,20/o na lahke telesne 
poškodbe, 8,70/o na pobege čez mejo in 14,l0/o na drobna kazniva dejanja zoper 
premoženje. Na težji in pomembnejši kriminal je v letu 1958 odpadlo le 19,8%. 
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Statistični podatki kažejo, da kriminaliteta v Sloveniji od leta 1956 daljo 
v absolutnem merilu postopoma upada. 

Kljub absolutnemu upadanju ugotovljenih kaznivih dejanj pa v strukturi 
kriminalitete ni bistvenih sprememb. Najštevilnejša so kazniva dejanja, s kate- 
rimi se napada premoženje (4274), življenje in telo (2560), čast (2221), javni red 
in pravni promet (1870), uradna dolžnost (977), splošna varnost ljudi in pre- 
moženja (952) in narodno gospodarstvo (672). Število kaznivih dejanj, ki so 
ugotovljena po naštetih vrstah, znaša skupno 13 526, ostanek pa odpade na manj 

številne vrste. — 
V primerjavi z drugimi republikami je kriminaliteta v Sloveniji relativno 

na prvem mestu. Na 10 000 prebivalcev nad 14 let starosti je bilo v letu 1957 
v zveznem merilu 141 obsojenih polnoletnih oseb, v LRS pa je znašalo to število 
200. Dejstvo, da je po statističnih podatkih kriminaliteta v LRS relativno naj- 
večja, ima svoje vzroke v razvitejšem gospodarstvu, v hitrejši spremembi so- 
cialne strukture, v večji fluktuaciji delovne sile, v večjem cestnem prometu 
in geopolitičnem položaju. Da je ugotovitev točna potrjuje dejstvo, da je LR 
Hrvatska po številu obsojenih oseb takoj za LR Slovenijo. Poleg navedenih 
objektivnih vzrokov pa vplivajo na povprečje kriminalitete tudi drugi vzroki, 
kakor učinkovitost pregona, doslednost v kriterijih pregona in podobno. 

Ob presoji statističnih podatkov glede strukture kaznivih dejanj se kažejo 
pri nekaterih vrstah določene značilnosti, na katere je treba posebej pokazati. 
Te značilnosti se tičejo kaznivih dejanj zoper ljudstvo in državo, kaznivih 
dejanj v gospodarstvu, kaznivih dejanj, ki se na splošno označujejo kot klasični 
kriminal ter kriminala, storjenega po mladoletnikih. 

Zaradi kaznivih dejanj zoper ljudstvo in državo je bilo v letu 1955 v 
LRS obsojenih 43 storilcev, v letu 1956 61, v letu 1957 pa 31 in v letu 1958 le 17 
storilcev. Od teh 17 jih je bilo obsojenih 5 zaradi kaznivih dejanj, storjenih 
med okupacijo, 10 zaradi verske nestrpnosti, 1 zaradi sovražne propagande in 
1 zaradi izpodkopavanja obrambne moči države. Ta kazniva dejanja so v upa- 
danju na vsem državnem področju, najbolj pa upadajo v Sloveniji. Čeprav je 
LR Slovenija zaradi meje izpostavljanja možnosti sovražnih vplivov, je outno 
dejstvo, da je sovražna dejavnost vendarle upadla na neznatno število obso- 
jencev. Pri tem se pa ne sme prezreti družbena nevamost vohunstva in zlorab- 
ljanja vere v politične namene, čeprav je le malo teh primerov prišlo pred 

sodišča. 
V gospodarski kriminal štejemo po dosedanji praksi vsa tista škodljivstva 

oziroma kazniva dejanja, s katerimi se na kakršenkoli način oškoduje narodno 
gospodarstvo oziroma splošno ljudsko premoženje, to so tatvine, zatajitve, po- 
neverbe, goljufije na škodo družbenega premoženja, zlorabe uradnega položaja, 
nevestno gospodarsko poslovanje, nevestno delovanje v službi, nedovoljena 
trgovina, špekulacija in podobno. Značilno za preteklo obdobje je, da se je 
tudi število kaznivih dejanj te vrste zmanjšalo. Tako je bilo obsojenih v letu 
1955 - 4815, leta 1956 - 4504, leta 1957 - 3439, leta 1958 - 2834 storilcev. 

Kriminal v gospodarstvu, obravnavan pred sodišči, zajema četrtino vseh 
obravnavanih kaznivih dejanj. Prav tako odpade približno četrtina obsojencev 
na osebe, obsojene zaradi kriminala v gospodarstvu. 

Iz kazenskih spisov izhaja, da je v nekaterih gospodarskih organizacijah 
še vedno pomanjkljiva strokovna usposobljenost uslužbencev na odgovornih 
nicstih,  zlasti v knjigovodstvu.  Zaradi slabega  knjigovodstva so predvsem v 
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kmetijskih zadrugah omogočene uslužbencem številne mahinacije in okoriščanja, 
ki se včasih vlečejo tudi več let. 

Opaženo je bilo, da ponekod obstoji popustljivost delovnih kolektivov do 
storilcev, ki so oškodovali skupnost. Redke so tatvine večjega obsega, ki bi jih 
zakrivili delavci sami. V težjih primerih so navadno povezani med seboj delavci, 
skladiščniki, vratarji in drugi uslužbenci. 

Na odgovorna mesta se še vedno postavljajo osebe brez potrebnih moralnih 
kvalifikacij. Cestokrat dobijo zaposlitev zaradi kriminala v gospodarstvu žc 

kaznovani blagajniki, knjigovodje, skladiščniki, in to na takih delovnih mestih, 
kjer jim je ponovno omogočeno okoriščanje na škodo skupnosti. Potrebno bi 
bilo, da organi delavskega upravljanja zaostrijo kriterije za nastavitev цф^. 
bencev na odgovorna mesta v gospodarstvu. 

Z okrepitvijo delavskega samoupravljanja v gospodarskih organizacijah sta 
se okrepili tudi zavest in odgovornost organov delavskega upravljanja za pra- 
vilno poslovanje gospodarskih organizacij, kar ima za posledico, da se skrbneje 
presojajo ukrepi, ki jim je cilj ojačenje kontrole, s čimer se v znatni mori pvc. 

prečujejo razne nepravilnosti. 
Tatvine in poneverbe ter še nekatera v zakonu našteta dejanja, s katerimi 

se povzroči družbenemu premoženju škoda v vrednosti preko 800 000 din, pred- 
stavlja io najtežja kazniva dejanja gospodarskega kriminala - grabež. V pre- 
teklem letu so sodišča v LRS obrvnavala 6 kazenskih zadev, ki se nanašajo 
na grabež Storilci so si prilastili sami ali v družbi s sostonlci precejšnje zneske 
denarja oziroma blaga v veliki vrednosti (od 940 000 din do okoli 1 900 000 din). 

Predvidena novela kazenskega zakonika bo omogočila uspešnejšo borbo 
proti škodljivstvu v gospodarstvu, ker bodo določene kazenske sankcije tudi za 
nove oblike škodljivega delovanja, ki so se pojavile v zadnjih letih. Novela 
bo prinesla tudi nove in učinkovitejše sankcije zoper taksne storilce, zlasti 
odvzem premoženjske koristi. 

Struktura drugega kriminala se v preteklem letu m bistveno spremenila. 
Glede na veliko število kaznivih dejanj zoper čast, ki sodišča močno obreme- 
niuieio ki pa se navadno končajo s poravnavami, bi bilo smotrno, da bi te 
vrste kaznivih dejanj urejali poravnalni sveti. Večina teh sporov ima svoje 
korenine v stanovanjski stiski ali v drobnolastniških odnosih. 

Kazniva dejanja zoper življenje in telo predstavljajo v naši republiki okoli 
17 7»/o vseh kaznivih dejanj, ki so jih obravnavala sodišča. Ta kazniva dejanja 
so'padla od 2971 v letu 1957 na 2560 v letu 1958. Razmeroma najpogostejša 
so na območju okrajev Celje, Maribor in Murska Sobota, najredkejša pa na 
Primorskem Iz splošnega povprečja v posameznih primerih izstopajo nekateri 
industrijski centri oziroma posamezna sodišča (izgradnja velikih objektov), kjer 
je skoncentrirana pretežno nekvalificirana delovna sila iz raznih krajev. 

Zaradi kaznivih dejanj zoper življenje in telo, s katerimi je bila povzročena 
smrt so sodišča obsodila v letu 1956 - 40 oseb, v letu 1957 - 50 oseb in v letu 
1958- 42 oseb. Od tega je bilo v navedenih letih naklepnih ubojev: 23, 37 in 25; 
ubojev iz malomarnosti: 4, 3 in 6; težkih telesnih poškodb s smrtnim izidom: 
14, 8 in 11. Zaradi kaznivih dejanj težke telesne poškodbe je bilo obsojenih 
v letu 1956 - 390 storilcev, v letu 1957 - 437 in v letu 1958 - 395 storilcev. 
Prednji številčni podatki kažejo na neko ustaljenost te vrste kriminala. 

Na splošno sodišče ugotavlja, da je večina smrtnih primerov in hudih 
telesnih poškodb povzročenih po vinjenih storilcih. 
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Po ugotovitvah Vrhovnega sodišča LRS pa imamo neredko pri kaznivih 
dejanjih zoper življenje in telo, zlasti pri ubojih opraviti z neuravnovešenimi 
storilci. Skoraj v vseh primerih je bilo potrebno iskati pomoči pri psihiatrih, 
katerih končna ugotovitev je pogosto bila, da gre za psihopatske osebnosti. 
To kaže, da sodne intervencije same ne morejo zajeziti te vrste kriminala, tem- 
več so potrebni predvsem družbeni preventivni napori, da se omeji alkoholizem 
in da se izboljša skrb za zdravljenje psihopatskih oseb in alkoholikov. Spričo 
številnih storilcev, za katere je okolica že prej vedela, da so neuravnovešeni, 
se nujno postavlja potreba po izolaciji in nadzoru takih labilnih osebnosti. V 
zvezi z zgoraj navedenim se nujno kaže potreba po predpisih, ki naj bi uredili 
vprašanje zdravljenja alkoholikov ter izolacijo družbi nevarnih oseb. 

V znatnem porastu so kazniva dejanja, storjena z ogrožanjem javnega 
Piometa. Z vse večjim naraščanjem prometa na naših cestah narašča tudi število 
prometnih nesreč V letu 1955 so organi za notranje zadeve registrirali za 200'Vo 
več prometnih nesreč kot v letu 1951. Število prometnih nesreč je bilo v letu 
1955 - 1859, v letu 1956 - 2120, v letu 1957 - 3024, v letu 1958 - 4270 ali 
približno 12 nesreč dnevno. Te nesreče terjajo precejšnjo število smrtnih žrtev. 
Smrtno je bilo ponesrečenih v letu 1954 - 93, v letu 1955 - 110, v letu 1956 - 
99, v letu 1957 - 117 oseb. Lansko leto pa 80 zahtevale prometne nesreče 154 
smrtnih žrtev in 317G telesnih poškodb. Pred sodišči je bilo v lanskem letu 
obsojenih 984 storilcev zaradi 952 kaznivih dejanj ogrožanja javnega prometa. 

Osnovni objektivni in subjektivni momenti, ki vplivajo na varnost prometa 
na naših cestah, so pomanjkanje discipline uporabnikov cest, naraščanje cest- 
nega prometa, množičnost kolesarjev, vprežni promet po mestnih ulicah in 
nekaterih odsekih glavnih cest, prešibka prometno-varnostna služba na javnih 
cestah in neprimerna kaznovalna politika za prometne prekrške. 

Po naših ugotovitvah odvzem dovoljenja poedinim vozačem tudi ni urejen, 
niti so ni dosledno izvajal. Novela kazenskega zakonika predvideva tudi v tem 
Pogledu ustrezno zaostritev. 

Kazniva dejanja prepovedanega prehoda čez državno mejo so kljub znat- 
nemu upadanju Se vedno številna. V letu 1958 je bilo obtoženih 1405 oseb, ki 
so zagrešile 1524 kaznivih dejanj (leta 1957 pa 2287 oseb zaradi 2428 kaznivih de- 
janj). Pravnomočno je bilo od tega obsojenih 1391 oseb in sicer zaradi prestopa 
&z državno mejo brez dovoljenja 676 oseb, zaradi poskusa prehoda 421 oseb in 
zaradi sistematične pomoči ter organiziranja pobegov 294 oseb. 

Mnogi storilci, ki so bili pri poskusu pobega prijeti, sploh niso prišli pred 
sodišče, temveč pred sodnika za prekrške. Pri sistematični pomoči in organi- 
ziranju pobegov za denarne nagrade gre za brezvestno storilce, ki izkoriščajo 
nepoučenost in naivnost ljudi ter izmamljajo od njih velike denarne zneske. 
Tovrstna kazniva dejanja ocenjujejo sodišča kot družbi zelo nevarna in izrekajo 

ustrezne ostre kazni. 
V sojenju mladoletnikov so sodišča leta 1956 izrekla sankcije (kazni ali 

vzgojne-poboljševalne ukrepe) zoper 932 mladoletnikov, leta 1957 zoper 624 
mladoletnikov in leta 1958 zoper 527 mladoletnikov. Vrhovno sodišče LRS jo 
v lotu 1958 reševalo 19 pritožb, ki so jih vložili obsojeni mladoletniki zoper 
sodbo okrožnih sodišč. Iz teh spisov izhaja, da so mladoletniki zagrešili 7 velikih 
tatvin, 5 težkih telesnih poškodb in 7 drugih kaznivih dejanj. Po številu sto- 
lilccv in številu dejanj kot tudi po teži in značaju kaznivih dejanj je mladinski 
kriminal v postopnem upadanju, ker se je zlasti pri kaznivih dejanjih pobegov 
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spremenila politika obtoževanja. V splošnem se mladoletniki ne lotevajo težkih 
in zavržnih kaznivih dejanj. Največkrat se pregrešijo zoper tuje premoženje. 
Tovrstnih kaznivih dejanj je bilo v letu 1957 - 535, v letu 1958 - 494. Majhno 
in navadne tatvine, pa tudi vlomi, lahke telesne poškodbe (leta 1957 - 100, 
leta 1958 - 69 kaznivih dejanj), udeležbe pri tepežih in poskusih pobegov (leta 
1957 - 146, leta 1957 - 75 kaznivih dejanj) so najpogostnejši načini in oblike 
njihovega kaznivega udejstvovanja. 

Sodišča so pri sojenju mladoletnikov uresničevala predvsem vzgojni smoter 
in namen sankcij, ki so jih izrekla proti mladoletnim storilcem. Zaradi tega 
so se sodišča pri mladoletnikih mnogo širše posluževala instituta pogojne ob- 
sodbe. Tako je že leta 1954 bilo izrečenih pogojnih obsodb 440/o vseh na kazen 
obsojenih mladoletnikov, leta 1955 - 51,3,,/o) leta 1956 - 72,6»/o, leta 1957 - 
75,80/o in leta 1958 kar 790/o. Pri tem je treba upoštevati, da vsi mladoletniki, 
ki'so bili spoznani za krive, niso bili obsojeni na kazen, temveč je bil proti 
njim v mnogih primerih izrečen samo ukor, nekateri pa so bili oddani v vzgojno 
poboljševalni dom, nekaj pa jih je bilo izročenih staršem ali oskrbnikom z 
nalogo, da jih strože vzgajajo in nadzorujejo. 

Sodišča so opažala preveliko togost veljavnega kazenskega zakonika, ki 
se očituje v tem, da ni v njem predvidenih dovolj vzgojnih ukrepov in da je 
v preveliki meri za mladoletne storilce predvidena kazen. To pomanjkljivost 
veljavnega kazenskega zakonika odpravlja sedanji osnutek novele, ki predvi- 
deva širši izbor vzgojnih ukrepov in zmanjšuje število primerov za uporabo 

kazni. 

2. Preiskovanje  in  trajanje  kazenskega  postopka 

Za učinkovito borbo proti kriminaliteti je med drugim tudi pomembna 
hitrost kazenskega postopka. Sam namen kaznovanja tako z vidika generalne 
kot specialne prevencije narekuje čim hitrejše kaznovanje storilca za storjeno 
kaznivo dejanje. 

Od pravilno izvedenega preiskovanja (poizvedb in preiskav) ni odvisna 
samo dobra in trdna obtožnica, temveč tudi hitrost vsega nadaljnjega postopka 
in končno tudi pravilnost sodbe. Kvalitetne poizvedbe in preiskave so zato 
temeljno vprašanje za pravilno obtožbo ter za hitro in pravilno sojenje. Teme- 
ljito izvedena preiskava je garancija, da se ne bodo prelagale glavne obravnave 
in da se stvar iz instance ne bo vračala v dopolnitev oz. v ponovno sojenje. 
Zaradi tega mora biti prvenstvena in nenehna skrb vseh organov (javnih tožil- 
stev, organov za notranje zadeve, sodišč in odvetnikov), ki sodelujejo v kazen- 
skem postopku, da se njihovo delo na področju preiskovalne službe stalno 
izboljšuje. To pomeni, da je za skrajšanje trajanja postopka potrebno zlasti 
okrepiti preiskovalno službo in kvaliteto sodniškega kadra pri prvostopnih 
sodiščih. Drugi pogoj, ki naj prispeva k pospešitvi postopka, pa je razbremenitev 
prvoinstančnih sodišč drobnih stvari, ki bi jih morali z zakonom prenesti v 
kompetenco sodnikov za prekrške ali pred poravnalne svete. 

Poizvedbe opravljajo na zahtevo javnega tožilca sodišča in pooblaščeni 
organi za notranje zadeve, kazenska preiskava pa spada v pristojnost preisko- 
valnega sodnika. Ta ureditev velja od leta 1954, ko je stopil v veljavo novi 
zakonik    o kazenskem postopku.  Vse od  uveljavitve tega zakona se teži  za 
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tem,  da sodišča opravijo čimveč poizvedb.  V odstotkih  izražena porazdelitev 
poizvedovalnega  bremena  med  sodišči  in med  organi  notranjih zadev  (TNZ' 
je bila v posameznih letih sledeča: 

1954 1958 
sodišča 54,7«/o        84,2'Vo 
TNZ ,    45,30/o        15,8% 

Razbremenitev organov za notranje zadeve glede poizvedb je utemeljena 
zaradi uspešnega opravljanja njihove prvenstvene naloge, t. j. odkrivanja ka- 
znivih dejanj in storilcev. Podatki kažejo, da preiskave opravljajo praviloma 
preiskovalni sodniki sami in da so le redki primeri, ko se preiskava prepusti 
okrajnemu sodniku. Organom za notranje zadeve je bilo v letu 1957 prepuščenih 
povprečno 310/o preiskav, v letu 1958 pa 410/o. Preiskave so bile poverjene 
organom za notranje zadeve v zadevah splošnega kriminala (630/o), v zadevah 
kaznivih, dejanj zoper ljudstvo in državo v 29,30/o, najmanj pa v zadevah gospo- 
darskega kriminala (7,4). 

Delo preiskovalnih sodnikov je v pogledu izvršenih preiskav kvalitetnejše 
od dela poizvedovalnih sodnikov pri okrajnih sodiščih. Viden pa je bil tudi 
napredek v kvaliteti preiskav in preiskovalnih opravil, ki so jih opravili organi 
za notranje zadeve, kar je nedvomno v veliki meri posledica dejstva, da je pre- 
iskava skoncentrirana v rokah preiskovalnih sodnikov, ki v tesni povezavi z 
organi za notranje zadeve sodelujejo pri preiskovalnem delu. Preiskovalna 
služba se je afirmirala in pokazala pomembne uspehe. Zaradi tega ne bi bilo 
treba v sistemu, ki ga je prinesel in uzakonil zakon iz leta 1954, ničesar spre- 
minjati. 

V zvezi s preiskovalno službo je treba omeniti tudi uporabo pripora in 
preiskovalnega zapora. V letu 1958 je odstotek priprtih oseb v odnosu do števila 
obtoženih oseb občutno padel. Število obtoženih oseb ni bistveno manjše (17 527 
leta 1957, 17 344 leta 1958), število priporov in preiskovalnega zapora pa je 
občutno manjše (4537 leta 1957), (2655 leta 1958). Ce se poleg tega še upošteva 
da odpade mnogo priporov in preiskovalnih zaporov na razmeroma veliko šte- 
vilo oseb, ki skušajo pobegniti v tujino, ali se ukvarjajo obrtoma s prepelja- 
vanjem ljudi iz države za velike denarne nagrado, potem se pokaže, da so 
preiskovalni organi v preteklem letu vodili veliko skrb o tem, kdaj in zakaj 
so obdolžencem vzeli osebno svobodo. Uporaba pripora in preiskovalnega zapora 
je torej mnogo bolj premišljena, smotrnejša in pravilnejša kot v praksi 

Prejšnjih let. 
Omeniti je treba, da je večina kazenskih preiskav zaključena in končana 

v roku dveh ali največ treh mesecev. Vrhovno sodišče LRS je prejelo v pre- 
teklem letu v vsem le 34 predlogov za podaljšanje preiskovalnega zapora preko 
treh mesecev. To pomeni, da je bilo v preteklem letu le 34 oseb v preiskovalnem 
zaporu preko treh mesecev, ker se proti njim v tem roku ni mogla dokončati 

kazenska preiskava. 
V pogledu trajanja postopka je pri sodiščih zaznamovan precejšen napredek. 

Trajanje pripravljalnega postopka (poizvedbo in preiskava) se je skrajšalo tako 
Pri okrajnih kot pri okrožnih sodiščih. V letu 1958 je bila slaba tretjina (30%) 
vseh poizvedovalnih in preiskovalnih zadev rešena v manj kot enem mesecu, 
skoraj polovica zadev (48%) v enem do treh mesecev in petina zadev v roku 
preko treh mesecev. 
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Glede trajanja postopka pred sodišči po vložitvi obtožnice oziroma obtož- 
nega predloga je potrebno na splošno podčrtati, da je bil postopek pred okraj- 
nimi sodišči hitrejši kot pred okrožnim. Ta razlika pa izhaja že iz samih 
procesualnih predpisov kakor tudi iz dejstva, da se pred okrožnimi sodišči 
obravnavajo obsežnejši in težji primeri. Statistika kaže, da je trajal postopek 
nad tri mesece: pri okrajnih sodiščih v nekaj več kot 1/4 obravnavanih zadev, 
pri okrožnih sodiščih pa v 1/3 obravnavanih zadev. 

Pri Vrhovnem sodišču je skrajšanje postopka v letu 1958 še bolj očitno, saj 
je znašalo število rešenih zadev: do enega meseca 12,80/o (leta 1957 - 8,50/o); 
od dva do tri mesece 70,8»/o (leta 1957 - 19,6»/o) in nad tri mesece IG.^/o (leta 

1957 - 71,9%). 
Pri presoji trajanja postopka pa se ne sme prezreti dejstvo, da zakon pred- 

pisuje, da morajo preteči določeni roki, preden se lahko sodišče loti posameznih 
procesualnih opravil. Tako zakon sam vpliva na trajanje postopka. 

Kljub doseženemu napredku pa bi se trajanje kazenskega postopka tako 
v preiskovanju kot pred sodišči lahko še skrajšalo, in sicer z izboljšanjem 
kvalitete poizvedb in preiskav, z izboljšanjem strokovnosti in ckspeditivnosti 
sodnikov, javnih tožilcev in odvetnikov, z boljšim delovanjem porotniške službe 
(izostanki, odpovedi v zadnjem hipu itd.) in izvedencev ter z izboljšanjem teh- 
ničnih pogojev administrativne službe in kvalitete administrativnih kadrov. 
Pretirano stremljenje po skrajšanju postopka utegne roditi prav nasprotno, 
utegne pa tudi vplivati na kvaliteto dela. 

.'i. Ocena   dela   sodišč 

Delo prvostopnih kazenskih sodišč je bilo po številu obtožencev in po 
obsegu kazenskih spisov v zadnjih petih letih, tako kot vse od osvoboditve dalje, 
zelo obširno. Od leta 1956 dalje pa pritisk dela kazenskih sodišč malo popušča. 
Vendar se še vedno ne more trditi, da bi delo na kazenskem sektorju že pote- 
kalo v tako povoljnih razmerah, da bi kazenskim sodnikom ostajal na razpolago 
nujno potreben čas za intenzivnejše zanimanje za družbeno-politično proble- 
matiko, za strokovni dvig in teoretsko poglabljanje, brez katerega ne more biti 
dobrega in uspešnega kazenskega sojenja. Skratka, kazenski sodniki so še vedno 
preobremenjeni z delom. Ta ugotovitev velja za sodnike prvostopnih in drugo- 
stopnih kazenskih sodišč. 

Kvaliteta dela v kazenskem sodstvu se ocenjuje po navadi po razmerju med 
obsodilnimi, oprostilnimi in zavrnilnimi sodbami ter ustavitvami in na druge 
načine rešenimi zadevami. To razmerje se v zadnjih treh letih giblje med 52,50/e 
in 57,G0/o obsodilnih sodb in med -^"/o do 47,5,,/o oprostilnih in zavrnilnih sodb 
ter ustavitev kazenskega postopka. 

Kvaliteta dela prvostopnih in drugostopnih sodišč ne prihaja do izraza 
samo v tem, koliko obsodilnih sodb je bilo izrečenih in do koliko oprostitev in 
zavrnitev obtožb ter ustavitev kazenskega postopka je prišlo pred sodišči. Kva- 
liteta dela se ocenjuje tudi s stališča, kako so te sodbe izdelane in utemeljene, 
zlasti pa, ali so prepričljive ne samo za obtožence, temveč tudi za okolje, v 
katerem je bilo kaznivo dejanje storjeno. Pri obsodilnih sodbah je za kvaliteto 
še posebno važno vprašanje, ali je sodišče pravilno izbralo vrsto in višino kazni. 
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V letu 1958 je bilo na okrajnih sodiščih rešenih 18 226 kazenskih zadev, na 
okrožnih pa 2486. Pritožbena sodišča so v istem razdobju rešila: okrožna sodišča 
2352, vrhovno sodišče pa 1057 kazenskih zadev. 

Letni dotok pritožbenih spisov pri Vrhovnem sodišču LRS je od leta 1953 
(511) do leta 1956 (1171) naglo naraščal, nato pa je začel rahlo upadati, tako da 
je v letu 1958 pripadlo 960 pritožbenih spisov. 

Kvaliteto dela prvostopnih sodišč odraža tudi razmerje med potrjenimi in 
razveljavljenimi sodbami. Ko pride do razveljavitve sodbe, se zadeva praviloma 
vrne prvemu sodišču v ponovno glavno obravnavo in razsojo. Le redki so 
Primeri, da pritožbeno sodišče samo odredi in izvede glavno obravnavo. Medtem 
ko je bil v letu 1957 odstotek potrjenih sodb okrajnih sodišč 48,l0/o, okrožnih 
sodišč pa 52,6%, je znašal ta odstotek v letu 1958 za sodbe okrajnih sodišč le 
46,1%,. za sodbe okrožnih sodišč pa 57,6%. llazvcljavljenih sodb okrajnih sodišč 
je bilo v letu 1957 - 16,4%, v letu 1958 18,8%; sodb okrožnih sodišč v letu 1957 
- 17,4%, v letu 1958 pa 14,7%. Najpogosteje pride do razveljavitve zaradi tega, 
ker zadeva ni bila dovolj razčiščena in pretehtana na glavni obravnavi in se 
pokaže, da je potrebno ponovno razpravljanje in dopolnjevanje dokazov na prvi 
stopnji. 

Zaradi jasnosti je nujno, da navedemo poleg odstotkov, ki kažejo, koliko 
je spremenjenih in razveljavljenih sodba, kot navaja poročilo, še odstotke, ki 
kažejo, kakšen je odstotek spremenjenih in razveljavljenih sodba v razmerju s 
celotnim številom izrečenih sodba. 

Pred okrajnimi sodišči je bilo 1958 skupno rešenih 18 226 kazenskih zadev. 
OJ tega je šlo v pritožbo 2381 zadev, v katerih je bilo nato razveljavljenih 444 
аИ 2,4% oziroma spremenjenih 794 ali 4,3% v primerjavi s skupnim številom 
rešenih zadev, kar znaša skupaj 6,7% (v letu 1957 pa je znašal 8,80Ai). 

Pred okrožnimi sodišči je bilo 1958 skupno rešenih 2486 kazenskih zadev. 
Od tega je šlo v pritožbo 960 zadev, od katerih je bilo nato razveljavljenih 155 

;   ali 6,2% oziroma spremenjenih 287 ali 11,5% v primerjavi s skupnim številom 
•   rešenih zadev, kar znaša skupaj 17,7% (v letu 1957 pa je znašal 19,1%). 

Odstotek spremenjenih sodb se vse od leta 1953 dalje giblje med 30,9% 
in 32,5% (v letu 1958 - 31,7%). Odstotek je na prvi pogled nedvomno nekoliko 

11 visok, toda s spremenjeno sodbo mislimo tudi na najmanjšo spremembo, no 
I samo v odločbi o krivdi in kazni, temveč tudi v pogledu drugih odločb (n. pr. v 
!■ odločbi o vštetju pripora in preiskovalnega zapora, v odločbi o odškodninskih 
I zahtevah, v odločbi o odvzemu predmetov in končno v odločbi o stroških kazen- 
I skega postopka). Statistični podatki kažejo, da prihaja do zvišanja kazni manj- 
I krat kot pa do znižanja. Upoštevati pa je treba, da pritožbena sodišča ne morejo 
I in ne smejo kazen zvišati, ako ni pritožbe javnega tožilca zaradi prenizke kazni. 
I Do zniževanja kazni prihaja predvsem zaradi tega, ker prvostopna sodišča 
f premalo pretehtajo storilčevo osebnost, njegovo preteklost ter njegove dru- 

žinske in zdravstvene razmere. Skratka, prvostopna sodišča posvečajo večkrat 
I premalo pozornosti zahtevi in potrebi, ki jo nalaga sodišču načelo individuali- 
i zacije kazni. Tudi primerov, ko pritožbeno sodišče kazni dejansko ne zniža, 
I temveč jo spremeni v pogojno, je precej. Iz omenjenih razlogov je število 
I spremenjenih sodb precejšnje, saj odpade 40 do 50% sprememb na znižanje 

kazni. 
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4.   Kaznovalna  politika 

Kaznovalna politika mora biti povezana s celotnim družbenim dogajanjem, 
izogibati se mora vsakemu šabloniziranju, upoštevati mora različnost raznih 
področij. Kaznovalna politika nima svoje učinkovitosti, če mma odjeka in pod- 
pore v družbenih in političnih organizacijah in v splošnem javnem mnenju. 
Povezanost z družbenimi faktorji zahteva v nekaterih primerih ze sam zakonik 
o kazenskem postopku (mladinsko sodstvo). V javnosti se nakazuje potreba, da 
se o primerih, obravnavanih pred sodišči, poroča v časopisju ter da se o kazno- 
valni politiki sodišč govori tudi na zasedanjih predstavniških organov. Tudi 
porota prispeva mnogo k pravilnemu tolmačenju posameznih sodb med ljud- 
stvom in boju proti kriminaliteti nasploh. 

Pri oceni kaznovalne politike je treba ugotoviti, da so sodišča v hujših pri- 
merih čestokrat izrekla premile kazni, da pa so v primerih t. j. drobnega in 
lahkega kriminala bile često izrečene preostre kazni. Zadnja smrtna kazen je 

bila izrečena leta 1955 proti ubijalcu iz koristoljublja. Leta 19об in 19o7 m bila 
izrečena nobena smrtna kazen, leta 1958 pa so bile izrečene tri, m sicer dve na 
prvi stopnji, ena pa na pritožbo javnega tožilca na Vrhovnem sodišču LRS. 
Zvezno vrhovno sodišče, ki obvezno obravnava vse smrtne obsodbe kot tretja 
instanca, je smrtna kazen spremenilo v strogi zapor. 

V preteklem letu so nekatera sodišča zaostrila kaznovalno politiko pri ka- 
znivih dejanjih zoper življenje in telo, zlasti proti ubijalcem in pretepačem, ki 
so povzročili težke telesne poškodbe ali celo smrtne primere, prav tako pa tudi 
proti onim, ki za denar vodijo ljudi čez državno mejo. Razmeroma ostre kazni 
so izrekala sodišča v zadevah gospodarskega kriminala. Sodišča zaostrujejo kaz- 
novalno politiko tudi proti brezvestnim in vinjenim šoferjem ter drugim korist- 
nikom cest, ki v naraščajočem avtomobilskem prometu povzročajo iz dneva 
v dan številnejše in težke prometne nesreče. 

Čeprav je podana glede uporabe denarnih kazni neka ustaljenost, pa s tem 
ni rečeno, da je kaznovalna politika glede denarne kazni na današnji stopnji 
našega gospodarstva in družbenega življenja povsem pravilna. Kazalo bi izrekati 
manj kratkotrajnih zapornih in več denarnih kazni, ali pa celo pogojnih, zlasti 
kadar gre za dejanja majhnega pomena. Ze sedanja praksa je nakazovala 
potrebo po uvedbi ustrezne sankcije za manj težka kazniva dejanja. Tej potrebi 
bo zadostila uvedba sodnega opomina, ki ga predvideva načrt novele h kazen- 
skem zakoniku. 

Pogojnih obsodb je bilo izrečenih v letu 1955 - 27,7% vseh polnoletnih 
pravnomočno obsojenih oseb, leta 1956 pa se je število dvignilo na 38,7%, leta 
1957 pa celo na 47,4%. Zoper pogojne obsodbe je bilo doslej precej pomislekov, 
praksa {fa je pokazala, da je to zelo učinkovito sredstvo v borbi proti prepre- 
čevanju kriminala in za dosego poboljšanja storilcev, kar je glavni namen 
kaznovanja. Pogojne obsodbe bi bilo treba češče vezati na nadaljnji zakoniti 
pogoj, da obsojenec vrne s sodbo ugotovljeno škodo in na druge pogoje. 

Število preklicanih pogojnih obsodb je zelo majhno, kar dokazuje, da je 
pri ogromni večini pogojna obsodba dosegla svoj namen. Značilno je, da so si 
sodišča ostalih ljudskih republik v preteklem letu zadala nalogo, da pri izre- 
kanju pogojnih obsodb odločno krenejo po enaki poti kot sodišča v LRS, ker 
se je široka uporaba pogojnih obsodb pri dejanjih majhne družbene nevarnosti, 
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oz. pri ljudeh, ki so prvič pred sodiščem, izkazala kot dobra in koristna za 
družbo in  torej  kot pravilna  kaznovalna politika. 

Problem povratništva ali recidivizma je po svojem pomenu eden izmed 
najaktualnejših problemov kazenskega prava in je tudi pereč družbeno-politični 
Problem. To je najtežji problem našega sodstva in izvrševanja kazni. V ospredje 
stopa vprašanje storilčeve družbene nevarnosti, zlasti pri povratnikih, ki so 
večkrat v povratku (multirecidivisti). O teh nimamo v statistikah nobenih 
podatkov. 

Število povratnikov v razmerju do števila vseh pravnomočno obsojenih 
Polnoletnih oseb je znašalo leta 1955 le 40/o, leta 1956 je to število narastlo na 
10%, leta 1957 na lO^'Vo, leta 1958 pa na 11,9%, Sodna statistika pozna le 
povratnike po sedaj veljavnem kazenskem zakoniku. Zato iz te statistike ni 
razvidno, koliko je enkratnih in koliko je večkratnih povratnikov ter koliko je 
Povratnikov v kriminološkem smislu. Zlasti narašča povratništvo med storilci 
kaznivih dejanj zoper družbeno in zasebno premoženje, ki jih je okrog 37%. 
Velik odstotek že prej kaznovanih storilcev se očituje pri beguncih čez državno 
mejo (30%). 

Problem povratnikov v sedaj veljavnem kazenskem zakoniku ni zadovoljivo 
rešen. Predvsem zakonik nikjer izrecno ne govori o enkratnem povratniku v 
kriminološkem smislu, to se pravi o osebi, ki je bila enkrat že obsojena, ne 
glede nato, ali je bila obsojena zaradi naklepnega ali malomarnega kaznivega 
dejanja, ali pa je bila obsojena na zapor, strogi zapor, ali pa na denarno kazen. 
Sedanji kazenski zakon podaja povsem svojevrstno definicijo povratka, ki ga 
je treba obvezno upoštevati kot obteževalno okoliščino. Zakonik tudi ne pozna 
t. j. večkratnih povratnikov in ne določa ničesar konkretnega glede načina ka- 
znovanja oz. odmerjanja kazni večkratnim povratnikom. Predvidena novela KZ 
Ureja problem tako, da bo že pojem povratka praktičnejši od sedanjega. Nadalje 
je bila glede večkratnih povratnikov dana možnost izreči strožjo kazen od 

Predpisane. 
Bistvena in najpomembnejša novost v načrtu novele KZ je v tem, da v 

splošnem delu kazenskega zakonika določa načelno stališče glede ukrepov zoper 
večkratne povratnike s posebnim pooblastilom za strožje kaznovanje. Poleg 
objektivnega momenta vsaj dvakratne prejšnje obsodbe mora biti dan tudi 
subjektivni moment, to je storilčeva nevarnost, da bo ponavljal kazniva dejanja. 
Ta nevarnost pa se ne presumira iz objektivnega momenta, ampak je potrebno, 
da pride sodišče do takšnega prepričanja tudi na podlagi drugih okoliščin 

posameznega primera. 
Problem povratništva se ne da rešiti zgolj s strožjim kaznovanjem več- 

kratnih povratnikov, marveč je treba najti takšna sredstva, ki bodo uporabna 
in primerna za njihovo resocializacijo. Povratnika je treba tudi po prestani 
kazni opazovati, nadzorovati in mu nuditi vse pogoje za moralni dvig. V ta 
namen je treba pridobiti za sodelovanje naše množične organizacije, psihologe, 
P&ihiatre, pedagoge in socialne delavce ter odbore državljanov, ki so zadolženi 
« pomoč tistim, ki so odpuščeni iz kazensko-poboljševalnih domov. 

Instituti izredne omilitve, pomilostitve in pogojnega odpusta so sestavni del 
kaznovalne politike, čeprav se uporabljajo šele po pravnomočni obsodbi. V 
zadnjih letih je odstotek ugodnih rešitev izrednih omilitev kazni narasel. V vseh 
Primerih je šlo skoraj za resna in težka obolenja, ki so nastopila za časa pre- 
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stajanja dolgotrajnih kazni in za na novo uveljavljene primere prejšnjega, 
družbi koristnega delovanja, zlasti za časa narodno osvobodilne borbe. 

Pogojnega odpusta so bili deležni nekateri obsojenci, ki so prestali polovico 
kazni in so s svojim delom in obnašanjem pokazali, da so se toliko poboljšali, 
da od njih ni pričakovati nadaljnih kaznivih dejanj. Pri pogojnih odpustih 
pripravlja posebna komisija zadevne predloge, o katerih dokončno odloča 
Državni sekretar za notranje zadeve LR Slovenije. Komisijo sestavljajo po en 
zastopnik Javnega tožilstva LRS, en sodnik Vrhovnega sodišča in en zastopnik 
Državnega sekretariata za notranje zadeve. 

Prav tako pa sodeluje Vrhovno sodišče LRS pri pomilostitvah s tem, da 
njegov zastopnik sodeluje na sejah Državnega sekretariata za pravosodno 
upravo skupno z zastopnikom Javnega tožilstva LRS in zastopnikom Državnega 
sekretariata za notranje zadeve pri izdelovanju ustreznih predlogov za Izvršni 
svet. 

5. O nekaterih problemih v zvezi s kazenskim sodstvo m 

O sodnikih porotnikih: Ni dvoma, da je vloga sodnikov porotnikov v okviru 
našega sodstva važna in da je do sedaj desegla pomembne uspehe. 2e golo 
dejstvo, da sodeluje pri sojenju v eni mandatni dobi v Sloveniji preko 4000 
porotnikov, pomeni, da je odpravljena ovira, ki je v stari Jugoslaviji delila 
sodišča od ljudstva. Pritegnitev širokih krogov delovnega ljudstva k opravljanju 
sodne funkcije ustreza procesu demokratizacije v sistemu oblasti, saj je omogo- 
čeno, da delovno ljudstvo po porotnikih samo izvršuje oblast na področju 
sodstva. 

S svojimi življenjskimi izkušnjami in razgledanostjo vnašajo sodniki porot- 
niki v sojenje elastičnejše gledanje na dinamiko življenja kot poklicni sodniki 
ter zlasti pomagajo s pravilno oceno družbene nevarnosti kaznivih dejanj pri 
izbiri ustrezne in pravilne vrste in višine kazni. 

Naša porotniška služba pa ima tudi določene slabosti in pomanjkljivosti, 
zaradi katerih ni prišla povsem in v dovoljni meri do izraza. Izboljšati bo treba 
izbiro sodnikov porotnikov, ki naj zajame večji krog življenjsko izkušenih ter 
družbeno-politično in gospodarsko razgledanih državljanov, izboljšati pa bo 
treba tudi socialni sestav sodnikov porotnikov. V sedanji mandatni dobi je pri 
okrajnih sodiščih od 1399 sodnikov porotnikov (od tega 267 žensk), 18,3% 
delavcev, 18,2% kmetov, 47,9% uslužbencev, 5,5% obrtnikov in 9,7% ostalih. 
Pri okrožnih sodiščih je od 2674 sodnikov porotnikov (od tega žensk 368) 17,3% 
delavcev, 4,6% kmetov, 59,2% uslužbencev, 3,6% obrtnikov in 15,5% ostalih. 
Med porotniki je premalo žensk (14%). Prav tako je med porotniki pri okrožnih 
sodiščih komaj   VJ neposrednih proizvajalcev. 

Porotniška služba še vedno ni postavljena na ustrezno družbeno višino. 
V družbi se na funkcijo porotnikov ne gleda kot na važno in pomembno nalogo, 
temveč se ocenjuje pomen porotniške funkcije predvsem s stališča, kdo ima 
veselje in čas, da se udeležuje sodnih zasedanj. To je povsem zgrešeno naziranje, 
kajti praksa dokazuje, da porotniki na sodišču niso samo nemi opazovalci, 
temveč da večinoma aktivno sodelujejo pri obravnavanih predmetih, kar velja 
še posebej za sektor kazenskega sodstva. Sodelovanje porotnikov pri sojenju 
predstavlja dragocen element demokracije, zaradi česar je treba vzporedno s 
poglabljanjem naše socialistične demokracije utrjevati tudi našo poroto. Pred- 
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vsem je seveda stvar naših sodišč, da ne zapirajo oči pred vrsto vprašanj in 
odprtih problemov v zvezi s porotniško službo in da sodniki sami pri sebi 
premagajo eventualne predsodke in pomisleke glede porotnikov, to se pravi, da 
ne gledajo na porotnike kot na neenakopravne in neenakovredne partnerje v 
sojenju. Ni namreč vloga porotnikov, da bi sodelovali pri pravni razlagi in pri 
tolmačenju zakona, temveč je njihova glavna naloga v tem, da vnašajo v sojenje 
življenjsko presojo in izkušnje, zlasti tudi izkušnje neposrednih proizvajalcev. 
Pomen porote pa je tudi v tem, da čimširši krog državljanov opravlja porot- 
niško službo in si pri tem delu obogati svoje izkušnje ter jih posreduje drugim. 

Po dosedanjih zapažanjih porotniki raje in bolj aktivno sodelujejo v stvareh, 
ki jih razumejo in ki jih interesirajo, kar velja predvsem za kazenske zadeve 
in za razvezne pravde, so pa tudi porotniki, ki jih ne veseli civilno sodstvo, niti 
pravde,  v katerih  se obravnava  gospodarska  problematika. 

Odvetništvo: Institucija odvetništva še vedno ne nudi kazenskim sodiščem 
pri iskanju materialne resnice tiste pomoči, ki bi jo sicer po zakonu in družbeni 
morali morala nuditi. Mnogi odvetniki se namreč še niso otresli starega pojmo- 
vanja vloge odvetništva in obrambe, na drugi strani pa je v Sloveniji izredno 
malo odvetnikov, saj pri nekaterih okrajnih sodiščih sploh ni odvetnikov ali 
Pa je samo eden. Zato so odvetniki preobremenjeni z delom, zaradi česar njihovi 
izdelki niso na zaželeni višini v pogledu kvalitete, kar velja še posebej za 
pritožbe, ki so malokdaj izdelane tako, kot to predpisuje zakon. Iz razlogov 
preobremenjenosti odvetniki ne morejo prihajati na glavne obravnave dovolj 
pripravljeni in je zato tudi v tem treba iskati vzrok njihovega nezadovoljivega 
prispevka pri iskanju materialne resnice. Odvetniki prečesto navajajo novote 
in ponujajo dokaze šole v svojih pritožbah, čeprav bi to morali storiti že na 
prvi stopnji. To je tudi eden od razlogov za razveljavitev prvostopnih odločb. 
Ljudski odbori in družbene organizacije niso še realizirali tistih določb zakona 
o odvetnikih, ki predvidevajo uvedbo nove oblike advokature. 

Tisk: Tisk je pomemben činitelj pri ustvarjanju in usmerjanju javnega 
mnenja. S pravilnim poročanjem o primerih, obravnavanih pred sodišči, lahko 
mnogo pripomore pri vzgoji državljanov in pobijanju kriminalitete. Zato bi 
poročila o delu sodišč in o dogodkih, ki so predmet obravnavanja na sodiščih, 
morala imeti predvsem vzgojni karakter. Važno je, kako tisk sodne zadeve 
prikazuje družbenim in gospodarskim organizacijam, da bi organi družbenega 
upravljanja pravočasno preprečevali in odkrivali kazniva dejanja. Tisk na] se 
izogiblje senzacionalizma, ker le-ta ne koristi naporom preiskovalnih organov, 
še manj pa pravilnemu sojenju. Na skupni konferenci Vrhovnega sodišča in 
predstavnikov tiska so bile obdelane negativne strani poročanja in nepravilni 
načini obveščanja javnosti, določene pa so bile tudi smernice za bodoče objek- 
tivnejše pisanje o kaznivih dejanjih in storilcih ter o poteku glavnih obravnav 
ter izrečenih kazni, pri čemer je bilo govora tudi o pravici in svobodi novinarjev 
pri izpolnjevanju njihove družbene naloge in koristne kritike. 

II. Civilno sodstvo 

V dobi administrativnega upravljanja je bilo civilnih sporov razmeroma 
malo. Se ti so se omejevali v glavnem na zasebni sektor. Z gospodarskim razma- 
hom socialističnega sektorja, z razvijanjem družbenega upravljanja in z uvaja- 
njem socialističnih družbenih razmerij pa stopajo tudi v civilnem sodstvu v 
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ospredje spori družbenega gospodarskega sektorja in iz razmerij, ki nastajajo z 
graditvijo socialistične družbe. To daje seveda civilnemu sodstvu novo sociali- 
stično vsebino in večji družbeni pomen. Obenem pa je to tudi eden izmed vzr^ 
kov za močnejši pritok civilnih sporov pri sodiščih. 

1.   Gibanje   civilnih   sporov 

Pri Vrhovnem sodišču LRS je naraslo število Pritožbenih zadev od 355 v 
letu 1953 na 551 (55%) v letu 1957 in na 663 (86«/o) v letu 1958, število vloženih 
revizij pa od 55 v letu 1957 na 226 (12»/o) v letu 1958. 

To naraščanje je posledica dejstva, da so po novem zakonu o pravdnem 
postopku prišli spori zaradi očetovstva v pristojnost okrožnih sodisc in fe 
okrožna soSišča odpravljajo prejšnje zaostanke. V ^ofaem Pa je dotok civlnih 
sporov v preteklem letu pri sodiščih nekoliko padel  (4,6 /o). 

2.   Hitrost   in   kvaliteta   civilnega   sodstva 

Večina sporov se konča pri vrhovnem sodišču v treh mesecih, z izjemo 
nujnih primerov, ki se pospešeno rešujejo. Čeravno je razumlj.vo, da izčrpnost 
in zamotanost posameznih sporov terja določen cas za rešitev, je vendarle 
trimesečno povprečje reševanja nezadovoljivo. Je pa Poslechca skoraj za tretjino 
naraslega pritoka pritožbenih in revizijskih zadev in nekol.ko prešibke zasedbe 
sodišča s sodniki. Ker teče reševanje sporov tudi na prvi stopnji večinoma naj- 
manj pol leta. potem še vedno traja ves postopek v povprečju najmanj eno 
leto Posebno dolgotrajni so spori zaradi ugotavljanja ocetovstva,_ razvezni in 
zamotani odškodninski ter obračunski spori, kjer se to povprečje ze prekorači. 

Za oceno civilnega sodstva ni glavno merilo hitrost postopka, temveč v prvi 
vrsti njegova kvaliteta in pravilno sojenje na I. stopnji. Delno merilo tega so 
hhko uspehi revizij. Od 52 rešenih revizij je Zvezno vrhovno sodišče ugodilo 
simo 7 revizijam (13%). Iz tega moremo sklepati na dokaj dobro reševanje 
sporov v pritožbeni stopnji Vrhovnega sodišča LRS, posebno ker v večini pri- 
merov (463) sploh niso bile vložene revizije. JU      ,     -   u       , 

Malo drugačno sliko nudijo rezultati pritožb zoper sodbe okrožnih sodišč. 
V pritožbeni stopnji je Vrhovno sodišče LRS razveljavilo in spremenilo 40,9% 
sodb okrožnih sodišč. Od tega odpade 28,5% na razveljavljene in 12,4% na 
spremenjene sodbe. Ta odstotek vsekakor m ugoden. 

Okrožna sodišča zlasti ne ugotavljajo zadosti izčrpno dejanskega stanja in 
se sodniki ne poglabljajo v zadostni meri v pravna in dejanska vprašanja, od 
katerih je odvisna pravilna razsodba. Tudi novi dokazi, ki jih uveljavljajo stran- 
ke s pritožbo, povzročajo razveljavitve sodb. Da je delo okrožnih sodišč manj 
kvalitetno, je treba pripisati v glavnem navalu dela in pomanjkanju sodnikov 
pri teh sodiščih. 

Izmed rešenih revizij zoper sodbe nižjih sodišč je Vrhovno sodišče LRS 
ugodilo 18,2% revizij. Tudi iz tega se da sklepati na nekoliko slabše delo 
okrajnih in okrožnih sodišč. Vzroki za ta pojav so pri okrajnih sodiščih isti kot 
pri okrožnih. 

Pripomniti pa je treba, da je večina zadev vendarle zaključenih že pri 
ni/jih sodiščih, saj število vloženih pritožb zoper sodbe okrožnih sodišč ni veliko 
(663 ali 14%) v razmerju z vsemi številnimi spori, ki so jih ta rešila (4748). 
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Pomembno pripomore kvalitetnejšemu sojenju novi zakon o pravdnem 
postopku. Dasi so njegovi pozitivni vplivi že vidni, še vedno niso dovolj izko- 
riščena vsa njegova načela, katera rabijo sodišča za vsebinsko izboljšanje so- 
jenja in za njegovo pospešitev. Pogosto se pokaže, da sodniki že od vsega 
začetka premalo pripravijo obravnavo s potrebno izčrpno pravno in dejansko 
analizo spora in da premalo skrbe za koncentrirano obravnavanje o bistvenih 
pravnih in dejanskih vprašanjih, kar povzroča kasnejše nevšečnosti, posebno 
razveljavitve sodb. Ce bi se bolje izkoriščali pospeševalni ukrepi, ki jih predvi- 
deva zakon (kratki roki, izkoriščanje pripravljalnih narokov za pripravo obrav- 
nave, koncentracija pravdnih dejanj, izčrpno ugotavljanje dejanskega stanja, 
kratke, a izčrpne sodbe), bi se dalo stanje znatno popraviti. Navedene pomanj- 
kljivosti narekujejo potrebo po civilnem seminarju posebno za mlajše sodnike. 

3.   Značilnosti   civilnih   sporov 

Spori o razvezi zakona. Približno tretjina (176) vseh sporov, ki prihajajo na 
vrhovno sodišče v pritožbeni stopnji, so razvezni spori. Ta dotok je v zadnjih 
letih več ali manj stalen, dasi so v splošnem razvezni spori v preteklem letu 

nekoliko narasli. 
Okrožna sodišča so v lanskem letu razvezala 1397 zakonov, v 54 primerih 

jc bila razveza odbita, 625 (30%) razveznih sporov pa je bilo rešenih na drug 
način (z uspelimi spravnimi poskusi, z umiki tožb, največ pa z mirovanjem 
Postopka) Na ta način zaključeni spori pomenijo dejansko doseženo spravo 
zakoncev in ti uspehi so nasproti letu 1957 (24,4%) narasli. To kaže, da niso 
utemeljena mnenja o preveč liberalnem razvezovanju zakonov, saj sodišča po- 
ravnajo dokaj.šnji del razveznih sporov. Pritožb v razveznih sporih ni dosti 
(8,4%). Pritožbe se vlagajo zaradi zavrnitve razveze in zaradi izreka o krivdi 
zakoncev za razvezo. Do razveljavitve sodb po vrhovnem sodišču pride največ- 
krat v primerih, ko zakon na okrožnem sodišču ni bil razvezan zaradi premalo 
izčrpne raziskave zakonskega razmerja. 

Pravni razlogi za razvezo so zajeti takole: trajni nesporazum in nepre- 
magljivo sovraštvo po 56. čl. ZZZ (65,4%), zakonska nezvestoba (18,2%), ostalo 
Pa: grdo ravnanje, težke žalitve, zapustitev zakonske skupnosti. Toda to so 
dostikrat že posledice zakonskega razdora, ki ima svoje vzroke v alkoholizmu, 
ločenem življenju zakoncev, zaradi stanovanjske stiske in v nezadostni moralni 
in zakonski vzgoji, ker ni za to potrebnih družbenih organov. Ce hočemo imeli 
trdne in zdrave zakone in če hočemo zajeziti njihovo razpadanje, je treba pod- 
vzeti predvsem primerne družbene ukrepe, da bi se odpravili ali vsaj omejili 
navedeni osnovni vzroki, posebno z delovanjem svetov za družinska vprašanja, 
svetov za socialno skrbstvo in socialnih delavcev. 

Dasi sodišča obravnavajo razvezne spore resno in izčrpneje kot svojčas, so 
Se vedno v tem nekatere slabosti. Marsikdaj so za sodišča odločilna dejstva, ki 
so, kot zgoraj navedeno, že posledica popreje nastalega zakonskega razdora. Ta 
pomanjkljivost lahko privede do napačne odločbe o krivdi za razvezo ali pa do 
odklonitve razveze popolnoma razpadlih zakonov, češ da zanjo ni nobenih objek- 
tivnih razlogov. Zaradi tega je tem vprašanjem treba posvetiti več pozornosti. 
Druga slabost v razveznih sporih je, da zakonske žene dostikrat ne uveljavljajo 
Potrebne  preživnine  zase,   včasih   celo  ne  za   otroke,   v  prizadevanju,   da   bi 
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ohranile zakon. Na ta način lahko pridejo ob preživnino, ker jo mora žena 
praviloma uveljaviti že v razvezani pravdi. To trdoto bi kazalo odpraviti z 
Ustrezno spremembo zakona. Večje posredovanje prej omenjenih družbenih 
organov bi bilo tudi tukaj zaželeno. 

Pozitivno učinkuje določba novega zakona o pravdnem postopku, da se 
krivda za razvezo uveljavlja samo na zahtevo strank. Zapaža se, da se te ugod- 
nosti zakonci dokaj poslužujejo in se odpovedujejo ugotavljanju krivde, če ne 
gre za materialna vprašanja. To razvezne pravde poenostavlja, ker je najbolj 
zapleteno ugotavljanje krivde, in znižuje odstotek razvez iz krivde zakoncev, 
ki je padel od 71»/o v letu 1957 na 50,9°/o v letu 1958, pospešuje pa razveze iz 
objektivnih razlogov po 56. čl. ZZZ. ,.        , 

Pri razvezah zakonov iz krivde zakoncev je največkrat ugotovljena krivda 
na strani mož (31,9'Vo), krivda samo žene le v 5,l«/o. Pogostejše so razveze za- 
konov brez otrok ali samo z enim otrokom (80,6«/o) in iz dalje časa trajajočih 

zakonov (nad 5 let — 66,80/o). 

Spori zaradi očetovstva in preživnine. Spori zaradi očetovstva so večidel 
zamotani in dolgotrajni. Teh sporov je razmeroma dosti, ker zavzemajo okoli 
1/5 vseh pritožbenih zadev pri Vrhovnem sodišču LRS. Izvenzakonski očetje 
se navadno z vsemi sredstvi upirajo, da bi priznali očetovstvo, to pa zaradi 
preživninskih in dednih posledic. Zato pogosto ponujajo tudi dokaz s krvno 
preizkušnjo, ki je pa za tožence malokdaj uspešen. Ker je pričevanje matere 
eden izmed'glavnih dokazov, si izvenzakonski očetje prizadevajo ovreči njeno 
verodostojnost z zatrjevanjem njene splošne nemoralnosti. Tak spor zahteva 
izčrpne raziskave in kritične presoje, ker sicer lahko spravi otroka ob preživ- 
nino in dedne pravice do očeta. Izvajanje krvne preizkušnje je dolgotrajno, 
posebno ker Institut za sodno medicino večkrat nima na razpolago potrebnih 
serumov. 

Tudi v sporih te vrste so določene slabosti. Izvenzakonske matere včasih 
iz različnih ozirov (sramežljivost, pričakovanje poroke) ne vložijo pravočasno 
tožbe, ne zahtevajo preživnine in ne zavarujejo dokazov o očetovstvu. To pri- 
vede do kasnejših težav pri ugotavljanju očetovstva in do tega, da izvenzakonski 
otrok ne sprejema potrebne preživnine. Konkretna pomoč in iniciativa že ome- 
njenih družbenih organov bi te negativne pojave lahko omejili. 

Preživnine se sicer realnejše določajo in izčrpnejše ugotavljajo premo- 
ženjske razmere zavezancev, kot so se v preteklosti. Vendar se še vedno ne 
gibljejo v tistih višinah, kot so potrebne za otroke ali žene in kot ustrezajo 
dokazanim zavezančevim dohodkom. Ravnajo se namreč preveč po službenih 
prejemkih zavezancev, ne pa po njihovih dejanskih dohodkih, ki so navadno 
mnogo višji in izvirajo iz izrednih zaslužkov od nagrad, premij, udeležbe na 
dobičku in nadurnega zaslužka. Sodišča premalo upoštevajo, da se mora pre- 
živnina posebno pri otrocih gibati v tisti višini, kot bi jo dejansko nosil zave- 
zanec, če bi otrok živel v zakonski skupnosti. Stare preživnine so večinoma pre- 
nizke, ker ni pravočasnih zahtev za njihovo zvišanje. Občine in podjetja ne 
dajejo vedno izčrpnih in zanesljivih podatkov o dejanskih dohodkih zavezancev. 
Večje in pravočasno posredovanje skrbstvenih organov in družbenih organov 
za varstvo otrok in družine bi moglo tukaj odigrati pomembno vlogo. 

Premoženjski spori. Glede strukture premoženjskih sporov je treba omeniti, 
da so prešli spori zaradi očetovstva in v zvezi z njimi del preživninskih sporov 
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z okrajnih na okrožna sodišča. S tem se je obseg dela pri prvih zmanjšal, pri 
drugih povečal. S to spremembo so se tudi pri Vrhovnem sodišču LRS povečale 
pritožbene zadeve. 

Druga značilnost v strukturi je ta, da pri rednih sodiščih še vedno prevla- 
dujejo spori s področja zasebnega lastniškega sektorja. To je do neke mere 
naravno, ker spadajo v pristojnost rednih sodišč predvsem spori med državljani, 
dočim obravnavajo gospodarske spore gospodarska sodišča. Vendar je že na- 
stopil tudi tukaj znaten preokret, saj je udeležen družbeni sektor v civilnih 
sporih skoraj enako (45,80/o), kot je udeležen zasebni - lastniški. V tem se 
kažejo spremenjeni družbeni odnosi, pa tudi dejstvo, da družbeni sektor vedno 
močneje uveljavlja svoje pravice in zahtevke. 

Družbeni sektor posebno izterjuje po sodiščih odškodnine, ki so jih povzro- 
čili uslužbenci z nemarnim delom, tatvinami ali poneverbami. Pogostejši so tudi 
spori med podjetji za medsebojne obveznosti. Do primanjkljajev - Doneverb m 
uradnih zlorab - pride največkrat v tistih kmetijskih zadrugah, podjetjih in 
trgovinah ki so slabo organizirane in kjer organi družbenega upravljanja se 
niso prišli do polne veljave. Največ škodljivstva te vrste odpade na direktorje, 
upravnike, poslovodje, blagajnike, raznovrstne skladiščnike in nakupovalce, ki 
spretno izkoriščajo organizacijske slabosti v zadrugah in podjetjih v svoj prid. 
Povzročene škode se navadno ne morejo nadomestiti, čeravno jih oškodovane 
zadruge in podjetja iztožujejo od povzročiteljev. Treba bi bilo predvsem pre- 
ventivno ukrepati, da se uradne zlorabe že vnaprej preprečijo z dobro orga- 
nizacijo poslovanja, z uveljavljanjem družbenega upravljanja, z učinkovito 
inspekcijsko službo, pa tudi z večjo družbeno kontrolo. 

S področja socialnega zavarovanja naraščajo v zadnjem času tožbe zavodov 
za socialno zavarovanje zoper podjetja zaradi povračila pokojnin in invalidnin, 
katere plačujejo zavodi pri delu poškodovanim zavarovancem. Nastaja vpra- 
šanje, ali ustreza sedanja ureditev, po kateri mora podjetje plačati zavodu so- 
cialnega zavarovanja visok pavšalni odškodninski znesek, čemur se podjetja 
upirajo Pri teh pavšalih je upoštevana samo tista stopnja delanezmožnosti, ki je 
bila ugotovljena pri preiskavi poškodovanca. V poštev pa ne pridejo poznejše 
spremembe delanezmožnosti. Tudi ni upoštevano, koliko časa bo treba plačevati 
pokojnino in invalidnino glede na poškodovančevo starost in delovno dobo. 
Skratka, pavšalni zneski, katere je določila s svojim sklepom skupščina Zvez- 
nega zavoda za socialno zavarovanje, preprečujejo, da bi se ugotavljala dejanska 
škoda ali vsaj škoda, izračunana na podlagi konkretnega verjetnostnega računa, 
pač pa bi se morale priznavati odškodnine, pavšalno določene za posamezne 
pravice (invalidsko pokojnino, družinsko pokojnino, invalidnino) tudi takrat, 
kadar za zavod ni nastala nobena škoda, temveč morda celo finančna razbre- 
menitev Sodišča zastopajo v sodbah različna stališča. Pn rednih sodiščih se 
je sicer uveljavila praksa, da plača podjetje zavodu samo toliko, kolikor je ta 
dejansko izplačal, vendar gre ta praksa mimo gori omenjenega sklepa skupščine 
Zveznega zavoda za socialno zavarovanje. Zato bi bilo potrebno izposlovati dru- 
gačno zakonsko ureditev tega vprašanja, posebno spremembo omenjenega sklepa 
in določiti drugačne in pravičnejše osnove za izračunavanje povračilnih zah- 
tevkov te vrste. 

Število sporov iz najemnih razmerij (odpovedi stanovanj in poslovnih 
lokalov) je v republiškem merilu padlo od 2470 primerov v letu 1957 na 2213 
primerov v letu 1958. Vzrok za to je očividno okoliščina, da se sodne odločbe 
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o izpraznitvi stanovanj in poslovnih lokalov večji del ne morejo izvršiti zaradi 
stanovanjske stiske. Najštevilnejši so ti spori v mestih in industrijskih središčih 

(Ljubljana 190/o, Maribor 170/o). 
V stanovanjskih zadevah odloča vrhovno sodišče le o zahtevkih za varstvo 

zakonitosti glede upravičenosti deložacije, to je o vprašanju, ali je novo stano- 
vanje ki je ponuđeno v zamenjavo, primemo ali ne. Prejšnja sodna praksa je 
kar najbolj omejevala prisilne deložacije s strogim tolmačenjem republiške 
stanovanjske uredbe glede primernosti v zameno ponudenega stanovanja. 
Takšen postopek je umesten, kadar gre za sUmovanjske zlorabe, za izkoriščanje 
stanovanjske stiske in za spekulativni nakup stanovanja. Toda v pnmerih,_ko 
ne gre za take pojave, bi utegnila taka praksa privesti do tega, da bi praktično 
izgubila svoj pomen etažna lastnina in svobodni promet s stanovanji, kar bi 
lahko oviralo izvajanje smotrne stanovanjske politike. Pri vrhovnem sodlsču 
izvedena konferenca o tem vprašanju je postavila za odločanje o primernosti 
nadomestnega stanovanja realnejše kriterije v tem smislu, da se naj vsak posa- 
mezni primer izčrpno razišče, da se naj primernost novega stanovanja ocenjuje 
v mestih z razvitim cestnim prometnim omrežjem tudi glede na to okohscmo 
in glede na splošne stanovanjske pogoje mestnih prebivalcev. Na ta način je 
mogoče najti najbolj smotrno rešitev v skladu s čuvanjem stanovanjskih fondov, 
v skladu z upravičenimi interesi najemnikov in lastmkov, kadar ne gre za 
spekulativne pojave. Nebistven razloček od prejšnjih stanovanjskih ugodnosti, 
kot so manjše razlike v razdaljah, v legi in obsežnosti stanovanj, v stanovanjski 
opremi in podobno, ne morejo biti ovira za sicer utemeljeno in smotrno pre- 

selitev. 
Število delovnih sporov v splošnem pada, kar je očividno posledica popol- 

nejših novih zakonitih predpisov o delovnih in uslužbenskih razmerjih. Obrav- 
navajo se večinoma še delovni spori iz prejšnjega razdobja, ko so podjetja pri 
odpovedi postopala večkrat površno in nepravilno. Pri vrhovnem sodišču pride 
v obravnavanje razmeroma malo delovnih sporov. 

Agrarna zemlja je v Sloveniji vpisana v zemljiško knjigo kot skupna last 
zakoncev, kakor to določa obvezna razlaga 2. člena republiškega zakona o 
agrarni reformi. V zvezi s tem so nastale pri sodiščih težave, posebno v zapu- 
ščinskem postopku, ker ne vedo, kako se naj vpiše v zemljiški knjigi agrarna 
zemlja in ali je ta podedljiva glede na predpise zveznega zakona o agrarni 
reformi. Vrhovno sodišče je problem obravnavalo in pnslo do zaključka, da je 
omenjena obvezna razlaga republiškega zakona nezakonita, ker je v nasprotju 
z zveznim zakonom o agrarni reformi, ki dopušča na agrarni zemlji lastnino 
po idealnih delih in tudi določa pravni promet s tako zemljo. Zato je sprožilo 
postopek, da se odpravi to neskladje, vendar zadeva še m rešena, ker Državni 
sekretariat za finance LRS še ni napravil vsega za odpravo obvezne razlage 
2 čl republiškega zakona o agrarni reformi. Poudariti je treba, da sedanje sta- 
nje povzroča neurejenost v zemljiški knjigi in oviro v pravnem prometu z 

agrarno zemljo. 
Novi zakon o dedovanju je v splošnem zadovoljivo uredil dedno-pravne 

odnose na socialistični podlagi, kar olajšuje delo sodišč. Pojavlja se sicer dolo- 
čena problematika glede tolmačenja posameznih predpisov, toda to se ustre- 
zajoče rešuje v praktičnem sojenju. Pojavljajo se primeri, da se razvezujejo 
izročilne pogodbe v pravdnem postopku, ker se krivdno ne izpolnjujejo prevzete 
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obveznosti. Ko pa se izročilne pogodbe lahko razvezujejo, to vsekakor preprečuje 
slabo ravnanje s preužitkarji. 

Omeniti je še treba nejasno določbo zakona o dedovanju, ki dopušča tolma- 
^enJe, po katerem bi ne bilo treba vabiti k zapuščinski obravnavi tistih dedičev, 
kateri živijo v tujini in je njihovo prebivališče poznano. Spričo tega nekatera 
sodišča vabijo take dediče k zapuščninski obravnavi, druga sodišča pa to 
opuščajo in uporabljajo oklicni postopek kakor pri neznanih dedičih. To vpra- 
šanje je posebno aktualno v obmejnih predelih, kjer žive številni dediči v 
tujini. Po našem stališču je treba v tujini živeče dediče vabiti k zapuščinski 
obravnavi, kakor to delajo tuja sodišča. Dasi se vsi strinjajo s tem stališčem, 
se vendarle zadeva enotno ne reši. Ker vprašanje zadeva meddržavne odnose, 
■srr>o ga znova predložili v razpravo na razširjeno sejo Zveznega vrhovnega 
sodišča. 

4. Zastopanje  v  civilnih  sporih 

Odvetništvo. V sporih pred okrožnimi sodišči so stranke navadno zastopane 
Po odvetnikih, manj pa pred okrajnimi sodišči. Odvetniško zastopanje ni vedno 
zadovoljivo. Vloge odvetnikov večkrat niso na primerni višini in tudi ne izčrpno 

' obrazložene, kar je do neke mere posledica prezaposlitve odvetnikov. Da bi 
dosegli višje nagrade, vlagajo odvetniki preštevilne pripravljalne spise in 
dokazne predloge, dasi bi se dalo temu izogniti z navedbami pri obravnavah. 
So tudi posamezni primeri nevestnega dela na škodo strank (pretirani hono- 
^rji), kar kažejo nekateri disciplinski postopki. 

Zastopanje družbenega sektorja pred sodišči se izboljšuje, vendar še vedno 
dostikrat ni zastopan po pravnikih, posebno pa ne po odvetnikih. Zastopanje 
Jo pomanjkljivo posebno pri zadrugah. Pravne službe pri višjih organizacijah 
gospodarstva (Trgovinska zbornica. Obrtna zbornica) so se dobro uveljavile, po- 
trebno pa bi bilo izboljšati pravno službo zlasti pri občinah. 

Javno pravobranilstvo po zakonu zastopa v sporih teritorialne edinice, 
republiko, okraje, občine in zavode. To svojo funkcijo opravlja zadovoljivo in 
Prav bi bilo, da bi se upravičenci te pravne službe bolj posluževali. 

Javno tožilstvo. V civilnih sporih nastopa javno tožilstvo v glavnem z za- 
htevami za varstvo zakonitosti in sodeluje v sejah v pritožbenem postopku. 
Vendar je zahtevkov za varstvo zakonitosti vedno manj, odkar je to pravno 
sredstvo z novimi predpisi o pravdnem postopku dokaj omejeno in odkar imajo 
stranke na razpolago revizijo zoper pritožbene odločbe. Pri vrhovnem sodišču 
vloženi zahtevki zadevajo večidel stanovanjske spore ob deložaciji. 

5. Novi   formalni   pravni  predpisi 

Praksa kaže, da so okrajna sodišča močno zavzeta s tem, da dajejo pravno 
nasvete in obravnavajo manj pomembne civilne kazenske zadeve, ki bi so 
mogle bolj ekonomično in bolj smotrno rešeVati izven sodišč. Ce bi se uvedli 
Poravnalni sveti pri občinah, bi ti s pridom lahko reševali manj pomembne 
civilne spore, žalitve in predlagalne delikte kazenskega značaja. Poskusno poslo- 
vanje takih svetov v Srbiji je dalo ugodne rezultate. Z izvensodnim poravna- 
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vanjem strank bi odpadlo za sodišča dosti dela. Da pa bi poravnalni sveti učin- 
kovito poslovali, bi moral biti poravnalni postopek obvezen in sklenjene porav- 
nave izvršljive. Obenem bi s poravnalnimi sveti dobili novo torišče družbenega 
upravljanja, pri katerem bi več državljanov sodelovalo pri reševanju določenih 
družbenih razmerij. Večina sodišč se je izjavila za njihovo uvedbo. 

Cc se usvoji uvedba poravnalnih svetov, bodo potrebne spremembe zakona 
o pravdnem postopku in zakona o rednih sodiščih. 

Končno ni urejen izvršilni in nepravdni postopek. Sicer imamo že prve 
osnutke, vendar je treba delo na njih pospešiti, da bi bili čimprej uzakonjeni, 
ker se lahko samo na ta način zagotovi tudi na teh področjih boljše in urejeno 
poslovanje sodišč. 

6.  Novi  materialni  pravni  predpisi 

Na vseh področjih, za katera že imamo nove zakone, je delo sodišč boljše 
in bistveno lažje. Nove pravne ustanove se s prakso sodišč hitreje uveljavljajo 
in tudi preizkušajo. 

Za civilno področje v tem pogledu stanje še ni zadovoljivo; saj imamo nove 
zakone samo za rodbinsko in dedno področje, za področje delovnih in usluž- 
benskih razmerij in glede zastaranja terjatev. Potrebno je zato, da se tudi za 
ostala še neobdelana pravna področja zakonodajno delo pospeši in da se z novimi 
zakoni uredijo razsežna področja stvarnega, cbveznostnega in odškodninskega 
prava. 

Razen tega je že potrebno novelirati rodbinsko zakonodajo, ker so ti zakoni 
doživeli tako občutne spremembe, da postaja snov nepregledna. 

III. Upravno sodstvo 

Institucija upravnega spora je v naši družbeni ureditvi pomemben instru- 
ment za odpravo pojavov nezakonitosti in birokratizma. Ta institucija daje 
tudi državljanom samim v roke močno orožje zoper negativne pojave v delu 
državnih organov, kadar ti odločajo o njihovih pravicah in obveznostih. To kaže 
tudi število sproženih upravnih sporov. Od 9. 2. 1952, ko je stopil v veljavo 
zakon o upravnih sporih in so bili formirani pri vrhovnih sodiščih upravni 
senati, pa do 31. 12. 1958 je bilo sproženih pred Vrhovnim sodiščem LRS 22 952 
upravnih sporov, v katerih so državljani uspeli v 9464 primerih (41%). 

1. Gibanje  upravnih   sporov   in   njihovo   reševanje 

Od leta 1953 dalje je moralo sodišče rešiti upravnih sporov: v letu 1953 
- 6141, v letu 1954 - 6321, v letu 1955 - 4487, v letu 1956 - 3669, v letu 1957 _ 
4021 in v letu 1958 - 3508. Visoko število sporov v letih 1953 in 1954 je imelo 
svoj vzrok v prevedbi pokojnin in invalidnin, ki se je kazala v upravnih sporih 
vse do leta 1955. Ponoven dvig števila sporov v letu 1957 pa je bil posledica 
vključitve stanovanjskih hiš v družbeno upravljanje. 

V preteklem letu je rešilo sodišče 2735 upravnih sporov ali 78% vloženih 
tožb vključno z nerešenimi tožbami iz leta 1957. 
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Od vseh pravnomočno rešenih zadev je bilo: starostnih pokojnin 27%, 
otroških dodatkov 180/o, invalidskih pokojnin 140/o, davčnih zadev 8%, usluž- 
benskih zadev 7"/o, stanovanjskih zadev 50/o, družinskih pokojnin 30/o, agrarnih 
zadev l0/o, obrtnih zadev 0,8n/(i, razlastitev 0,5%, nacionalizacij 0,50/o, vojaških 
invalidnin 0,50/o, arondacij 0,20/o in razno 14,50/o. 

Postopek pri sodišču je v 0,5% zadev trajal do 1 meseca, v 18,5% zadev 
od 1 do 3 mesecev, v 74% zadev od 3 do 6 mesecev, v 7% zadev pa nad 6 me- 
secev. Na trajanje sodnega postopka vpliva dejstvo, da gre za sodno reševanje 
na prvi stopnji, kjer je treba številne zadeve vračati strankam v izpopolnitev 
in popravo, instruirati prava nevešče stranke, nadalje pa tudi rok (do 30 dni), 
ki ga je treba dati toženi stranki za dostavo spisov obeh upravnih stopenj in za 
odgovor na tožbo. 

Za reševanje upravnih sporov v preteklem letu je značilen še vedno visok 
odstotek odpravljenih upravnih odločb. Na to vplivata v glavnem dva vzroka. 
Leta 1957 je stopil v veljavo zakon o splošnem upravnem postopku, ki zahteva 
strogo izvajanje temeljnih načel, n. pr. načel zakonitosti postopka, upoštevanja 
Pristojnosti, iskanja materialne resnice, zaslišanja strank in njihove udeležbe 
v postopku, pravnomočnosti upravnih odločb. Zakon ima tudi precizne določbe 
o tem, kako se izvaja postopek, kako se ugotavljajo dejstva in okoliščine, kako 
se izvajajo dokazi, o pravnih sredstvih itd. Sodišče je svojo prakso glede nave- 
denih načel in določb zaostrilo. Drugi vzrok je prenos pristojnosti za odločanje 
v upravnih zadevah navzdol - na občinske organe, ki zaradi svoje neizdelane 
organizacije in slabšega kadra še niso kos dobremu upravnemu reševanju. 

2. Zapažanja pri reševanju upravnih sporov 

Do sprožitve upravnega spora pride le na podlagi tožbe. Zato se v upravnem 
sporu zrcali le del celotnega upravnega reševanja. Veliko večji del upravnih 
zadev je namreč dokončno rešen brez intervencije sodišča. Zato zapažanja pri 
reševanju upravnih sporov ne morejo veljati za upravni postopek in odločanje 
v celoti. 

Vkljub napredku, ki ga je uprava pokazala po letu 1950, se v upravnem 
sporu še vedno ugotavljajo napake in pomanjkljivosti pri njenem delu, ki izvi- 
rajo iz nezadostnega poznavanja in neuporabljanja materialnih in formalnih 
predpisov. 

V glavnem slabo poznajo predpise občinski upravni organi. Boljše je pri 
okrajnih upravnih organih, kjer gre za več ali manj specializirano upravo. Cesto 
pride do nepravilne uporabe pravnega predpisa na dejansko stanje, na katero 
se predpis ne bi smel uporabiti. Zaradi nepravilne uporabe materialnih pred- 
pisov je bilo odpravljenih v upravnem sporu 20% izpodbijanih odločb. 

Najčešče kršijo upravni organi procesne pravice strank. Načelo materialne 
resnice obvezuje upravni organ, da pri ugotavljanju dejstev in okoliščin najde 
materialno resnico, ne pa samo formalno. Temu smotru služi tudi načelo zasliša- 
nja strank, po katerem naj stranka sodeluje v ugotovljenem postopku in zaradi 
zavarovanja svojih koristi daje potrebno podatke, navaja dejstva, ki so pomembna 
za odločanje, daje pripombe za uradne ugotovitve, izpodbija pravilnost navedb 
drugih strank, prič, itd. Ta načela upravni organi v postopku premalo upoštevajo, 
posledica tega pa je pomanjkljivo ugotovljeno dejansko stanje. V odločbi se ne 
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navajata pravilno dejansko stanje in pravna obrazložitev, zakaj je bilo treba 
na ugotovljeno dejansko stanje uporabiti določeno pravno normo. Ne navajajo 
se dejstva, ki so bila odločilna pri presoji dokazov, tako da se namesto svobodne 
presoje dokazov pojavljata v praksi samovolja in arbitrarnost, pri čemer 
upravni organ ne opira svojih sklepov na objektivna dejstva. Mnogokrat stranka 
sploh ni zaslišana, če pa je zaslišana, je zaslišana zgolj formalno, da se na videz 
zadosti zakonski zahtevi. S tem pa ni zadoščeno načelu zaslišanja stranke. 

Zlasti je treba poudariti nepravilno delo upravnih organov v zadevah, kjer 
so ti upravičeni, da odločajo po svobodnem preudarku. Po svobodnem preudarku 
lahko upravni organi odločajo šele tedaj, ko predhodno v upravnem postopku 
pravilno ugotovijo dejansko stanje, ker šele pravilno ugotovljeno dejansko 
stanje daje podlago za odločanje po svobodnem preudarku. Toda upravni organi 
zavračajo zahtevke strank, ne da bi poprej ugotovili dejansko stanje in se v 
obrazložitvi svojih odločb sklicujejo samo na svoje pooblastilo za odločanje 
po svobodnem preudarku. Take odločbe imajo zaradi tega videz samovolje, ker 
organi ne navajajo nikakega dejanskega stanja in razlogov za svojo odločitev, 
dasi so po zakonu dolžni navesti razloge za svojo odločitev. 

V primerjavi z delom prvostopnih organov je delo instančnih organov dosti 
bolj kvalitetno. Kljub temu je pritožbeni postopek često le formalnost. Na pri- 
tožbene navedbe, ki so za stvar dostikrat odločilnega pomena, se upravni organ 
često sploh ne ozira, ne odgovarja nanje, ne upošteva novih dejstev in okoliščin 
in novih dokazov, temveč gre preko njih s šablonskimi razlogi o zavrnitvi pri- 
tožbe oziroma z odločbo v obliki formularja. Tak postopek krši načelo materi- 
alne resnice, ki je temelj upravnega postopka. 

Drugo, kar je omeniti pri delu drugostopnih organov, je njihova nesamo- 
stojnost pri odločanju. Upravni organ često ne rešuje pritožbe v okviru pritož- 
benih razlogov, ugotovitev izpodbijane odločbe in podatkov spisa, ampak na 
podlagi predloga organa, ki je izdal prvostopno odločbo. Nesamostojnost je 
očitna pri kolektivnih organih (sveti, komisije), ki so vse preveč odvisni od 
tajnikov, načelnikov in strokovnih referentov. Samostojnost upravnih organov 
je temeljno načelo, ki ga je uzakonil že zakon o državni upravi, zakon o sploš- 
nem upravnem postopku pa ga je še posebej podčrtal. Posredno je s takim 
postopkom kršeno tudi načelo zakonitosti, ker ne more biti zakonita odločba, 
za katero so bili odločilni drugi razlogi, ne pa zakon in pravilno ugotovljena 
materialna resnica. 

3. Prizadetost   družbenih   skladov 

Omenjene kršitve zakonitosti so najpogostejše v zadevah, kjer gre za priza- 
detost različnih družbenih skladov: v zadevah zdravstvenega, invalidskega in 
pokojninskega zavarovanja, otroških dodatkov in v davčnih zadevah. Med temi 
so tudi zadeve, v katerih upravni organi niso skrbno in pravilno presojali zbra- 
nih dokazov, temveč so v zaščito javnega interesa upoštevali samo tisti dokazni 
material, ki podkrepljuje okoliščine in dejstva, ki gredo v škodo stranke, med- 
tem ko se z drugimi dokazi sploh ne bavijo ali pa jih šablonsko zavrnejo, ne 
da bi stvarno presojali njihovo vrednost. Taki primeri so najčešči na področju 
socialnega zavarovanja, posebno pri odločanju o pravici do otroških dodatkov. 
Pride tudi do takih nasprotij, da ves dokazni material govori za to, da ni skup- 



Priloge 191 

nega gospodinjstva, tudi uslužbenec, ki je ugotavljal bistvene okoliščine za 
skupno gospodinjstvo na kraju samem, poroča v tem smislu, vendar starešina 
odloči, da skupno gospodinjstvo obstoji. 

Tako odločanje upravnih organov bi naj imelo svoje opravičilo v varovanju 
skladov socialnega zavarovanja. Te sklade je res treba varovati na vsakem 
koraku kot družbene sklade in pri tem preprečiti vsako zlorabo, toda varovanje 
teh skladov ne more biti v škodo z zakonom priznanih pravic državljanov. 
Varovanje skladov socialnega zavarovanja se najlaže zagotovi, če se pravilno 
ugotovi materialna resnica. Dejstvo je, da je največ nepravilno priznanih po- 
kojnin prav zaradi tega, ker se materialna resnica ni pravilno ugotovila, temveč 
so se pokojnine dostikrat priznavale na podlagi formalne resnice (dve priči za 
priznanje delovne dobe). 

4.  Problemi s področja  socialnega  zavarovanja 

Zadeve socialnega zavarovanja so v upravnem sporu najštevilnejše (620/o 
v letu 1958, 71,50/o v letu 1957, 71,9'Vo v letu 1956, 65,2»/o v letu 1955 in 72,1'Vo 
v letu 1954). Zato je potrebno opozoriti na nekatere probleme s tega področja, 
ki se zrcalijo v upravnem sporu. 

Socialno zavarovanje je glede na velik krog državljanov, ki ga zajema in 
glede na velika sredstva, ki jih uporablja, vsekakor najpomembnejša oblika 
socialne zaščite v naši državi. V letu 1954 je bilo deležnih pravic iz socialnega 
zavarovanja 34,1%, v letu 1957 pa že 410/o vsega prebivalstva. Krog zavaro- 
vancev in oseb! deležnih dajatev iz socialnega zavarovanja, bo Se nadalje na- 
raščal, posebno z uvedbo socialnega zavarovanja za kmečko prebivalstvo. Ker je 
od dajatev socialnega zavarovanja odvisna v izdatni meri življenjska raven 
vedno večjega števila državljanov, tako pri upokojencih v celoti, pri invalidih, 
bolnih itd. pa v pomembni meri, je socialno zavarovanje z družbenega vidika 
izredno važno področje. 

Poleg že prej splošno obravnavanih problemov smo na podlagi opažanj 
pri reševanju upravnih sporov s področja socialnega zavarovanja ugotovili Se 
tele v. družbenega vidika pomembne probleme: 

Predpisi s področja socialnega zavarovanja, ki urejajo pravice zavarovancev, 
izredno obširni, zapleteni in za zavarovanca težko razumljivi. To velja tudi 

« številne dopolnilne predpise, ki le še otežujejo preglednost nad to materijo. 
. Гако stanje je deloma razumljivo, če se upošteva, da je treba n. pr. vsklajevati 

pravice  upokojencev iz raznih  obdobij  nastanka njihovih pravic,  kakor tudi 
izenačevati z delovnim razmerjem razne oblike zaposlitev in razna obdobja, ki 
so priznavajo v delovno dobo za pokojnino itd. Vendar povzroča ta zapletenost 
predpisov, da se zavarovanci v njih ne znajdejo in da si povprečen državljan 

• ni na jasnem glede svojih pravic iz socialnega zavarovanja. To ga spravlja v 
/, negotovost in daje v njegovih očeh sicer moderni  in širokogrudni  instituciji 
I socialnega zavarovanja videz birokratične ureditve. 

V zvezi z zapletenostjo predpisov se pojavlja problem sestavljanja vlog, 
/pritožb in upravnih tožb za neuke stranke. Tudi večina odvetnikov no pozna 
ti* dovolj teh predpisov in so po njih sestavljene vloge, pritožbe in upravne tožbe 
'/ večinoma slabe in često ne zadenejo bistva problema. Enaka ugotovitev volja na 

BO 

za 
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splošno tudi za tožbe, ki jih stranke vlagajo na zapisnik pri okrajnih sodiščih. 
Odvetniki v mnogih primerih naravnost odklanjajo zastopanje v takih stvareh. 
Mnogo tožb v zadevah socialnega zavarovanja je zato posledica nepoznavanja 
predpisov ali zmotnega tolmačenja zapletenih in nejasnih predpisov. V tej zvezi 
pa je treba omeniti, da je odigralo Društvo upokojencev LRS v preteklem letu 
pozitivno vlogo pri dajanju pravne pomoči svojim članom. Podružnice toga 
društva so s široko akcijo dajanja pravnih nasvetov uspele, da so bili zahtevki 
njihovih članov za prevedbo pokojnin na zavarovančevo zahtevo po zakonu o 
pokojninskem zavarovanju v pretežni večini pravilno sestavljeni in opremljeni 
s potrebnimi dokazili ter tudi pravočasno predloženi v odločanje zavodom za 
socialno zavarovanje. Uspehi te akcije bi zato lahko nudili podlago za širše 
organizirano in trajno dejavnost družbenih organizacij (zlasti sindikatov) za 
dajanje pravne pomoči svojim članom. 

Zakonito, pravilno in hitro poslovanje službe socialnega zavarovanja je zato 
velikega pomena. Po dobrem in slabem delu te službe mnogi prizadeti državljani 
ocenjujejo našo državno in družbeno ureditev. Družbena kontrola nad delom 
te službe pa ni dovolj učinkovita. Organi samoupravljanja socialnega zava- 
rovanja so vse preveč centralizirani na sedežih okrajnih zavodov za socialno 
zavarovanje za območje vedno večjih okrajev. Zaradi tega ni potrebne osebne in 
materialne zainteresiranosti zavarovancev, kako se gospodari z nemajhnimi 
sredstvi skladov socialnega zavarovanja, v posledici tega pa tudi ni potrebne 
kontrole nad delom administracije te službe. Šibkost samoupravljanja na tem 
področju in s tem v zvezi pomanjkljiva družbena kontrola ni združljiva s sploš- 
nim razvojem sistema socialistične demokracije, ker sta celo na področjih, kjer 
se troši manj sredstev, samoupravljanje in javni vpliv mnogo bolj močna in 
vsestranska. Na področju socialnega zavarovanja bi moral biti zato dosti večji 
družbeni vpliv neposrednih proizvajalcev in ostalih državljanov. 

Na sodišče prihajajo brez dvoma najbolj kritični ali dvomljivi primeri. 
Primeri, v katerih je republiški zavod za socialno zavarovanje odpravil ali 
spremenil nezakonito ali nepravilno odločbo prve stopnje, pa do sodišča sploh 
ne pridejo. Kljub temu pa je treba ugotoviti, da se je kakovost dela pri organih 
socialnega zavarovanja v zadnjih letih močno izboljšala. 

Ko je govora o ugotavljanju in priznavanju pravic zavarovancev, je treba 
poudariti, da so zavodi za socialno zavarovanje po sedanji ureditvi dejansko po 
eni strani stranka, ki je dolžna priznati in dajati zavarovancu dajatve, ki mu 
gredo po zakonitih predpisih, po drugi strani pa istočasno organi, ki sami odlo- 
čajo o tej pravici, torej o svoji obveznosti. Vsekakor bi bilo pravilneje, ker gre 
za povsem civilno-pravni odnos med zavarovancem kot upravičencem in zavo- 
dom kot zavezancem, da bi po izjavi zavoda, da po zavarovancu zahtevano 
pravice ne prizna, odločalo o zavarovančevi upravičenosti redno sodišče v 
kontradiktornom postopku, to je na podlagi mod obema strankama opravljene 
ustne obravnave, pri čemer bi i zavarovanec i zavod kot dolžnik bila v položaju 
enakopravne stranke. Taka ustreznejša ureditev bi sicer terjala spremembo 
sedanjih predpisov o postopku za priznavanje pravic iz socialnega zavarovanja, 
bila bi pa v zaščito zavarovancu. Čeprav se neustreznost sedanje ureditve izrav- 
nava z možnostjo upravnega spora, pa se s tem, da je ravno v težjih primerih 
postopek pri organih socialnega zavarovanja dolgotrajen, postopek le še podaljša 
z obravnavanjem pri upravnih in sodnih instancah. 
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V zvezi z materialnimi predpisi pa je treba opozoriti še na naslednji druž- 
beno pomembni problem. Po osvoboditvi je bilo v Ljudski republiki Sloveniji 
ustanovljenih mnogo kmečkih delovnih zadrug, pa tudi vinogradniških delovnih 
zadrug. V skladu s tedanjo tendenco ustanavljanja in razvijanja le-teh se je 
propagiral vstop brezzemljašev - bivših kmečkih delavcev in zlasti viničarjev - 
v te zadruge. Ti so sledili temu pozivu in se vključevali v zadruge. Po samem 
svojstvu in po strogem tolmačenju veljavnih predpisov jih za člane zadrug ni 
bilo mogoče šteti. Kot člani zadrug niso bili z zadrugo v delovnem razmerju. 
Po razformiranju delovnih zadrug je nastal problem življenjske preskrbe brez- 
zemljašev ki so zaradi starosti in invalidnosti postali nezmožni za delo. V skladu 
s priporočilom Izvršnega sveta LRS se jo takim brezzemljašem čas, prebit v 
delovni zadrugi, nekaj časa štel v delovno dobo za pokojnino, vendar pa se 
jo glede na stališče Zveznega zavoda za socialno zavarovanje in tudi Zveznega 
vrhovnega sodišča s to prakso prekiniti. To je privedlo do tega, da mnogi 
brozzemljaši niso imeli pogojev za priznanje starostne ali invalidske pokojnine. 

Novi zakon o pokojninskem zavarovanju sicer ureja vprašanje članov kmeč- 
kih delovnih zadrug, kljub temu pa ne bodo prišli do starostne ali invalidske 
pokojnine tisti bivši člani delovnih zadrug, ki se zaradi starosti, onemoglosti 
ali bolezni po izstopu iz delovne zadruge do konca leta 1954 niso mogli znova 
zaposliti in vstopiti v delovno razmerje ali se iz navedenih vzrokov niso pri- 
glasili posredovalnici za delo. Vprašanje bi bilo potrebno urediti s posebnim 
dopolnilnim predpisom. 

5. O   davčnih   zadevah 

Na tem področju ni več upravnih sporov, kjer bi bila sporna davčna osnova 
od kmetijstva ker se vrši obdavčenje dohodkov od kmetijstva po objektivnih 
merilih - Po katastrskih podatkih. V davčnih zadevah je največ tožb obrtnikov, 
ki se obdavčujejo po subjektivnih merilih, t. j. od doseženega dohodka. Pri 
obravnavanju teh sporov pa opažamo vse že navedene nepravilnosti pri izva- 
janju postopka po upravnih organih in še posebej to, da se ne izvajajo predpisi, 
ki nalagajo finančnim organom, da vse leto zbirajo podatke, potrebne za ugoto- 
vitev davčnih osnov. Tak postopek ne more privesti do ugotovitve realne 
davčne osnove in do pravilne obdavčitve ter sproži vlaganje vseh razpoložljivih 
pravnih sredstev zoper odločbo o obdavčitvi. Ce pride v takih primerih do 
upravnega spora, mora sicer sodišče tožbi ugoditi in naložiti davčnemu organu, 
da v zadevi ponovno postopa in odloča, vendar s tem problem še m resen, ker 
tudi v ponovnem postopku ni pričakovati realne obdavčitve, zakaj enkrat za- 
mujena prilika za zbiranje potrebnih podatkov takrat, ko so bili dosegljivi, je 
zamujena za vselej. Največkrat pride do kompromisne rešitve glede v^ine 
davčne osnove, to pa vodi do prenizke obdavčitve, ki je v škodo družbeni 
skupnosti. Zaradi tega se пад! vsiljuje misel, da bi bilo treba pri navedenih 
davčnih zavarovancih preiti delno na obdavčenje po objektivnih merilih v tem 
smislu, da se določi minimum davčne osnove. Kot ustrezno merilo tega mini- 
mumanaj bi bila višina zaslužka delavcev v gospodarskih organizacijah, kot to 

[   že predvideva osnutek novega zakona o davkih. 
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6. Pomanjkljivosti  upravnega  spora 

Sprožitev upravnega spora v primeru kršitve zakona v korist posameznika 
in na škodo družbene skupnosti. Se vedno se pojavljajo primeri protekcije in 
favoriziranja. Pri teh pojavih gre navadno tudi za kršitev zakona v korist posa- 
meznika na škodo družbene skupnosti. Toda ti primeri do obravnavanja 
v upravnem sporu največkrat sploh ne pridejo, ker instrumenti za sprožitev 
upravnega spora niso dovolj učinkoviti. Z zakonom o javnem pravobranilstvu 
je aktivnost javnega pravobranilstva omejena v upravnem postopku in v 
upravnem sporu na tiste odločbe, ki se tičejo premoženjskih pravic in obvez- 
nosti politično-teritorialnih enot, zavodov in skladov, prejšnje pooblastilo jav- 
nega pravobranilca za sprožitev upravnega spora, ko je kršen zakon v korist 
posameznika ali pravne osebe, pa je bilo z zakonom o javnem tožilstvu preneseno 
na republiško oziroma zvezno javno tožilstvo. Aktivnosti javnega tožilstva, ka- 
dar je zakon kršen v korist posameznika in na škodo družbene skupnosti, v 
upravnem sporu sploh ni čutiti, ker javni tožilec nima možnosti, da bi za te 
kršitve zvedel. Tako je javni tožilec sprožil v preteklem letu le 0,40/o vseh 
upravnih sporov. To je vsekakor premajhno število pri upravnih odločbah, ki 
gredo v stotisoče. Zato bi bilo potrebno čimprej storiti potrebne ukrepe za 
boljše varstvo družbenih koristi. To posebno velja za službo socialnega zava- 
rovanja in za upravne odločbe, ki jih izdajajo organi te službe, ker obstoje 
velike možnosti za oškodovanje družbenih skladov s favoriziranjem in prote- 
žiranjem posameznikov. 

Potreba po razširitvi upravnega spora. Zakon o upravnih sporih je omejil 
upravni spor samo na upravne odločbe državnih organov in zavodov za socialno 
zavarovanje, izključil pa je možnost, da se sproži upravni spor zoper odločbe 
drugih samostojnih zavodov in organizacij (gospodarske zbornice, strokovna in 
gospodarska združenja, zadružne zveze, banke in hranilnice). Spričo velikega 
razvoja teh zavodov in organizacij kot nedržavnih organov v času po uveljavitvi 
zakona o upravnih sporih predstavlja sedanja omejitev upravnega spora samo 
na odločbe državnih organov očitno trdoto za vse tiste primere, kadar samostojni 
zavodi in organizacije opravljajo javno službo in na podlagi zakonitih pooblastil 
odločajo v upravnem postopku o pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih 
strank na isti način in z istimi pravnimi učinki kot državni organi. Medtem ko 
je zakon o splošnem upravnem postopku to upošteval in predpisal za take 
primere obvezno uporabo splošnega upravnega postopka, predstavlja omenjena 
omejitev možnosti sprožitve upravnega spora koncepcijo, ki je sicer imela svoj 
smisel v času uveljavitve zakona o upravnih sporih, ki pa ga je sedaj že izgubila. 
Zato je nastala potreba po spremembi zakona o upravnih sporih v tem smislu, 
da se možnost upravnega spora razširi tudi na nekatere upravne odločbe, zoper 
katere sedaj ni moč sprožiti upravni spor. 
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Leto 

SPLOŠNI PREGLED 

prijavljenih storilcev, obtoženih in pravnomočno obsojenih oseb 

Število 
prijavljenih 

znanih 
storilcev 

Število 
obtoženih 

oseb 

Število  pravnomočno  obsojenih  oseb 
polnoletnih mladoletnih skupaj 

1953 
1954 
1955 
195G 
1957 
1958 

28 651 
33 024 
32 917 
32 216 
30 458 
29 515 

17 361 
19 750 
23 842 
22 280 
17 527 
17 344 

12 856 
12 708 
16 199 
15 916 
14 007 
12 335 

807 
823 
814 
932 
624 
527 

13 663 
13 531 
17 013 
16 848 
14 631 
12 862 

PREGLED OBTOŽENIH OSEB 

(pripor in preiskovalni zapor) 

Obtoženih Skupno V   priporu 
Leto pred pred obtoženih oz.  preiskovalnem 

okrajnimi  sod. okrožnimi sod. oseb zaporu 

1954 16 329 3421 19 750 4193 

1955 19 675 4167 23 842 3862 

1956 18 587 3693 22 280 4055 

1957 14 428 3099 17 527 5437 

1958 14 398 2946 17 344 2655 

PRAVNOMOČNO  OBSOJENE  POLNOLETNE  OSEBE 

a) po socialnem poreklu 

1933 Ш0 1957 1958 

  
Delavci 
Poljedelci 
Uslužbenci 
Drugi poklici 

(i 0.40 
2 746 
1897 
2 183 

7 386 
2 310 
1292 
1720 

9 677 
2 775 
1714 
2 013 

6 772 
4 598 
2 518 
2 028 

6 672 
3 604 
2 087 
1644 

6 443 
3 123 
1292 
1477 

Skupaj 

Moški 
Ženske 

12 856 

9 507 
3 349 

12 708 

9 997 
2 711 

16 199 

b) po spolu 

12 923 
3 276 

15 916 

12 629 
3 287 

14 007 

11020 
2 987 

12 335 

9 805 
2 530 

Opomba:  Med »delavce« v prvi rubriki šteje statistika Državnega sekretariata 
za pravosodno upravo LRS tudi vse kmečke sinovo. 

KAZENSKE  ZADEVE  PRVOSTOPNIH  SODlSC 

Način  rešitve 1953 

Obsodilne sodbe 10 856 
Oprostilne  sodbe 1 418 
Zavrnilne sodbe 1636 
Ustavljeno 4 327 
Rešeno na drug 
način 857 

Skupaj 19 094 

13' 

1954 

11 809 
1 885 
2 537 
3 788 

1532 

21551 

1955 

14 844 
2 316 
3 337 
4 027 

978 

25 502 

1950 

14 332 
2 151 
3 718 
3 616 

1082 

24 899 

1057 

11856 
1926 
3 657 
4 371 

742 

22 552 

1958 

10 874 
1615 
3 510 
3 625 

1088 

20 712 
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Obsodilne sodbe 
Oprostilne sodbe 
Zavrnilne sodbe 
Ustavljeno 
Rešeno na drug 
način 

PROCENTUALNI PREGLED 

ТИ.ГГ i 

6,80/o 
3,9% 
e.oVo 

4,8»/o 

54,90/o 

ll,80/o 
11,24* 

7,20/o 

100% 100% 

58,2% 
9,1% 

13,1% 
15,8% 

3,8% 

100% 

57,6% 
8,6% 

14,9% 
14,5% 

4,4% 

100% 

Г)2,,г)" „ 
8,0% 

16,2% 
19,3% 

3,4% 

100% 

52,5% 
7,8% 

17,0% 
17,5% 

5,2% 

100% 

Natln  reSltve 

KAZENSKE ZADEVE DRUGOSTOPNIH SODISC 

19:3 1954 1955 1956 1957 

Skupaj 3 644 3 505 4 213 4 533 3 763 

ша 

Potrjene odločbe 
Razveljavljene 
Spremenjene 
Na drug način rešeno 

1856 
572 

1179 
37 

1790 
516 

1144 
55 

2 216 
652 

1304 
41 

2 340 
671 

1495 
27 

1801 
629 

1230 
43 

1692 
599 

1081 
37 

3 409 

PROCENTUALNI PREGLED 

Potrjene odločbe 51,6% 51,1% 52,8% 51,6% 49,5% 

Ha/voljavljene 15,8% 14,7% 15,4% 14,9% 16,7% 
Spremenjene 31.7% 32,6% 30,9% 32,9% 32,6% 
Na drufi način rešeno 0,9% 1,6% 0,9% 0,6% 1,2% 

49,7% 
17,6% 
31,7% 

1,0% 

Spremembe 

PREGLED 

na drug! stopnji spremenjenih kazenskih odločb 

Skupaj 

1953 1954 1935 UM 

1179 1144 1304 1495 

1957 

1230 

1938 

Kazen   zvišana 195 228 274 243 209 190 
Kazen znižana 499 512 503 706 504 401 
Zaradi kršitve 
kazenskega zakona 216 132    • 166 161 207 152 
Iz drugih razlogov 269 272 301 385 310 338 

1081 

GOSPODARSKI KRIMINAL 

Število obsojenih oseb  zaradi  kaznivega  dejanja Skoda (v din) 

Leto 
zoper zoper 

dmlbcno narodno 
premoženje   gospodarstvo 

zoper uradno 
dolžnost 

(čl. 322. 314, 
317 KZ) 

skupno 
obsojenih 

oseb 
ugotovljena      zatrjevana 
po   sodbah    po  Jav.  tož. 

1953 1950 1225(9,5%) 517 3089 
1954 1624 1221 596 3441 
1955 2544 1711 560 4815 109 000 000 
1956 2361 1522 621 4504 146 576 273 240 949 000 
1957 1865 937 617 3439 127 079 007 182 849 000 
1958 1019 663 552 2834 09 801 987 225 789 000 
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IZREČENE KAZNI IN VARNOSTNI UKREPI ZOPER POLNOLETNE OSEBE 

Vrsta   kazni 1933 1954 19S5 1956 1957 1958 

Smrtna  kazen 
Dosmrtni   str.   zapor 
Strogi zapor 
od 10—20 let 
od   5—10 let 
od    2— 5 let 
od    1— 2 let 
od G mcs. do 1 leta 

Skupaj strogi zapor 

Zapor od  2—5  let 
od   1—2  let 
od G mes. do 1 leta 
od 1 mes. do 6 mes. 
od   15   dni   do  30   dni 
do 15 dni 
Skupaj   zapor 
Denarna kazen 
Krivi, a odpuščena kazen 

1 2 1 — — — 
— — 3 — 1 2 

25 13 24 13 17 15 
55 15 45 33 32 18 

154 118 161 107 97 77 
224 142 194 159 150 151 
142 98 179 197 286 297 

600 386 603 509 582 560 

90 35 64 48 43 30 

396 194 300 175 126 115 

1073 1040 1420 1070 609 528 

5661 5556 0026 5838 5213 4321 

395 708 1370 2090 2120 1919 

804 1115 1211 1422 1415 1350 

8419 8648 10391 10643 9526 8263 

3778 3643 5165 4724 3871 3512 

58 29 36 40 27 — 

Leto 

POLNOLETNI OBSOJENCI V POVRATKU 

1933 1954 1955 1956 

Skupno število 
obsojencev 12 856 12 708 
od tega povratnikov        856 955 

16 199 
689 

15 916 
1 593 

14 007 
1463 

193B 

12 335 
1400 

Leto 

MLADOLETNI POVRATNIKI 

1953        1934        1955        1956 1957 1938 

Skupno število 
mladoletnikov 588 
od tega povratnikov 16 

* Na kazen obsojenih 376. 

634 662 766 496 527* 

14 7 35 37 23 

L Polnoletnih oseb 

Leta 
Število 
pravno- 
močno 

obsojenih 

Število 
pogojno 

obsojenih 
v Vi 

POGOJNE OBSODBE 

Število ob40|enlh Od tega 
obsojenih ""'SSJl Pogojno 
mladolet.   na k''znl   obsojenih 

2. Mladoletnikov 

Izrečen 
ukor 

Oddani 
v kaz. 
pobolj- 
ševalni 

dom 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

12 85G 

12 708 

15 199 

15 916 

14 007 

12 335 

3522 

3850 

4346 

6169 

6G40 

6610 

26,6'Vo 

27,70/o 

38,70/o 

47,40/o 

53!5
0/o 

807 

823 
814 

932 

624 

527 

588 

634 

662 

766 

496 

376 

317 

279 

340 

562 

496 

299 

53,9% 
44,0% 
51,3% 
72,6% 
75,8% 
79,4% 

143 

129 

97 

86 

70 

77 

73 

54 

52 

65 

58 

74 
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i:i:.i! 

233 
960 

1057 

136 

Način rešitve pritožb v Vo: 
Potrjene odločbe ^,»o ^,5  o 57,GVo 
Razveljavljene i^  0 17,4  o 14,7»/» 
Spremenjene 32-00/l> 30'10/o 27,7% 

PREGLED KAZENSKEGA SODSTVA VRHOVNEGA SODlSCA LRS 

Pritožbe 1953 1954 1953 1956 1937 

Ostalo nerešeno is 
prejšnjega leta 33 70 227 447 383 

Vloženih pritožb 511 725 1119 1171 1014 

Rešeno 474 568 899 1235 1164 

Ostalo nerešeno 
konce leta 70 227 447 383 233 

53,80/o 
14,20/o 
32,00/o 

19.->C 

52,5% 
17,4% 
30,1% 

1931 

34 
54G 
537 

43 
647 
637 

Izredne omilitve kazni 1853 1И4 1И5  __195в 

Ostalo nerešeno iz 
prejšnjega leta 5 14 48 34 43 53 
Vloženih prošenj 133 389 468 546 647 55o 
Rešeno 124 355 482 537 637 534 
Ostalo nerešeno , .a ,_ 
konec leta 14 48 34 43 53 G9 

Način rešitve izrednih 
omilitev kazni v %: 
Ugodeno 50 30 25 28 33 
Zavrnjeno 50 70 75 72 C7 

PREGLED  CIVILNEGA  SODSTVA  VRHOVNEGA  SODlSCA  LRS 

Pritožbe 1954 1955 1956 1957 j^ 

Ostalo nerešeno 
iz prejšnjega leta 47 245 69 122 7g 
Vloženih pritožb 1438 464 692 551 G63 
Rešeno 1240 640 639 594 558 

Ostalo nerešeno 
konec leta 245 69 122 79 i84 

Izredno veliko število vloženih pritožb v letu 1954 je izjemen pojav v zvezi 
s številnimi spori glede odprave viničarskih razmerij. 

Zahtevek za varstvo 
zakonitosti 1954 1955 1956 '357 m° 

Ostalo nerešeno 
iz prejšnjega leta 11 5 4 1 j 
Vloženih zahtevkov 36 34 45 47 18 

Rešeno 42 35 48 47 14 

Ostalo nerešeno 
konec leta 5 4 1 1 5 

Nižje število zahtev za varstvo zakonitosti v letu 1958 je posledica uvedbe revizije 
in omejitve pogojev za vlaganje zahtev za varstvo zakonitosti. 

Revizije L-!5I 1958 

Ostalo nerešeno 
iz prejšnjega leta — 16 
Vloženih revizij 55 220 
Rešeno 39 loj 
Ostalo nerešeno konec leta 16 5]^ 

Porast števila revizij v letu 1958 je posledica uvedbe tega pravnega sredstva 
z zakonom o pravdnem postopku. Tudi vnaprej je še pričakovati naraščanje števila 
revizij. 
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GIBANJE  CIVILNIH  PRIT02B  V  LETU  1958 

Število zai lev. Število vloženih 
Leto rešenih s sodDo pritožb pri okrožnih sodlSćih 

1954 4390 1438 .42.8 
1955 4292 464 10,8 
1956 4B96 692 14,4 
1957 4979 551 11,6 
1958 4748 663 14,0 

Izredno število pritožb v letu 1954 je posledica številnih sporov zaradi odprave 
viničarskih razmerij. 

HEZULTATI   CIVILNIH   PKITOZB,   REVIZIJ   IN   ZAHTEVKOV   ZA   VARSTVO 
ZAKONITOSTI V LETU 1958 

Potrjeno Razvelj. Spremenjeno       ^to« 

Pritožbe 
Revizije 

558 
191 

57,3'Vo 
80,50/o 

Zahtevki za varstvo zakonitosti; 

28,5"/o 
12,00/o 

Rešeno 

12,40/o 
6,2% 

1,8% 
1,3% 

Usvojenih       Zavrnjenih 

100% 
100% 

•/o 

14 78,5% 21,5% 100% 

GIBANJE  IN  REZULTATI  RAZVEZNIH  SPOROV 

Okrožna   sodišča Vrhovno   sodišče   LRS 

način rešitve način rešitve 
na drug 

način Leto zakon, 
razvez. tožbi ni rešeno na Skupaj Pripad •/o 

potrjeno spremenj. razvelj. 
ugodeno drug na čin 

1954 751 44 376 1171 lili 10,1 77 8 28 5 
1955 1141 83 435 1659 150 9.05 87 14 46 3 
1956 1378 85 426 1889 240 12,7 135 26 75 4 
1957 1420 62 481 1963 179 9,1 100 10 64 5 
1958 1397 54 625 2076 176 8,4 107 17 47 5 

Pripomba: 1. Mod rešitvami razvoznih sporov na drug način so vsebovani spravni 
poskusi in umiki tožb; 

2. Odstotek izkazuje razmerje pritožb nasproti številu sporov, ki so jih 
rešila okrožna sodišča. 

PREGLED UPRAVNEGA SODSTVA VRHOVNEGA SODIŠČA LRS 

Upravni spori 1953 1954 1955 1956 1957 1958 

Ostalo nerešeno 
iz prejšnjega leta 1276 2651 1300 1091 1083 988 
Vloženih tožb 4865 3670 3186 2578 2938 2520 
Rešeno 3490 5021 3395 2586 3033 2735 
Ostalo nerešeno konec leta 2651 1300 1091 1083 988 773 

Način rešitve upravnih 
sporov (v %): 

s sklepom; 18 15 14 11,5 15,5 13,5 
s sodbo: 74 81 84 88 84 85,5 
od tega: ugodenih tožb 46 40 44 54 57 47 

zavrnjenih tožb 54 60 ,.56 46 43 53 
na drug način 8 4 2 0,5 0,5 1 
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ŠTEVILO   SODNIKOV   REDNIH   SODlSC   IN   ODVETNIKOV   (TER   NOTAR.IKV) 
V LETU  1940  V PRIMERJAVI Z  LETOM  1958  NA  ORMOCJU  SLOVENIJE 

sodniki 
tajniki 
sod. pripravniki 

notarji 
not. pripravniki 

odvetniki 
odvet. pripravniki 

1958 

318 
10 
37 

117 
17 

1940 brez Primorsko 

236 
8 

85 
49 
20 

295 
122 

REKAPITULACIJA 

1958 

365 
38 

327 

327 

134 
461 

1940 brez Primorske 

sodniki s Primorsko 
od tega odpade na Primorsko 

Ostane 
notarji 
Skupaj 

odvetniki 
Skupaj 

Pripomba: Poleg 318 sodnikov rednih sodišč je v LR Sloveniji sedaj še 35 sod- 
nikov gospodarskih sodišč. 

329 

398 
69 

398 

417 

815 

I. PRORAČUNSKA POTROŠNJA REDNIH SODlSC V LETIH 1955—1958 

„    ^   ■ Materialni Izdatki nintoHoini Osebni ,        Materialni Vsega 
Leto izdatki operativni funkcionalni        lzdatkl skuPal skupaj 

1955 197 575 611 97 943 209 24 951472 122 894 741 320 470 352 
19Г,0 84 970 902 42 900 604                   — 42 9G0 604 127 931566 
1957 102 372 367 24 976 614 13 937 233 38 913 847 141286 214 
1958 154 186 341 26 669 771 15 985 557 42 655 328 196 841669 

Pripombe: 

1. pri podatkih za leto 1955 so vključeni tudi izdatki za vsa okrajna sodišča 
katere od 1. januarja 1956 dalje finansirajo OLO-i. 

2. V letu 1956 so bili zaradi strukture proračuna funkcionalni izdatki vključeni 
v operativnih izdatkih. 

3. V podatkih za leto 1958 niso upoštevana sredstva v breme republiškega prora- 
čuna, ki so bila dodeljena za ustanovitev novega okrožnega sodišča v Murski Soboti 
ki je pričelo s poslovanjem pravzaprav šele 1. I. 1959. 

Ta sredstva so znašala: 
a) na osebnih izdatkih din 1122 678.— 
b) na  operativnih   izdatkih din 6 417 665.— 
c) na   funkcionalnih   izdatkih din        2 300.— 

•  .  
Skupaj ...    din 7542643.— 
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П. NEGOSPODARSKE INVESTICIJE V LETIH 194G—1958 ZA REDNA SODIŠČA 

Leto Gradnje Inventar Skupaj 

1946 1 155 634 — 844 366.— 2 000 000.— 
1947 8 828 G30.— 134 050.— 8 962 080,- 

1948 12 622 720.— 1 985 190.— 14 607 910.— 
1949 4 772 910.— 2 037 250.— 6 810 160.— 

1950 3 362 435.— 140 500.— 3 502 935.— 

1951 5 345 967.— — 5 345 967.— 

1952 41 000 000.— — 41 000 000 — 

1953 45 970 094.— ,  — 45 970 094.— 

1954 25 189 113.— 5 999 424.— 31 188 537 — 

1955   17 178 446.— 17 178 446.— 

1950   5 000 000.— 5 000 000.— 

1957 300 000.— 5 000 000.— 5 300 000.— 

1958 25 000 000.— — 25 000 000.— 

Skupaj; 173 547 503.— 38 319 226.- 211 866 729.- 

PRIMERJAVA  MED  ŠTEVILOM  OBSOJENIH  STORILCEV  V  LETIH  1936,  1937. 
1938 IN V LETU 1958 

Iz »Statističnega Godišnjaka« bivše Jugoslavije iz leta  1938—1939 povzamemo 
naslednje podatke: 

I. Na območju apelacijskoga sodišča v Ljubljani je bilo obsojenih pred okrajnimi 
in okrožnimi sodišči (brez Primorske): 

1938 1936 1937 

14 177 13 413 12 828 

II. Na območju LR Slovenije je bilo obsojenih: 

1956 1957 1958 

16848                             14G31 12 862 

brez Primorske        11543 
ouiii 

III. Na območju celotne bivše Jugoslavije jo bilo obsojenih: 

1937 1938 1936 

119 954 134 399 120 983 

IV. Na območju FLRJ je bilo obsojenih v letih: 

1956 1957 

139 577 126 797 

1958 

115 505 

V lotu 1958 je bilo na področjih okrožnih sodišč v Gorici in Kopru obsojenih 
skupno 1319 oseb. 

Primerjava med številom obsojenih oseb v letih 1938 in 1958 pokaže brez Pri- 
morske razmerje 12 828 proti 11543. 



202 Priloge 

UBOJI  PO  REPUBLIKAH 
(samo čl. 135 KZ) 

1954   1955 1956 1957 1958 i/, 

od 
dovr. posk. skup. dovr. posk. skup. dovr. posk. skun ""vrS. 2 '  uboj. v 

 FLHJ 

FLRJ 1047 1008 570 262 832 G03 216 819 584 290 874 100 
Srbija 521 564 264 121 385 280 107 387 260 146 406 44,5 
Hrvatska 215 196 146 66 212 131 44 175 121 62 183 20/7 
Slovenija 39 53 22 14 36 26 18 41 34 10 44 5,8 
BiH 161 140 91 14 105 89 6 95 101 15 110 17,3 
Makedonija 83 66 35 22 57 49 21 70 40 27 67 8,8 
Crna gora 28 49 12 15 27 28 23 51 28 30 58 4,8 

V primerjavi s številom prebivalcev je največ dovršenih ubojev bilo v letu 1958 
v Crni gori, zatem v BiH in Srbiji. 

Na 10 000 prebivalcev odpade dovršenih ubojev v 

FLRJ 0,32 BiH     .  0,31 
Srbija 0,3i Makedonija  0,29 
Hrvatska ' 0,28 Crna   gora  0)60 

Slovenija 0,21 

LJUDSKA SKUPŠČINA LRS 
REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo 
oblasti in upravo 

PREDLOG   RESOLUCIJE 

k poročilu Vrhovnega sodišča LRS za leto 1958 

Ljudska skupščina LR Slovenije je na skupni seji Republiškega zbora in 
Zbora proizvajalcev dne 27. maja 1959 na podlagi poročila predsednika Vrhov- 
nega sodišča LRS in na podlagi obravnave o tem poročilu sprejela naslednjo 

resolucijo 

Ljudska skupščina LRS sprejema na znanje poročilo predsednika Vrhovnega 
sodišča LRS o delu rednih sodišč ter pri tem ugotavlja: 

— da se je v sistemu socialistične demokracije in razvijanju socialističnih 
družbenih odnosov, krepitve pravnega sistema in varstva pravic državljanov 
utrdila neodvisnost sodišč in zakonitost in izboljšala kvaliteta sojenja, zaradi 
česar uživajo sodišča pri ljudstvu vedno večje zaupanje; 

— da so se redna sodišča v zadnjih letih z ustanavljanjem novih sodišč in 
z izvolitvijo  novih  sodnikov organizacijsko  in  kadrovsko  okrepila  ter da  se 
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materialni pogoji za uspešno delo sodišč postopoma, vendar še prepočasi, izbolj- 
šujejo, ker še vedno ni dovolj sodišč in tudi kadrovski in materialni pogoji še 
niso povsem zadovoljivi; 

— da je k izboljšanju dela sodišč prispevala nadaljnja izgradnja pravnega 
sistema, vendar pa pomanjkanje in zastarelost predpisov na posameznih pod- 
ročjih delo sodišč še vedno otežuje; 

Ljudska skupščina nadalje ugotavlja iz dela sodišč na posameznih področjih 
naslednje: 

— da zaradi prizadevanja vse družbe število kaznivih dejanj v primerjavi 
s porastom prebivalstva, razvojem gospodarstva in spremembo socialne struk- 
ture v Ljudski republiki Sloveniji postopno upada in da je večina kaznivih 
dejanj lažjega značaja. Vkljub temu pa posamezno vrste kaznivih dejanj, njih 
število in oblike narekujejo še nadalje potrebe po sistematični borbi proti tem 
Pojavom in po tem, da sodišča še nadalje usmerjajo svoje napore v učinkovitost 
sojenja in odmero primerne kazni. 

— da je civilno sodstvo odigralo pomembno vlogo pri odpravljanju iz pre- 
teklosti podedovanih neenakopravnih in odvisnih razmerij na gospodarskem, 
delovnem,  uslužbenskem,  družinskem  in dedno-pravnem področju; 

— da je upravno sodstvo pomembno prispevalo k utrjevanju zakonitosti 
dela upravnih in samoupravnih organov pri odločanju o varstvu pravic in 
nalaganju obveznosti državljanom; 

— da na vseh področjih dela sodišč ostane še nadalje odprto vprašanje 
decentralizacije sodstva in prenosa pristojnosti od višjih na nižja sodišča. 

Na podlagi vsega tega Ljudska skupščina LRS 

priporoča, 

da se pripravijo predlogi in ukrepi za nadaljnje ustanavljanje okrožnih 
sodišč in za prenos obveznosti vzdrževanja okrožnih sodišč na okrajne ljudske 
odbore; 

da ljudski odbori zagotovijo materialne pogoje za ustanavljanje novih 
okrožnih in okrajnih sodišč ter materialne pogoje za izboljšanje dela vseh 
okrožnih in okrajnih sodišč; 

da se poveča skrb za splošno družbeno in strokovno usposabljanje in izpo- 
polnjevanje sodnikov in strokovnih sodelavcev na sodiščih, in se v ta namen 
organizirajo potrebni tečaji, seminarji in posvetovanja, ter da se izboljša in bolj 
sistematično izvaja politika štipendiranja študentov prava; 

da se kadrovsko okrepi in strokovno izboljšuje preiskovalna služba sodišč; 
da se kadrovsko okrepijo pravne službe, ki so tesno povezane z delom 

sodišč, in da se pri ljudskih odborih in družbenih organizacijah organizira 
služba pravne pomoči državljanom; 

da se okrepi neposredno sodelovanje državljanov v sodstvu, da se posveča 
večja skrb porotniški službi in da se ustanavljajo poravnalni sveti; 

da se poveča vzajemno sodelovanje med sodišči ter drugimi državnimi 
organi, družbenimi organizacijami in zavodi, zlasti za to, da se poveča skrb za 
varstvo mladoletnikov pred kriminaliteto. 
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Ljudska skupščina je mnenja, da bi bilo treba na področjih, ki še niso 
urejena z novimi pravnimi predpisi, zlasti na področjih civilnega in upravnega 
sodstva čimprej izdati potrebne zakone oziroma izpopolniti že obstoječo pravno 
ureditev. 

PREDLOG   ODLOKA 

0  novi  določitvi  krajevnih  območij  okrožnih  in  okrajnih  sodišč 
v Ljudski republiki Sloveniji 

Na podlagi 18. in 20. člena zakona o sodiščih (Uradni list FLRJ, št. 
30-376/54) je Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije na skupni seji 
Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev dne 27. maja 1959 sprejela 

ODLOK 

O  novi  določitvi  krajevnih območij  okrožnih  in  okrajni  sodišč 
v Ljudski republiki Sloveniji 

V Ljudski republiki Sloveniji so spodaj našteta okrožna sodišča. 

Krajevno območje okrožnih sodišč obsega krajevna območja tehle okrajnih 

sodišč: 

1. okrožno sodišče v Celju: območje okrajnih sodišč v Celju,  Šmarju 
pri Jelšah, Šoštanju 

ban ns ti 
2. okniž-no sodišče v Kopru: območje okrajnih sodišč v Ilirski Bistrici, 

Kopru,  Piranu,  Postojni,  Sežani 

3. okrožno sodišče v Ljubljani: območje   okrajnih   sodišč   v   Grosupljem, 
Kamniku, Kočevju, Kranju, Ljubljani 
Radovljici, Rakeku, Skofji Loki, Trbov- 
ljah 

4. okrožno sodišče v Mariboru: območje okrajnih sodišč v Mariboru, Or- 
možu, Ptuju, Slovenjem Gradcu, Slo- 
venski Bistrici 

5. okrožno sodišče v Murski Soboti: območje okrajnih sodišč v Gornji Radgoni 
Lendavi, Ljutomeru, Murski Soboti 

6. okrožno sodišče v Novem mestu: območje okrajnih sodišč v Brežicah, Met- 
liki,  Novem  mestu,   Sevnici,   Trebnjem 
Vidmu-Krškem 

7. okrožno sodišče v Novi Gorici:     območje    okrajnih    sodišč   v   Ajdovščini 
Idriji, Novi Gorici, Tolminu 
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II. 

V Ljudski republiki Sloveniji so spodaj  našteta okrajna sodišča. 
Krajevna območja okrajnih sodišč obsegajo tele občine: 

4. 
5, 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11, 
12, 
13, 
14, 

okrajno sodišče v Ajdovščini: 
okrajno sodišče v Brežicah: 
okrajno sodišče v Celju: 

okrajno sodišče v Metliki: 
okrajno sodišče na Grosupljem: 
okrajno sodišče v Gornji Radgoni: 
okrajno sodišče v Idriji: 
okrajno sodišče v Ilirski Bistrici: 
okrajno sodišče v Kamniku: 
okrajno sodišče v Kočevju: 

okrajno sodišče v Kopru: 
okrajno sodišče v Kranju: 
okrajno sodišče v Lendavi: 
okrajno sodišče v Ljubljani: 

15, 
16, 

17. 

18. 

19, 
20, 
21, 
22, 
23, 
24, 

25. 
'   2G, 
,  27, 

1   28, 

okrajno sodišče v Ljutomeru: 
okrajno sodišče v Mariboru: 

okrajno sodišče v Murski Soboti: 

okrajno sodišče v Novi Gorici: 

okrajno sodišče v Novem mestu: 
okrajno sodišče v Ormožu: 
okrajno sodišče v Piranu: 
okrajno sodišče v Postojni: 
okrajno sodišče v Ptuju: 
okrajno sodišče v Radovljici: 

okrajno sodišče na Rakeku: 
okrajno sodišče v Sevnici: 
okrajno sodišče v Sežani: 
okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu: 

občini Ajdovščina in Vipava 
občino Brežice 
občine Celje, Laško, Slovenske 

Konjice, Šentjur pri Celju in 
Žalec 

občini  Črnomelj   in  Metlika 
občini Grosuplje in Ivančna gorica 
občino Gornja Radgona 
občino Idrija 
Dbčino Ilirska Bistrica 
občini Domžale in Kamnik 
občine Dobrepolje, Kočevje, Lašče, 

Ribnica, Sodražica 
občino Koper 
občini Kranj  in Tržič 
občino Lendava 
občine Borovnica, Dobrova pri 

Ljubljani, Litija, Ljubljana-Be- 
žigrad, Ljubljana-Center, Ljub- 
Ijana-Crnuče, Ljubljana-Moste, 
Ljubljana-Polje, Ljubljana-Rud- 
nik, Ljubljana-Sentvid, Ljub- 
Ijana-Siška, Ljubljana-Vič, Lo- 
gatec, Medvode in Vrhnika 

občino Ljutomer 
občine Lenart, Maribor-Center, 

Maribor-Košaki, Maribor-Tabor, 
Maribor-Tezno, Rače in Ruše 

občine Beltinci, Muska Sobota in 
Petrovci — Salovci 

občine Dobrovo, Kanal, Nova Go- 
rica, Šempeter pri Novi Gorici 

občini Novo mesto in Žužemberk 
občino Ormož 
občini Izola in Piran 
občino Postojna 
občino Ptuj 
občino Bled, Bohinj, Jesenice in 

Radovljica 
občini   Cerknica   in   Loška   dolina 
občino Sevnica 
občini Herpelje in Sežana 
občine Dravograd, Radlje ob Dra- 

vi, Ravne na Koroškem in Slo- 
venj Gradec 
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29. okrajno sodišče v Slovenski Bistrici:        občino Slovenska Bistrica 
30. okrajno sodišče v Škof ji Loki: občine  Skofja Loka,  Železniki  in 

Ziri 
31. okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah:       občino Šmarje pri Jelšah 
32. okrajno sodišče v Šoštanju: občini Mozirje in Šoštanj 
33. okrajno sodišče v Tolminu: občine Bovec, Kobarid in Tolmin 
34. okrajno sodišče v Trbovljah: občine Hrastnik, Trbovlje  in  Za- 

gorje ob Savi 
35. okrajno sodišče v Trebnjem: občino Trebnje 
36. okrajno sodišče v Vidmu-Krškem: občini Senovo in Videm-Krško 

III. 

Državni sekretar za pravosodno upravo LRS izvrši ta odlok ter izda na- 
tančnejše predpise za izvršitev tega odloka. 

IV. 

Ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati vsi dosedanji predpisi o dolo- 
čitvi okrožnih in okrajnih sodišč ter o njihovem krajevnem območju. 

V. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Po odloku o ustanovitvi, odpravi in določitvi sedeža nekaterih okrožnih in 
okrajnih sodišč ter o krajevnem območju okrožnih in okrajnih sodišč v Ljudski 
republiki Sloveniji z dne 1. XII. 1955 (Ur. 1. LRS, št. 49-164/55) je bilo v 

Ljudski republiki Sloveniji 6 okrožnih in 33 okrajnih sodišč. S tem odlokom 
je bilo določeno tudi krajevno območje okrožnih in okrajnih sodišč v Ljudski 
republiki Sloveniji. 

V zvezi z ustanovitvijo enega novega okrožnega in treh novih okrajnih 
sodišč in v zvezi z odpravo nekaterih okrajev je bil cit. odlok večkrat spre- 
menjen (Uradni list LRS, št. 25-121/57, 3-9/57, 3-11/58, 17-83/58, 22-133/58 in 
34-171/58). 

Na novo je bilo ustanovljeno okrožno sodišče v Murski Soboti in okrajna 
sodišča v Ajdovščini, Ormožu in na Rakeku. Za ta sodišča je bilo na novo 
določeno njihovo krajevno območje, hkrati pa je bilo skrčeno krajevno območje 
okrožnega sodišča v Mariboru ter okrajnih sodišč v Postojni, Ptuju, Ljutomeru 
in Novi Gorici, v katerih območjih so bila ustanovljena navedena nova sodišča. 

Z odpravo okraja Kočevje je bilo krajevno območje okrajnega sodišča v 
Kočevju preneseno iz krajevnega območja okrožnega sodišča v Novem mestu 
v krajevno območje sodišča v Ljubljani. Z odpravo okraja Trbovlje pa je bilo 
preneseno iz krajevnega območja okrožnega sodišča v Celju krajevno območje 
okrajnega sodišča v Sevnici v krajevno območje okrožnega sodišča v Novem 
mestu,- krajevno območje okrajnega sodišča v Trbovljah pa v krajevno območje 
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okrožnega sodišča v Ljubljani. S tem je bilo varovano načelo, da se krajevna 
območja  okrožnih sodišč krijejo s krajevnimi  območji okrajev. 

Ni pa bila doslej še izvedena prilagoditev krajevnih območij okrajnih sodišč 
spremembam, ki so nastale z reorganizacijo občin, izvršene s spremembami 
zakona o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji (Uradni list 
LRS, št. 24-119/55, 25-118/57, 17-77/58, 34-168/58 in 44-215/58). Reorganizacija 
občin je sedaj izvedena v vseh okrajih in je zaradi tega potrebno, da se tem 
spremembam prilagodijo tudi  krajevna območja okrajnih sodišč. 

Zaradi navedenih sprememb cit. odloka in zaradi številnih sprememb tega 
odloka, ki so še potrebne glede na izvedeno reorganizacijo občin, smatramo, 
da je treba izdati za določitev krajevnih območij okrožnih in okrajnih sodišč 
nov odlok, v katerem bodo upoštevane vse že izvršene in vse še potrebno 

spremembe. 
Vse te spremembe so vsebovane v predloženem osnutku odloka in se po 

tem osnutku tudi krajevna območja okrajnih sodišč krijejo z novimi krajevnimi 
območji občin. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo 
oblasti  in  upravo 

POROČILO 

k predlogu odloka o novi določitvi krajevnih območij okrožnih in okrajnih sodišč 
v Ljudski republiki Sloveniji 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo Republiškega zbora Ljudske skup- 
ščine LRS je 22. maja 1959 obravnaval predlog odloka o novi določitvi krajevnih 
območij okrožnih in okrajnih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji ter ga je v 
načelu in v podrobnostih sprejel. 

Odbor ugotavlja, da bodo s sprejetjem tega odloka spravljena v sklad 
krajevna območja okrajnih sodišč z novimi območji občin. 

Po predlogu zakona o spremembah zakona o območjih okrajev in občin 
v Ljudski republiki Sloveniji, ki ga je odbor obravnaval 22. maja 1959, pa bodo 
odpravljene občine Borovnica, Vipava in Rače, kar predloženi odlok še ne 
upošteva. Zato je odbor na predlog Izvršnega sveta k besedilu predloženega 
odloka sprejel naslednje spremembe: 

»Pri II. točki se pri krajevnem območju okrajnega sodišča v Ajdovščini 
črta občina Vipava, pri krajevnem območju okrajnega sodišča v Ljubljani občina 
Borovnica in pri krajevnem območju okrajnega sodišča v Mariboru občina 
Rače.-< 

Tako bo predloženi odlok upošteval tudi nove spremembe zakona o ob- 
močjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji. 
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Odbor predlaga Ljudski skupščini LRS, da s predlaganimi dopolnitvami 
sprejme odlok o novi določitvi krajevnih območij okrožnih in okrajnih sodišč 
v Ljudski republiki Sloveniji. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Staneta Vrhovca. 

St. LS 90/1-59. 
Ljubljana, dne 22. maja 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

StaneVrhovecl.   r. MilanApihl.   r. 

PREDLOG   SKLEPA 

o izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča LRS in sodnikov okrožnih sodišč 

Na podlagi 49. člena Zakona o sodiščih (Ur. 1. FLRJ št. 30/54) so bili na 
skupni seji Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine 
Ljudske republiko Slovenije dne 27. maja 1959 

izvoljeni : 

I. za sodnika Vrhovnega sodišča LRS 

Kob al   Jože,   predsednik Okrajnega sodišča v Skofji  Loki; 

II. za sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru 

Rijavec   Vladimir,   sodnik Okrajnega sodišča v Mariboru, 

Plausteiner Franc, sodnik Okrajnega sodišča v Mariboru; 

III.    za sodnika Okrožnega sodišča v Celju 

Verstovšek   Branko,   sodnik Okrajnega sodišča-v Celju. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Po odloku Ljudske skupščine LRS (Ur. 1. LRS št. 34-172/58) je določeno 
za Vrhovno sodišče LRS 25 sodnikov. Trenutno je zasedenih samo 23 sodniških 
mest, ker je bilo eno mesto izpraznjeno zaradi razrešitve 70 letnega sodnika 
po zakonu, drugo mesto pa še ni bilo zasedeno. V zvezi z delno naraščajočim 
pripadom civilnih in upravnih zadev je potrebno zasesti vsaj eno od obeh 
prostih mest. 

Pri Okrožnem sodišču v Mariboru sta bila na zasedanju Ljudske skupščine 
LRS dne 20. II. 1959 razrešena 2 sodnika; v razrešitev je predlagan zaradi 
upokojitve še en sodnik (Zavašnik Franc), zato so prosta 3 od 23 sistemizirnnih 
sodniških mest. Za normalno poslovanje sodišča je potrebno zasesti 2 sodniški 
mesti. 
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Tudi pri Okrožnem sodišču v Celju je bil dne 20. II. 1959 razrešen en sodnik 
in je potrebno na njegovo mesto izvoliti novega sodnika, da bi sodišče lahko 
v redu poslovalo. 

2. Za predlagane kandidate navajamo naslednje podatke: 

K obal Jože je rojen 17. II. 1909 v Skofji Loki. Na pravni fakulteti v 
Ljubljani je diplomiral 1. 1931, sodniški izpit pa je opravil v marcu 1939. leta. 
Pred vojno je bil zaposlen kot odvetniški in sodniški pripravnik. Po osvoboditvi 
je bil nekaj časa sekretar Ministrstva za socialno skrbstvo LRS, nato pa od 
L X. 1949 do konca julija 1953 arbiter Zvezne državne arbitraže v Beogradu. 
Po vrnitvi v Slovenijo je bil nekaj časa tajnik Mestne občine v Skofji Loki, 
od 1. II. 1954 dalje pa je predsednik Okrajnega sodišča v Skofji Loki. 

2e v maju 1941 so ga aretirali Nemci ter ga zaprli najprej v Begunjah in 
nato v St. Vidu, za tem pa so ga prisilno izselili v Srbijo. Tam je bil v glavnem 
brez zaposlitve in tudi nekaj časa zaprt zaradi žalitve Nemcev. Po osvoboditvi 
deluje v raznih družbenih in političnih organizacijah. Član ZKS je od 1. 1948. 

Ima nad 24 let pravne prakse. Dobro pozna delo vseh sodnih oddelkov, 
posebno dobro pa obvlada civilno pravo. 

Po 46. členu Zakona o sodiščih izpolnjuje vse pogoje za sodnika Vrhovnega 
sodišča. 

R i j a v e c Vladimir je bil rojen 25. aprila 1924 v Zireh. Gimnazijo je 
obiskoval v Mariboru, po razpadu stare Jugoslavije pa v Ljubljani, kamor je 
skupno s starši pobegnil pred izselitvijo. Na pravni fakulteti v Ljubljani jo 
diplomiral decembra 1951. Sodniški izpit je opravil v marcu 1959. 

V začetku 1. 1947 je diplomiral na Diplomatski Soli Ministrstva za zunanje 
zadeve v Beogradu ter bil nato zaposlen pri istem ministrstvu do oktobra 1948. 
Po prihodu v Slovenijo je bil zaposlen nekaj časa v Narodni banki, nato pa pri 
Komiteju za zunanjo trgovino. V začetku 1950. leta je bil na lastno prošnjo 
razrešen službovanja, ker je hotel сцпргеј dokončati študij prava. Po diplomi je 
januarja 1952 nastopil pri Okrožnem sodišču v Ljubljani službo sodniškega 
pripravnika ter bil v aprilu 1953 izvoljen za sodnika Okrajnega sodišča v 
Mariboru, kjer je še sedaj. 

Zaradi aktivnega dela v NOB od februarja 1942 dalje je bil v avgustu 1943 
leta obsojen na 8 let zapora, ki ga je prestajal v raznih zaporih Italije. Decembra 
istega leta se je vrnil iz zapora, bil pa je marca 1944 ponovno aretiran in 
interniran v Dachau. 

Ni član ZKS. 
Tov. Rijavec se je v 6 letni sodni praksi razvil v zelo dobrega sodnika. 

Delal je na vseh oddelkih sodišča, zato dobro pozna vse panoge prava, ki pridejo 
v poštev pri sodiščih. Njegove odločbe so v vsakem pogledu kvalitetne, zato bo 
lahko z uspehom opravljal dolžnosti sodnika okrožnega sodišča. 

Po 46. členu Zakona o sodiščih izpolnjuje vse zakonite pogoje za sodnika 
Okrožnega sodišča. 

Plausteiner Franc je bil rojen 30. VII. 1923 v Gornjem Gradu. Na 
pravni fakulteti v Ljubljani je diplomiral septembra 1954. Sodniški izpit je 
opravil junija 1958. 

Takoj po maturi je bil mobiliziran v nemško vojsko. Zaradi bolezni (vnetje 
kostnega mozga)  so ga uporabljali za notranjo službo. Ko je bil poslan na 
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zapadno fronto, je pobegnil k Amerikancem. Po osvoboditvi je bil zaposlen do 
1. 1952 kot sekretar, nekaj časa pa kot mladinski vzgojitelj pri večjih podjetjih. 
V času zaposlitve je študiral pravo kot izredni študent, od 1. IV. 1952 dalje pa 
je bil vpisan kot redni slušatelj. S 1. X. 1954 je nastopil službo sodniškega 
pripravnika pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, od septembra 1955 dalje pa je 
sodnik Okrajnega sodišča v Mariboru. Član ZKS je od februarja 1949. 

Čeprav ima sorazmerno kratko prakso pri sodišču, se je razvil v enega 
najboljših sodnikov pri okrajnem sodišču v Mariboru. Zelo veliko študira, zato 
so njegovi izdelki zelo dobri. 

Posebno se zanima za kazensko pravo. 2e dalj časa je dodeljen Okrožnemu 
sodišču v Mariboru, kjer opravlja posle preiskovalnega sodnika. 

Razmeroma močno se udejstvujc tudi v političnem življenju. 
Po 46. členu Zakona o sodiščih izpolnjuje vse pogoje za sodnika Okrožnega 

sodišča. 

VerstbvSek Branko je bil rojen 16. I. 1931 v Brežicah. Gimnazijo 
je obiskoval deloma pred vojno, deloma pa po osvoboditvi ter 1. 1950 maturirati 
Na pravni fakulteti v Ljubljani je diplomiral 1. 1955. Po diplomi je bil do 
januarja 1956 zaposlen kot predavatelj v šoli za učence v trgovini v Brežicah, 
nato pa je bil sodniški pripravnik pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Od 15. 
oktobra dalje je sodnik Okrajnega sodišča v Celju. 

Med vojno je sodeloval z NOB od 1. 1943 dalje. Njegov oče je bil izseljen v 
Slezijo, sam pa se je z materjo preselil v Kisovec pri Zagorju ob Savi. Zaradi 
mladoletnosti je opravljal skoraj ves čas kurirske posle, nazadnje pri bazi 
SNOS-a. Po osvoboditvi se je udeležil nekaterih mladinskih delovnih akcij, 
sedaj pa dela v športnih in drugih organizacijah. Član ZKS je od 1. 1956. 

Je eden najbolj delavnih in kvalitetnih sodnikov na področju Okrožnega 
sodišča v Celju. Delal je na vseh oddelkih sodišča in ves čas izkazoval nad- 
povprečno storilnost, prav tako pa tudi kvaliteto dela. Ker je požrtvovalen, na 
drugi strani pa natančen ter ima smisel za načrtnost in organizacijo dela, je pri 
delu izredno ekspeditiven. Sodniškega izpita še nima, opravljal ga bo v začetku 
maja 1959. 

Po 46. členu Zakona o sodiščih izpolnjuje vse zakonite pogoje za izvolitev 
za sodnika Okrožnega sodišča, mora pa najkasneje eno leto po izvolitvi opraviti 
sodniški izpit. 

3. Za kandidate, ki so predlagani za izvolitev za sodnike okrožnih sodišč, 
so dale pozitivno mnenje pristojne komisije za volitve okrajnih ljudskih odborov 
ter predsednik Vrhovnega sodišča LRS. 

PREDLOG   SKLEPA 

o razrešitvi sodnika Okrožnega sodišča 

Na podlagi 77. in 78. člena Zakona o sodiščih (Ur. list FLRJ, št. 30/54) je bil 
na skupni seji Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije dne 27. maja 1959 

razrešen 

Zavašnik   Franc   kot sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru. 
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OBRAZLOŽITEV 

Zavašnik Franc, sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru, je z vlogo 
z dne 2. IV. 1959 zaprosil za razrešitev funkcije sodnika okrožnega sodišča. 
Glede na to, da ima nad 40 let službene dobe, je namreč zaprosil za priznanje 
starostne pokojnine, ki mu je priznana od 1. februarja 1959 dalje. 

Glede na navedeno so podani za njegovo razrešitev vsi zakoniti pogoji po 
78. členu Zakona o sodiščih. 

PUEDLOG   SKLEPA 

O izvolitvi občasnih sodnikov Višjega gospodarskega sodišča LRS 

Na podlagi 30. člena Zakona o gospodarskih sodiščih (Ur. list FLRJ št. 
31-383/54) so bili na skupni seji Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije dne 27. maja 1959 

izvoljeni 

za občasne sodnike Višjega gospodarskega sodišča LRS: 

1. Arhar   Rada, glavni računovodja v Kartonažni tovarni v Ljubljani; 

2. A v č i n   dr. inž. France, inženir elektrotehnike, izredni profesor Teh- 
i niške fakultete v Ljubljani; 

3. B a r 11   Henrik,  načelnik  za  proračun  pri Državnem sekretariatu za 
■ finance LRS, Ljubljana; 

4. B a t a g e 1 j  Avgust, mizar — predsednik Republiškega odbora sindikata 
1 železničarjev Slovenije, Ljubljana; 

5. Bore    Ivan,   tehnični   direktor   pri   Lesno   industrijskem   podjetju   v 
i Ljubljani; 

6. B r e n č i č Janez, tajnik za finančna vprašanja pri Trgovinski zbornici 
I LRS v Ljubljani; 

7. B r i c e 1 j   Franc, pravnik — svetnik pri Sekretariatu Izvršnega sveta 
LRS za delo v Ljubljani; 

8. B u r g e r   Franc, pravnik - ekonomist, pravni referent pri Trgovinski 
I zbornici LRS, Ljubljana; 

9. Cigoj   dr. Stojan, pravnik, docent za pomorsko pravo pri pravni fa- 
kulteti v Ljubljani; 

10. Cunder  Stane, ekonomist, direktor podjetja »Konim,« inozemska za- 
stopstva in mednarodno trgovsko posredništvo, Ljubljana; 

11. Ceferin   dr. Emil, pravnik, pravni referent Glavne zadružne zveze 
.'Slovenije, Ljubljana; 

12. Cer ne  dr. Marjan, pravnik, načelnik oddelka za likvidacijo škod pri 
Državnem zavarovalnem zavodu, Ljubljana; 

14' 
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13. Da D a m o s inž. Kosta, strojni inženir, šef proizvodnje pri »Litostroju« 

v Ljubljani; 

14. Debeljak inž. Alojzij, inženir elektrotehnike - šef odseka za signalno 
varnostne naprave in zveze pri Železniškem transportnem podjetju v Ljubljani; 

15. Do m i cel j   Bogdan, višji komercialist, direktor podjetja »Sanolabor«, 

Ljubljana; 

16. Duh   Janko, strojni stavec, tehnični vodja v tiskarni Ljudske pravice 

v Ljubljani; 
17. Duhovnik  dr. inž. Jože, izredni profesor Tehniške fakultete v Ljub- 

ljani, predstojnik Instituta za mineralogijo, petrografijo in geologijo; 

18. Eleršek   inž. Ladislav, gradbeni inženir pri Direkciji jugoslovanskih 
železnic, Ljubljana; 

19. Eržen   Franc finančni  inšpektor,  šef planskega  odseka  podjetja  za 

PTT promet v Ljubljani; 
20. F i n ž g a r dr. Alojzij, redni profesor pravne fakultete v Ljubljani; 

21. Galič   Jovo, nameščenec, predsednik Republiškega odbora sindikata 
tekstilnih in usnjarskih delavcev Slovenije, Ljubljana; 

22. G a n z i t i   Rudi, nameščenec, član tajništva Republiškega sveta Zveze 

Sindikatov Slovenije, Ljubljana; 

23. Golob   inž. Franc, živilski kemik pri Centralnem higijenskem zavodu 

LRS, Ljubljana; 
24. G o m b a č  inž. Bruno, inženir kemije, izredni profesor Ekonomske fa- 

kultete, Ljubljana; 
25. Greben še k   Edvard,  načelnik inšpekcije  za  železniški  promet  pri 

Direkciji jugoslovanskih železnic, Ljubljana; 

26. Gregorič   inž.  Fedor,  inženir elektrotehnike pri .-Elektroprenosu«, 

Ljubljana; 

27. G r z i n i č   Davorin,  ekonomist,  referent  pri  Zavodu  za  gospodarsko 
planiranje LRS, Ljubljana; 

28. Hočevar Mirko, pravnik, pomočnik sekretarja Sekretariata za splošne 
gospodarske zadeve IS LRS, Ljubljana; 

29. H o m a n  dr. inž. Anton, rudarski inženir, izredni profesor na Tehnični 
fakulteti Univerze v Ljubljani; 

30. 11 e š i č Milivoj, pravnik, svetnik pri Državnem sekretariatu za finance 

LRS, Ljubljana; 

31. Jagodic   inž. Franc, inženir elektrotehnike, projektant za elektrifi- 
kacijo pri Železniškem projektivnem podjetju v Ljubljani; 

32. Kalin  Ivo, geometer, predmetni učitelj — geodet pri Gradbeni srednji 
šoli v Ljubljani; 

33. Kavčič  Vladimir, ekonomist, svetnik pri Glavni zadružni zvezi LRS, 
Ljubljana; 
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34. K e r s n i č   Alojz,  ekonomist,  pomočnik  glavnega  direktorja  Jugoslo- 
vanske investicijske banke, Ljubljana; 

35. Kiauta   dr.   Lojze,   ekonomist  —  direktor  podjetja  »Silvaprodukt«, 
Ljubljana; 

36. K 1 a v s   Vladimir,  elektrotehnik,  uslužbenec pri  Institutu za  elektro- 
zveze, Ljubljana; 

37. K obe  dr. Peter, pravnik, predstojnik Kriminološkega instituta pravne 
fakultete, Ljubljana; 

38. Kolina   Jožica, glavni računovodja v tovarni »Teol«, Ljubljana; 

39. Korošec   inž. Vekoslav, elektro-inženir, glavni direktor pri Elektro- 
gospodarski skupnosti Slovenije, Ljubljana; 

40. Kovač Albin, nameščenec, član predsedstva Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije, Ljubljana; 

41. Kovic   dr. France, pravnik, načelnik v Sekretariatu Izvršnega sveta 
za občo upravo LRS, Ljubljana; 

42. Kožuh   Janez,  ekonomist,  direktor finančno  deviznega  sektorja  pri 
»Slovenija les«, Ljubljana; 

43. Kragelj   Franc, ekonomist, referent za analize pri Zavodu za gospo- 
darsko planiranje LRS, Ljubljana; 

44. K u 1 j i š   prof. inž. Vinko, inženir kemije, profesor Tehnične fakultete, 
Ljubljana; 

45. K u š a r   Janez,  ekonomist,  šef  gospodarsko  računskega  sektorja  pri 
Zastopstvu inozemskih tvrdk »Commerce«, Ljubljana; 

46. Kvas  Jaka, tajnik Odbora za organizacijska in politična vprašanja pri 
Zvezi sindikatov Slovenije, Ljubljana; 

47. Legat   Tone, ekonomist, finančni revizor pri Mestni hranilnici ljub- 

ljanski, Ljubljana; 

48. Letenja   inž. Emilija, inženir kemije, šef živilsko kemičnega labora- 
torija pri Centralnem higijenskem zavodu LRS, Ljubljana; 

49. M a c o r a 11 i   Ladislav, gradbeni tehnik, gospodarski analitik podjetja 

»Gradiš«, Ljubljana; 

50. M a g a j n a   Peter, transportni komercialist v pok. - honorarni usluž- 
benec pri .-Litostroju«, Ljubljana; 

51. Ma rc   dr. Pavel, pravnik, profesor na Ekonomski fakulteti, Ljubljana; 

52. Maric   Lojze,   ekonomist,   svetnik  pri   Glavni   zadružni   zvezi   LRS, 

Ljubljana; 

53. Martelanc  Alojz, komercialist, svetnik Vojne uprave v pokoju; 

54. M a t k o   inž. Anton, gradbeni inženir — načelnik pri Upravi za ceste 
LRS, Ljubljana; 

55. Meliva  dr. Viktor, pravnik, svetnik občega oddelka pri Direkciji ju- 
goslovanskih železnic, Ljubljana; 
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50. M i k 1 i č   inž. Josip,  elektro-inženir pri  Elektrogospodarski  skupnosti 
Slovenije, Ljubljana; 

57. M od i c   prof. inž. Roman, inženir kemijo — izredni Univ. profesor pri 
Tehnični fakulteti, Ljubljana; 

58. Nagode  Leopold, ekonomist, glavni računovodja pri Trgovskem pod- 
jetju »Dom«, Ljubljana; 

59. Nastran   Viljem,  strojni  tehnik,  šef konstrukcijskega  oddelka  pri 
»Litostroju«, Ljubljana; 

60. Ogrlnc  Josip, komercialist pri »Ribarstvu Slovenije«, Ljubljana; 

61. Pa j k   inž. Milan, gradbeni inženir, šef odseka za lastne investicijo pri 
Sekretariatu Izvršnega sveta LRS za splošne gospodarske zadeve, Ljubljana; 

62. Perko   Vencelj, uslužbenec - direktor tovarne »Lek«, Ljubljana; 

63. Perovšek   Martin, pravnik, višji svetnik pri Sekretariatu Izvršnega 
sveta LRS za zakonodajo in organizacijo v Ljubljani; 

64. Peruzzi   inž.   Stanislav,   gradbeni   inženir,   profesor   na   Gradbeni 
srednji šoli v Ljubljani; 

65. Peternel   Vladislav, višji zavarovalni uslužbenec pri Državnem za- 
varovalnem zavodu v Ljubljani; 

66. Ples ten jak   Andrej, direktor podjetja »Obnova« v Ljubljani; 

67. Podbregar  Karel, komercialist, šef tarifnega oddelka pri »Globus 
— Špedicija« v Ljubljani; 

68. Povoden inž. Viljem, inženir kemije - svetnik Sekretariata Izvršnega 
sveta LRS za industrijo, Ljubljana; 

69. P o ž 1 e b   Anton, referent za evidenco in kontrolo cen pri Trgovinski 
zbornici LRS v Ljubljani; 

70. P r e m r o u   dr. Branko, pravnik - svetnik pri Sekretariatu Izvršnega 
sveta LRS za zakonodajo in organizacijo v Ljubljani; 

71. Pretnar   dr.   Stojan,   redni  profesor  Pravne  fakultete  Univerze   v 
Ljubljani; 

72. R o ž e t   Anton, kmetijski ekonomist, šef računovodstva pri »Agroteh- 
niki« v Ljubljani; 

73. R u p n i k   dr. Vlado,  pravnik,  višji svetnik pri Izvršnem svetu LRS 
v Ljubljani; 

74. R u p n i k   inž. Zdenko, elektro-inženir, uslužbenec pri »Elektro-gospo- 
darski skupnosti« Slovenije v Ljubljani; 

75. Sede j   dr.  Albin,  veterinar, šef Veterinarske inšpekcije pri  Sekre- 
tariatu Izvršnega sveta LRS za splošne gospodarske zadeve v Ljubljani; 

76. Sem   dr. Jože, pravnik, višji referent v Sekretariatu Izvršnega sveta 
LRS za zakonodajo in organizacijo, Ljubljana; 

77. S k a p i n   dr.  Vašo, pravnik — direktor komercialno-finančnega sek- 
torja pri »Saturnus« v Ljubljani; 
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78. Škofij anec  Martin, davčni inspektor v pokoju — honorarni usluž- 
benec Občinskega ljudskega odbora Ljubljana-Siška; 

79. S k r a b a n   Aleksander, diplomirani ekonomist, načelnik v Zavodu za 
statistiko LRS, Ljubljana; 

80. S m i d o v n i k   Janez,   pravnik,   svetnik   pri   Sekretariatu   Izvršnega 
sveta LRS za zakonodajo in organizacijo v Ljubljani; 

81. Štrukelj   dr. Stanko, pravnik — svetnik pri Sekretariatu Izvršnega 
sveta LRS za zakonodajo in organizacijo v Ljubljani; 

82. Tomažič   Ferdo,   pravnik,   načelnik  v  podjetju  za   PTT  promet  v 
Ljubljani; 

83. T r i 11 e r Igor, ekonomist, generalni direktor podjetja za mednarodno 
špedicijo »Intertrans« v Ljubljani; 

84. U d o v i č inž. Danilo, gradbeni inženir, profesor Gradbene srednje šole 

v Ljubljani; 
85. U m e k inž. Janez, gradbeni inženir, uslužbenec pri Sekretariatu 

Izvršnega sveta LRS za splošne gospodarske zadeve v Ljubljani; 

86. W e d a m inž. Albin, elektro-inženir, vodja obrata za brezžične zveze 
pri Institutu za elektrozveze v Ljubljani; 

87. V o g 1 a r inž. Milan, diplomirani ekonomist, pomočnik direktorja Jugo- 
slovanske banke za zunanjo trgovino v Ljubljani; 

88. V r b i č inž. Pavel, rudarski inženir, inšpektor pri Sekretariatu Izvrš- 
nega sveta LRS za splošne gospodarske zadeve v Ljubljani; 

89. Vrhovnik Ladislav, knjigovez, vodja knjigoveznega oddelka pri 
Tiskarni »Ljudske pravice« v Ljubljani; 

90. Z a d n i k Ljuban, geometer, pomočnik direktorja pri Geodetskem za- 
vodu LRS v Ljubljani. 

OBRAZLOŽITEV 

Ljudska skupščina LRS je s svojim sklepom z dne 16. X. 1956 (Ur. list LRS, 
št. 38/56) izvolila 108 občasnih sodnikov Višjega gospodarskega sodišča LRS 
v Ljubljani. 

Po 2. odst. 34. čl. Zakona o gospodarskih sodiščih (Ur. list FLRJ, št. 31/54) 
traja mandatna doba občasnih sodnikov Višjega gospodarskega sodišča 2 leti, 
zaradi česar jim je doba, za katero so bili izvoljeni, že potekla. 

Zaradi navedenega je potrebno na novo izvoliti pri navedenem sodišču ob- 

časne sodnike. 
Občasni sodniki pri Višjem gospodarskem sodišču LRS so izvrševali vestno 

in uspešno svojo sodniško dolžnost. S svojim strokovnim znanjem so izdatno 
prispevali k temu, da je sodišče sporne primere temeljito proučilo ter nato 

; izdalo zakonito in pravično sodbo. 
Iz navedenega razloga je predlaganih v ponovno izvolitev izmed 108 ob- 

) časnih sodnikov 84, medtem, ko je 6 občasnih sodnikov in sicer pod zap. št. 9, 10, 
28, 66, 69 in 84 predlaganih na novo. Iz seznama dosedanjih občasnih sodnikov 



21 fi Prilogo 

jih odpade 24 in sicer iz sledečih razlogov: 11 dosedanjih občasnih sodnikov 
Višjega gospodarskega sodišča je opravljalo hkrati isto funkcijo pri okrožnem 
gospodarskem sodišču in so vsi podali izjave, da žele to funkcijo še nadalje 
opravljati pri Okrožnem gospodarskem sodišču, 8 občasnih sodnikov je odklonilo 
ponovno izvolitev zaradi prezaposlenosti, 4 so bili medtem službeno premeščeni 
izven ljubljanskega območja, 1 pa je umrl. 

V naslednjem podajamo splošne podatke o predlaganih občasnih sodnikih 
in sicer: 

1. Arhar Rada, roj. 29. III. 1906. Dovršila je 4 razrede meščanske šole in 
dvorazredno trg. šolo ter ima že preko 30 let službe. Zaposlena je v Kartonažni 
tovarni v Ljubljani kot glavni računovodja. 

2. Avčin dr. inž. France, roj. 6. X. 1910. Ima tehnično fakulteto in 29 
let službe. Zaposlen je kot izredni profesor na Elektrotehničnem oddelku teh- 
nične fakultete univerze v Ljubljani. 

3. B a r 11 Henrik, roj. 3. X. 1904. Ima popolno srednjo šolo in 28 let službe. 
Je načelnik za proračun pri Državnem sekretariatu za finance LRS. 

4. Batagelj Avgust, roj. 2. XII. 1911. Dovršil je 2 razreda meščanske 
šole in 2 obrtni. Po poklicu je mizar. Ima 29 let službe. Sedaj vrši posle pred- 
sednika Republiškega odbora sindikata železničarjev Slovenije. 

5. Bore Ivan, roj. 19. VI. 1912. Ima 2 razreda gimnazije in 29 let službe. 
Zaposlen je kot tehnični direktor pri Lesno industrijskem podjetju v Ljubljani. 

6. Brenčič Janez, roj. 28. XII. 1919. Dovršil je 8 razredov gimnazije in 
1-letni abiturientski tečaj. Zaposlen je pri Trgovinski zbornici za LR Slovenijo 
v Ljubljani kot strokovni tajnik za finačna vprašanja. Ima 14 let službe. 

7. Bricelj Franc, roj. 8. X. 1911. Ima pravno fakulteto z diplomo in 23 
let službe. Zaposlen je pri Sekretariatu Izvršnega sveta LRS za delo. 

8. B u r g e r Franc, roj. 4. IV. 1909. Dovršil je pravno fakulteto z diplomo 
in absolviral gospodarsko fakulteto. Ima 22 let službe. Zaposlen je kot pravni 
svetnik v Odboru za zunanjo trgovino Trgovinske zbornice LRS. 

9. Cigoj dr. Stojan, roj. 27. VI. 1920. Ima pravno fakulteto z diplomo in 
doktoratom. Zaposlen je kot docent za pomorsko pravo na pravni fakulteti v 
Ljubljani. Ima 18 let pravne službe. 

10. Cunder Stane, roj. 12. V. 1906. Ima dovršeno dvorazredno trgovsko 
šolo ter 29 let službe. Zaposlen je v nazivu ekonomista ter je direktor podjetja 
»Konim« inozemska zastopstva in mednarodno trg. posredništvo v Ljubljani. 

11. Ceferin dr. Emil, roj. 12. V. 1912. Ima pravno fakulteto z diplomo 
in 19 let službe. Zaposlen je kot višji pravni referent pri Glavni zadružni zvezi 
LRS v Ljubljani. 

12. Cerne dr. Marjan, roj. 27. IV. 1913. Ima pravno fakulteto z diplom0 

in doktoratom ter 16 službenih let. Zaposlen je kot likvidator kasko in jam- 
stvenih škod pri Državnem zavarovalnem zavodu v Ljubljani. 

13. Da D a m o s inž. Kosta, roj. 23. V. 1907. Dovršil je tehnično višjo šolo 
z diplomo in ima 24 let službe. Zaposlen je kot šef proizvodnje pri »Litostroju« 
v Ljubljani. 
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14. Debeljak inž. Alojzij, roj. 5. V. 1905. Dovršil je elektrotehnično fakul- 
teto z diplomo in ima 21 let službe. Zaposlen je kot šef odseka za signalno- 
varnostne naprave in zveze pri Železniškem transportnem podjetju v Ljubljani. 

15. D o m i c e 1 j Bogdan, roj. 25. X. 1908. Ima trgovsko akademijo z diplo- 
mo in 23 službenih let. Zaposlen je kot direktor podjetja »Sanolabor« v Ljub- 
ljani. 

16. Duh Janko, roj. 8. V. 1906. Dovršil je 2 razreda meščanske šole in 
3 obrtno nadaljevalne šole ter ima 34 službenih let. Je uslužben kot tehnični 
vodja v tiskarni »Ljudske pravice« v Ljubljani. 

17. Duhovnik dr. inž. Jože, roj. 9. III. 1913. Dovršil je tehnično fakul- 
teto v Ljubljani in ima 20 let službe. Je izredni profesor na Tehnični fakulteti 
Univerzt v Ljubljani in predstojnik Instituta za mineralogijo, petrografijo in 
geologijo. 

18. Eloršek inž. Ladislav, roj. 7. VI. 1899. Ima tehnično fakulteto in 
29 let službe. Zaposlen je kot gradbeni inženir pri Direkciji jugoslovanskih želez- 
nic v Ljubljani. 

19. Eržen Franc, roj. 4. X. 1910. Dovršil je popolno srednjo šolo z maturo 
in ima 21 službenih let. Zaposlen je kot finančni inšpektor in šef planskega 
odseka Podjetja za PTT promet v Ljubljani. 

20. Finžgar dr. Alojzij, roj. 30. XII. 1902. Ima pravno fakulteto z diplo- 
mo in doktoratom ter 29 let službe. Zaposlen je kot redni profesor pravne fakul- 
tete Univerze v Ljubljani. 

21. Galič Jovo, roj. 12. III. 1915. Ima 4 razrede osnovne šole in 3 obrtne. 
Službenih let ima 29. Zaposlen je kot predsednik Republiškega odbora sindikata 
tekstilnih in usnjarskih delavcev Slovenije. 

22. Ganziti Rudi, roj. 10. IV. 1905. Dovršil je 4 razrede osnovne šole 
in 2 obrtni Soli. Ima 38 službenih let in je član tajništva Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije. 

23. Golob inž. Franc, rojen 24. IX. 1898. Je diplomirani inženir tehnične 
fakultete, kemičnega oddelka in ima 32 službenih let. Zaposlen je pri Central- 
nem higienskem zavodu LRS v Ljubljani kot sanitarni kemik, specialist. 

24. G o m b a č inž. Bruno, roj. 4. IX. 1901. Jo diplomiral za inženirja kemije 
na kemijskem oddelku tehnične fakultete v Ljubljani in ima 29 let službe. Je 
zaposlen kot izredni profesor Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. 

25. Grebenšek Edvard, roj. 11. VII. 1909. Ima tehnično fakulteto in 26 
let službe. Zaposlen je kot načelnik inšpekcije za železniški promet Direkcije 
jugoslovanskih železnic v Ljubljani. 

26. Gregorič inž. Fedor, roj. 30. III. 1897. Dovršil je Tehnično fakulteto 
in ima 32 službenih let. Zaposlen je kot inženir elektrotehnike pri »Elektropre- 
nosu« v Ljubljani. 

27. Grzinič Davorin, roj. 5. VI. 1918. Dovršil je trgovsko akademijo z 
diplomo in ima 19 let službe. Zaposlen je kot referent za planiranje in delitev 
dohodka podjetjem pri Zavodu za gospodarsko planiranje LRS v Ljubljani. 
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28. Hočevar Mirko, roj. 7. X. 1901. Ima pravno fakulteto z diplomo tor 
30 let službe. Zaposlen je kot pomočnik sekretarja Sekretariata za splošne gospo- 
darske zadeve IS LRS v Ljubljani. 

29. Homan dr. inž. Anton, roj. 30. VI. 1895. Diplomiral je za rudarskega 
inženirja in promoviral za doktorja prava. Ima 35 let službe. Zaposlen je kot 
izredni profesor na tehnični fakulteti Univerze v Ljubljani na oddelku za rudar- 
stvo in metalurgijo. 

30. II e š i č Milivoj, roj. 31. III. 1903. Dovršil je pravno fakulteto z diplomo 
in ima 29 let službe. Zaposlen je kot svetnik pri Državnem sekretariatu za 
finance Ljudske republike Slovenije. 

31. Jagodic inž. Franc, roj. 20. VII. 1902. Je diplomirani strojni in 
elektro inženir. Ima nad 30 let službe in je zaposlen kot projektant za elektri- 
fikacijo železnic v Železniškem projektivnem podjetju v Ljubljani. 

32. Kalin Ivo, roj. 18. X. 1895. Dovršil je geodetski oddelek na Tehnični 
fakulteti v Ljubljani in ima 24 let službe. Zaposlen je pri Gradbeni srednji šoli 
v Ljubljani kot šef geodetskega odseka in predmetni učitelj. 

33. Kavčič Vladimir, roj. 29. IV. 1906. Dovršil je 3 razrede gimnazije 
in dvorazredno drž. trg. šolo. Sedaj opravlja posle glavnega revizorja pri Glavni 
zadružni zvezi v Ljubljani in ima nad 29 let službe. 

34. Kersnič Alojz, roj. 10. X. 1912. Dovršil je ekonomsko fakulteto z 
diplomo in ima 25 let službe. Zaposlen je kot pomočnik glavnega direktorja 
Jugoslovanskege investicijske banke v Ljubljani. 

35 K i a u ta dr. Lojze, roj. 27. VI. 1908. Ima ekonomsko fakulteto z dokto- 
ratom in 24 let službe. Zaposlen je kot direktor »Silvaprodukta« v Ljubljani. 

36 Kla vs Vladimir, roj. 11. XI. 1919. Je absolvent elektrotehnične fakul- 
tete in ima 17 službenih let. Sedaj je zaposlen pri Institutu za elektrozveze v 
Ljubljani kot vodja oddelka za merilne instrumente. 

37. K o b e dr. Peter, roj. 12. V. 1916. Ima pravno fakulteto z diplomo in 
doktoratom ter 17 let službe. Zaposlen je kot predstojnik Kriminološkega insti- 
tuta pravne fakultete v Ljubljani. 

38. Kolina Jožica, roj. 16. II. 1917. Ima 4 razrede gimnazije, dvorazredno 
trgovsko šolo in 21 let službe. Zaposlena je kot glavni računovodja pri »TEOL« 
v Ljubljani. 

39. Korošec inž. Vckoslav, roj. 6. II. 1914. Dovršil je tehnično fakulteto 
in ima 18 let službe. Opravlja posle glavnega direktorja Elektrogospodarske 
skupnosti Slovenije v Ljubljani. 

40. Kovač Albin, roj. 1. III. 1908. Ima 6 razredov osnovne šole in 37 
službenih let. Sedaj je član predsedstva Republiškega sveta Zveze sidikatov 
Slovenije. 

41. Kovic dr. France, roj. 1. XII. 1907. Je diplomirani pravnik. Ima 23 
službenih let. Je načelnik v Sekretariatu Izvršnega sveta LRS za občo upravo 
v Ljubljani. 

42. Kožuh Janez, roj. 28. VII. 1921. Dovršil je Trgovsko akademijo z 
zaključnim izpitom in ima 15 službenih let. Zaposlen je pri »Slovenija les« v 
Ljubljani kot direktor finančno-deviznega sektorja. 
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43. Kragelj Franc, roj. 25. IV. Д923. Napravil je 4 razrede gimnazije in 
dvorazredno trg. šolo. Ima 17 let službe in je uslužben pri Zavodu za gospo- 
darsko planiranje LRS v Ljubljani kot referent za analize. 

44. Kulji ž prof. inž. Vinko, roj. 4. XII. 1901. Ima tehnično fakulteto ter 
37 let službe. Zaposlen je kot profesor na kemičnem oddelku Tehnične fakultete 
univerze v Ljubljani. 

45. Kušar Janez, roj. 7. IV. 1906. Dovršil je državno trgovsko akademijo 
z zaključnim izpitom ter ima 28-letno zaposlitev. Zaposlen je pri zastopstvu 
inozemskih tvrdk »Commerce« v Ljubljani kot šef gospodarsko-računskega 
sektorja. 

46. Kvas Jaka, roj. 12. IX. 1914. Ima 8 razredov osnovne šole in 3 leta 
obrtne ter 26 let službe. Sedaj je tajnik Odbora za organizacijska in politična 
vprašanja pri Zvezi sindikatov Slovenije. 

47. Legat Tone, roj. 6. VI. 1919. Absolviral je državno dvorazredno trg. 
šolo in ima 18 let službe. Zaposlen je v svojstvu ekonomista ter je finančni 
revizor pri Mestni hranilnici ljubljanski v Ljubljani. 

48. Letonja inž. Emilija, roj. 10. XI. 1913. Diplomirala je na tehnični 
fakulteti za inženirja kemije. Ima 22 službenih let. Zaposlena je kot šef živilsko 
kemičnega laboratorija pri Centralnem higienskem zavodu v LRS v Ljubljani. 

49. Macoratti Ladislav, roj. 3. I. 1905. Dovršil je srednjo tehnično šolo 
in ima 36 let službe. Zaposlen je pri »Gradisu« v Ljubljani in opravlja delo 
gospodarskega analitika podjetja. 

50. M a g a j n a Peter, roj. 28. VI. 1895. Ima popolno srednjo šolo. Je upo- 
kojeni strokovnjak v komercialno transportni službi in sedaj zaposlen kot hono- 
rarni uslužbenec pri »Litostroju« v Ljubljani. 

51. Marc dr. Pavel, roj. 30. XI. 1902. Je diplomirani pravnik. Zaposlen 
jo kot profesor na ekonomski fakulteti univerze v Ljubljani. Ima 28 službe- 
nih let. 

52. Maric Lojze, roj. 26. I. 1905. Ima popolno srednjo šolo in 37 službenih 
let. Zaposlen je kot svetnik pri Glavni zadružni zvezi LRS v Ljubljani. 

53. Martelanc Alojz, roj. 20. VI. 1896. Dovršil je nižjo gimnazijo in 
komercialno šolo. Je upokojeni svetnik Vojne uprave, stan. v Ljubljani, Novi 
trg, št. 6. 

54. Matko inž. Anton, roj. 13. VI. 1898. Ima tehnično fakulteto in 36 let 
službe. Zaposlen je pri Upravi za ceste LRS kot načelnik analitičnega oddelka. 

55. Meliva dr. Viktor, roj. 30. IV. 1900. Ima pravno fakulteto in 34 let 
službe. Zaposlen je pri Direkciji jugoslovanskih železnic kot pravni svetnik 

občega oddelka. 
56. M i kič inž. Josip, rojen 22. IX. 1907. Dovršil je tehnično fakulteto in 

ima 25 let službe. Zaposlen je kot nadzorni inženir za hidroelektrarne pri Elek- 
trogospodarski skupnosti Slovenije v Ljubljani. 

57. Modic prof. inž. Rojnan, roj. 27. V. 1911. Dovršil je kemični oddelek 
tehnične fakultete in ima 21 let službe. Zaposlen je kot izredni profesor Teh- 
nične fakultete univerze v Ljubljani. 
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58. Nagode Leopold, roj. 15. XI. 1903. Dovršil je nižjo gimnazijo in drž. 
trg. šolo. Ima 37 službenih let. Zaposlen je pri Trgovskem izvoznem podjetju 
za domačo in umetno obrt »Dom« v svojstvu glavnega računovodja. 

59. Nastran Viljem, roj. 9. IX. 1913. Ima srednjo tehnično šolo z diplomo 
ter 23 let službe. Zaposlen je pri »Litostroju« v Ljubljani kot šef konstrukcij- 
skega oddelka. 

60. Ogrinc Josip, roj. 20. III. 1902. Ima trgovsko akademijo in 29 let 
službe. Zaposlen je pri »Ribarstvu Slovenije« v Ljubljani kot komercialist. 

61. Pa j k inž. Milan, roj. 16. VI. 1909. Ima tehnično fakulteto in 23 let 
službe. Zaposlen je kot šef odseka za lastne investicije pri Sekretariatu IS za 
splošne gospodarske zadeve v Ljubljani. 

62. Perko Vencelj, roj. 21. IX. 1906. Zaposlen je kot direktor tovarne 
»Lek« v Ljubljani. Ima 32 let službe. 

63. Perovšek Martin, roj. 10. XI. 1899. Ima pravno fakulteto z diplomo 
in 27 let službe. Opravlja posle šefa pravnega odseka pri Izvršnem svetu Ljud- 
ske skupščine LRS. 

64. Peruzzi inž. Stanislav, roj. 12. III. 1892. Dovršil je tehnično fakul- 
teto in ima 38 let službe Zaposlen je kot profesor na Gradbeni srednji šoli v 
Ljubljani. 

65. Poterncl Vladislav, roj. 10. VI. 1922. Ima trgovsko akademijo in 
16 let službe. Zaposlen je pri Državnem zavarovalnem zavodu v Ljubljani in 
opravlja posle šefa službe imovinskih zavarovanj. 

66. Ples ten Jak Andrej, roj. 4. XII. 1914. Ima srednjo tehnično šolo in 
25 let službe. Zaposlen je kot direktor Gradbenega podjetja »Obnova« v Ljub- 

ljani. 
67. P o d b r e g a r Karel, roj. 15. XII. 1888. Dovršil je popolno srednjo šolo 

ter ima 40 let službe. Honorarno je zaposlen pri »Globus-špediciji« v Ljubljani, 
kjer opravlja posle mednarodnega tariferja in reklamanta. 

68. Povoden inž. Viljem, roj. 16. V. 1909. Ima dovršeno tehnično fakul- 
teto in 21 let službe. Zaposlen je kot svetnik Sekretariata Izvršnega sveta LRS 
za industrijo v Ljubljani, 

69. Požleb Anton, roj. 3. VII. 1894. Dovršil je Visoko šolo za svetovno 
trgovino na Dunaju. Ima 40 let službe. Zaposlen je kot referent za evidenco in 
kontrolo cen pri Trgovinski zbornici LRS v Ljubljani. 

70. Prem rov dr. Branko, roj. 16. I. 1909. Ima dovršeno pravno fakulteto 
ter 23 let službe. Zaposlen je kot pravni svetnik pri Sekretariatu Izvršnega sveta 
za zakonodajo in organizacijo LRS v Ljubljani. 

71. Pretnar dr. Stojan, roj. 23. I. 1909. Ima pravno fakulteto ter 26 
službenih let. Zaposlen je kot profesor na Pravni fakulteti univerze v Ljubljani. 

72. R o ž e t Anton, roj. 15. I. 1901. Dovršil je 4 razrede gimnazije, Višjo 
gospodarsko šolo in Višjo kmetijsko zadružno šolo. Ima 37 let službe. Sedaj je 
zaposlen kot šef računovodstva pri »Agrotehniki« v Ljubljani. 

73. R u p n i k dr. Vlado, roj. 25. IX. 1899. Ima pravno fakulteto ter 33 
službenih let. Zaposlen je kot profesor na Pravni fakulteti univerze v Ljubljani. 
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74. Rupnik inž. Zdenko, roj. 18. IX. 1909. Dovršil je tehnično fakulteto 
ter ima 20 let službe. Zaposlen je pri Elektrogospodarski skupnosti Slovenije 
v Ljubljani kot nadzorni inženir za meritve in tehnično kontrolo. 

75. S e d e j dr. Albin, roj. 6. IX. 1908. Dovršil je veterinarsko fakulteto 
z diplomo in doktoratom in opravlja delo šefa veterinarske inšpekcije pri Sekre- 
tariatu Izvršnega sveta za splošne gospodarske zadeve LRS. Ima 21 službe- 
nih let. 

76. Sem dr. Jože, roj. 5. I. 1913. Dovršil je pravno fakulteto in ima 14 
službenih let. Zaposlen je kot višji referent pri Sekretariatu Izvršnega sveta 
za zakonodajo in organizacijo v Ljubljani. 

77. S kap in dr. Vašo, roj. 16. VII. 1918. Dovršil je pravno fakulteto ter 
ima 13 službenih let. Je direktor komercialno finančnega sektorja pri »Satur- 
nusu« v Ljubljani. 

78. Škof Ijanec Martin, roj. 1. XI. 1898. Ima osnovno šolo in je upoko- 
jeni davčni inšpektor. Honorarno je zaposlen pri Občinskem LO Ljubljana- 
Si.ška kot referent za dohodke v gospodarstvu. 

79. S k r a b a n Aleksander, roj. 26. XI. 1924. Dovršil je ekonomsko fakul- 
teto in ima 9 let službe. Zaposlen je pri Zavodu za statistiko LRS v Ljubljani 
na položaju načelnika statistike prometa in zvez, trgovino, gostinstva in turizma. 

80. Smidovnik Janez, roj. 20. III. 1921. Dovršil je pravno fakulteto in 
ima 11 let službe. Zaposlen je pri Sekretariatu Izvršnega sveta za zakonodajo 
in organizacijo LRS v Ljubljani kot svetnik. 

81. Štrukelj dr. Stanko, roj. 3. V. 1899. Ima pravno fakulteto in 34 let 
službe. Zaposlen je kot svetnik pri Sekretariatu Izvršnega sveta za zakonodajo 
in organizacijo LRS v Ljubljani. 

82. T o m a ž i č Ferdo, roj. 26. IV. 1910. Je diplomirani pravnik in šef per- 
sonalnega odseka v Upravi podjetja za PTT promet v Ljubljani. Ima 20 let 
službe. 

83. T r i 11 e r Igor, roj. 1. 1920. Ima veliko maturo in 14 let službe, zaposlen 
je kot generalni direktor pri »Intertransu«, podjetju za mednarodno špedicijo 
v Ljubljani. 

84. Udovič   inž. Danilo, roj. 27. III.  1909. Dovršil je tehnično fakulteto 
!  ter je profesor na Gradbeni srednji šoli v Ljubljani. Ima 21 službenih let. 

85. U mek inž. Janez, roj. 12. III. 1904. Dovršil je tehnično fakulteto z 
diplomo na gradbenem oddelku. Sedaj je sekretar republiške komisije za revi- 

I zijo projektov pri Sekretariatu Izvršnega sveta za splošne gospodarske zadeve. 
I Ima skupno 26 službenih let. 

86. Wedam inž. Albin, roj. 28. VII. 1921. Dovršil je elektrotehnično 
fakulteto z diplomo. Ima 12 let službe ter opravlja posle vodje televizijskega 

I oddelka pri Institutu za elektrozveze v Ljubljani. 

87. V o g 1 a r  inž. Milan, roj. 19. XI. 1913. Ima ekonomsko visoko šolo ter 
j 21  let službe.  Zaposlen je na  položaju pomočnika  direktorja  Jugoslovanske 

banke za zunanjo trgovino v Ljubljani. 
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88. Vrbič inž. Pavel, roj 9. I. 1897. Dovršil jo tehnično visoko šolo z 

diplomo na montanističnem oddelku. Ima 30 let službe. Opravlja posle rudar- 
skega inšpektorja pri Sekretariatu Izvršnega sveta za splošne gospodarske 
zadeve LRS v Ljubljani. 

89. Vrhovnik Ladislav, roj. 29. VI. 1912. Dovršil je osnovno ter 3 
obrtno-nadaljevalno šole. Ima 24 službenih let. Zaposlen je v Tiskarni »Ljudske 
pravice« v Ljubljani kot oddelkovodja knjigoveznice. 

90. Zadnik Ljuban, roj. 23. II. 1913. Dovršil je tehnično srednjo šolo 
in ima 24 službenih let. Zaposlen je pri Geodetskem zavodu v Ljubljani kot 
geometer na položaju operativnega pomočnika direktorja. 

Vsi predlagani kandidati izpolnjujejo strokovne in moralno-politične kvali- 
fikacije v smislu 28. člena Zakona o gospodarskih sodiščih. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Odbor za volitve 

POROČILO 

k predlogom sklepov o izvolitvi in razrešitvi sodnikov in izvolitvi 
občasnih sodnikov 

Odbor za volitve Ljudske skupščine LRS je na 6. seji dne 25. maja 1959 
obravnaval predlog sklepa o izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča LRS in sod- 
nikov okrožnih sodišč, predlog sklepa o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča 
in predlog sklepa o izvolitvi občasnih sodnikov Višjega gospodarskega sodišča 
LRS. 

Za sodnika Vrhovnega sodišča LRS je predlagan Jože Kobal, dosedaj pred- 
sednik okrajnega sodišča v Skofji Loki, za sodnika okrožnega sodišča v Mariboru 
Vladimir Rijavec in Franc Plausteiner, dosedaj sodnika okrajnega sodišča v 
Mariboru in za sodnika okrožnega sodišča v Celju Branko Verstovšek, ki je bil 
dosedaj sodnik okrajnega sodišča v Celju. Izvršni svet je predlog za izvolitev 
Franca Plausteinerja začasno umaknil. Podatke za predlagane kandidate so po. 
slanci že prejeli. 

Predlagani kandidati izpolnjujejo vse pogoje za sodnike, ki jih predpisuje 
46. člen zakona o sodiščih in so zanje dali predpisano pritrditev pristojni organi. 

Prav tako so za vse predlagane kandidate na razpolago sistemizirana sod- 
niška mesta. 

Po podrobni razpravi o vsakem predlaganem kandidatu je odbor predlog 
za izvolitev navedenih sodnikov sprejel. 

Odbor je nadalje razpravljal o predlogu sklepa o razrešitvi Franca Zavaš- 
nika kot sodnika okrožnega sodišča v Mariboru in ga sprejel, ker je navedeni 
sam zaprosil za razrešitev in so zanjo podani vsi zakoniti pogoji. 

Končno je odbor razpravljal o predlogu sklepa o izvolitvi občasnih sodnikov 
Višjega gospodarskega sodišča LRS. Tudi ta predlog je odbor sprejel brez spre- 
memb, v razpravi pa so člani odbora bili mnenja, naj se pri nadaljnjem dopol- 
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njevanju števila občasnih sodnikov volijo tudi mlajši strokovnjaki in pri tem 
upoštevajo tudi osebe zunaj sedeža Višjega gospodarskega sodišča LRS, pred- 
vsem pa naj se pritegne državljane, ki so si pridobili izkušenj in razširili znanje 
v organih delavskega samoupravljanja in družbenega upravljanja. 

Odbor za volitve predlaga Ljudski skupščini LRS, da izvoli za sodnika 
Vrhovnega sodišča LRS Jožeta Kobala, za sodnika okrožnega sodišča v Mari- 
boru. Vladimira Rijavca in za sodnika okrožnega sodišča v Celju Branka Ver- 
stovška, da razreši Franca Zavašnika kot sodnika okrožnega sodišča v Mariboru 
in da sprejme sklep o izvolitvi občasnih sodnikov Višjega gospodarskega sodišča 
LRS, kot je predložen. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Ivana Alta. 

St. LS 91/1-59. 
Ljubljana, dne 25. maja 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

I v a n   A 11   1.   r. T i n e   R e m š k a r   1.   r. 

PREDLOG    ZAKONA 

O ORGANIZACIJI UPRAVE LJUDSKIH ODBOROV 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Za čas, dokler ne bo izdan zakon o samoupravljanju v občinah in okrajih, 
organizirajo ljudski odbori svojo upravo po načelih tega zakona. 

Določbe 1. do 12. in 14. do 18. člena ter določbe IV. in V. poglavja (97. do 
114. člen) zakona o državni upravi (Uradni list FLRJ, št. 13/56 in 44/57) se 
uporabljajo tudi za upravne organe ljudskih odborov. 

/2. člen 

Temeljni upravni organi občinskega ljudskega odbora so tajništvo občin- 
skega ljudskega odbora ali pa oddelki. 

Temeljni upravni organi okrajnega ljudskega odbora so oddelki, izjemoma 
ob pogojih, določenih s tem zakonom, pa tudi tajništva. 

Kot posebni upravni organi ljudskih odborov so lahko uprave direkcije, 
upravni zavodi in komisije; posebni upravni organi okrajnih ljudskih odborov 
so lahko tudi inšpektorati, posebni upravni organi občinskih ljudskih odborov 
pa krajevni uradi. 

Upravni zavodi in krajevni uradi so samostojni upravni organi. Uprave in 
inšpektorati so lahko samo v sestavu tajništva oziroma oddelka. Direkcije in 
komisije so lahko v sestavu tajništva oziroma oddelka ali pa samostojni upravni 
organi. 
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3. člen 

Upravni organi ljudskih odborov v mejah svoje pristojnosti neposredno 
izvršujejo zakone, druge zvezne in republiške predpise ter predpise in druge 
akte ljudskega odbora in njegovih svetov in skrbijo za njihovo izvrševanje; 
organizirajo upravne in druge strokovne službe; opravljajo strokovne zadeve za 
ljudski odbor in njegove svete; opravljajo administrativno-tehnične in druge 
upravne zadeve. 

4. člen 

Upravni organi ljudskih odborov izvršujejo zakone in druge predpise s tem, 
da vodijo upravni postopek, izdajajo odločbe in druge individualne akte, izva- 
jajo upravne ukrepe in upravna opravila; izdajajo upravna navodila, za katera 
so izrecno pooblaščeni, ter odredbe, za katere so pooblaščeni z zveznim ali 
republiškim predpisom; za izvrševanje predpisov skrbijo zlasti tako, da sprem- 
ljajo, kako jih izvršujejo drugi organi v ustrezni upravni panogi, da dajejo 
pojasnila za njihovo uporabo, da izvršujejo določene nadzorstvene pravice, 
izdajajo strokovna navodila in dajejo strokovno pomoč. 

Upravni organi v mejah svoje pristojnosti neposredno nadzorujejo, kako 
zavodi, organizacije in državljani izpolnjujejo zakone in druge predpise (inšpek- 
cijska služba). 

Upravni organi v mejah svoje pristojnosti proučujejo in strokovno obde- 
lujejo vprašanja, o katerih odločajo ljudski odbor aH njegovi sveti in jim 
dajejo po lastni pobudi ali na njihovo zahtevo predloge in mnenja o teh vpra- 
šanjih; pripravljajo za ljudski odbor in njegove svete na njihovo zahtevo ali 
kadar je to s predpisom določeno, osnutke predpisov in drugih aktov; dajejo 
mnenje o osnutkih predpisov, ki jih predlagajo ljudskemu odboru oziroma 
svetu drugi upravni organi, če se urejajo v osnutku vprašanja, ki se nanašajo 
tudi na njihovo področje; po lastnem preudarku ali na zahtevo ljudskega odbora 
ali sveta dajejo poročila, podatke in mnenja o izvrševanju predpisov in o drugih 
vprašanjih iz ustrezne upravne panoge; sodelujejo z zavodi in organizacijami, 
organizirajo skupno obravnavanje vprašanj in vsklajujejo delo v zadevah, ki so 
skupnega pomena za zavode, organizacije in upravne organe ter zavodom in 
organizacijam strokovno pomagajo pri organiziranju njihovih služb. 

Upravni organi opravljajo tudi druge naloge, ki so določene s tem zakonom 
in z drugimi predpisi. 

5. člen 

Temeljni upravni organi opravljajo vse upravne zadeve s področja, za 
katero so ustanovljeni, kolikor posamezne vrste zadev iz njihovega področja 
niso dane v pristojnost posebnim upravnim organom ljudskega odbora. 

6. člen 

Uprava se ustanovi za opravljanje določenih upravnih zadev, ki zahtevajo 
posebno organizacijsko službo in določeno mero samostojnosti pri opravljanju 
teh zadev. 
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7.  člen 

Direkcija se ustanovi za opravljanje določenih upravnih in z njimi zvezanih 
gospodarskih zadev, če narava teh zadev zahteva posebno organizacijsko službo 
in določeno mero samostojnosti pri opravljanju službe. 

S statutom ljudskega odbora se lahko da direkciji lastnost pravne osebe. 

8. člen 

Upravni zavodi (zavod, urad in podobno) proučujejo in raziskujejo oziroma 
strokovno obdelujejo vprašanja z določenega področja in pripravljajo gradivo 
za potrebe ljudskega odbora in njegovih svetov ter za potrebe zveznih in repub- 
liških upravnih organov. 

Upravnemu zavodu se z zakonom, uredbo, statutom ali s posebnim odlokom, 
ki ga sprejme ljudski odbor v mejah statuta, lahko poverijo tudi posamezne 
druge upravne zadeve. 

9. člen 

Komisija se ustanovi za opravljanje določenih upravnih zadev, ki imajo 
pomen za dva ali več upravnih organov, samostojnih zavodov in organizacij 
ali za opravljanje zadev, ki spadajo v področje posameznega upravnega organa. 
Pa po svoji naravi zahtevajo kolegijsko reševanje. 

Komisija se ustanovi, če je tako določeno z zveznimi ali republiškim pred- 
pisom, sicer pa le za opravljanje upravnih zadev, ki so določene s predpisom 
ljudskega odbora. 

Komisija je kolegijski organ; zadeve iz svoje pristojnosti opravlja samo na 
sejah. 

Predsednika in člane komisije imenuje ljudski odbor na skupni seji obeh 
zborov,  če ni z aktom o ustanovitvi komisije določeno, da jih imenuje svet 
ljudskega odbora. 

Tajništvo oziroma oddelek, v katerega področje pretežno spadajo zadeve 
iz pristojnosti komisije, opravlja za komisijo strokovno in administrativno 
službo in izvršuje njene sklepe. 

10. člen 

Inšpektorat se ustanovi za neposredno nadzorstvo nad tem, kako zavodi, 
organizacije in državljani izpolnjujejo zakone in druge predpise. 

Inšpektorat se lahko ustanovi za opravljanje inšpekcijskih služb, če je to 
predvideno z zveznim ali republiškim predpisom in če je za to potrebna posebna 
organizirana služba z določeno mero samostojnosti pri vodstvu inšpekcijske 
službe ter so izpolnjeni posebni pogoji, določeni s tem zakonom (31. člen). 

11. člen 

Upravni organ, ki je v sestavu temeljnega upravnega organa ljudskega 
odbora, samostojno opravlja določene zadeve iz področja temeljnega upravnega 
organa, vendar v okviru njegovega delovnega načrta. 

13 
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Tajništvo oziroma oddelek, v katerega sestavu je uprava ali drug poseben 
upravni organ, lahko v izvrševanju nadzorstva razveljavi ali odpravi njegov, 
izven upravnega postopka izdani akt, če je v nasprotju z zakonom ali drugirri 
predpisom; daje soglasje k aktom posebnega upravnega organa, za katere je 
po predpisih tako soglasje potrebno; lahko zahteva od njega, da mu poroč-a 
o svojem delu in mu daje posamezne naloge in obvezna strokovna navodila. 

12. člen 

Zakonitost dela posebnega upravnega organa, ki je samostojen, nadzoruje 
tajništvo oziroma oddelek ljudskega odbora, v katerega področje spadajo zadevo, 
ki jih opravlja, če takega organa ni, pa tajnik ljudskega odbora. 

V izvrševanju tega nadzorstva lahko tajništvo oziroma oddelek zadrži iz- 
vršitev izven upravnega postopka izdanega akta posebnega samostojnega uprav- 
nega organa, če je v nasprotju z zakonom ali drugim predpisom, in predlaga 
pristojnemu svetu ljudskega odbora, da tak akt razveljavi ali odpravi. 

Tajništvo oziroma oddelek lahko zahteva od posebnega samostojnega uprav- 
nega organa poročilo o njegovem delu ter mnenje o vprašanjih iz njegovega 

področja. 
Posebni upravni organ, ki je samostojen, pošilja svoje predloge in mnenja 

ljudskemu odboru in njegovim svetom po upravnem organu, ki nadzoruje 

njegovo delo. 

13. člen 

Upravni organi se oblikujejo glede na obseg zadev in dela v posameznih 
upravnih panogah ter glede na število uslužbencev in strokovno izobrazbo, ki 
sta ob njihovi polni in ekonomični zaposlitvi potrebna za redno opravljanje dela. 

Ce obseg zadev in število strokovnih uslužbencev, ki so potrebni za oprav- 
ljanje teh zadev, ne zahtevata, da se po normativih, določenih s tem zakonom, 
ustanovi upravni organ za posamezno upravno panogo, se ustanovijo upravni 
organi tako, da opravlja posamezni upravni organ zadeve s področja dveh ali 
več sorodnih upravnih panog. 

14. člen 

Ljudski odbor določi upravne organe ter njihovo organizacijo in sistemiza- 
cijo delovnih mest v skladu z načeli 13. člena tega zakona glede na konkretne 
razmere in stvarne potrebe. 

Obseg zadev in dela ter koliko uslužbencev je potrebnih in s kakšno stro- 
kovno izobrazbo, se ugotovi na podlagi popisa zadev, ki jih je treba opravljati 
v posameznih upravnih panogah, in na podlagi analize delovnih mest. 

Po določbah prejšnjih odstavkov se je treba ravnati tudi pri ustanovitvi 
novih ter pri združitvi ali odpravi obstoječih upravnih organov. 

Predlogu za ustanovitev novega upravnega organa je treba priložiti predloo 
predračuna sredstev, potrebnih za ustanovitev in delo tega upravnega organa 
in predlog sistemizacije delovnih mest v tem organu. 
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15. člen 

Upravni organi ljudskega odbora se odločijo s statutom v skladu z določ- 
bami tega zakona. 

Upravni organi, ki jih je na podlagi zakona ali predpisa Izvršnega sveta 
treba ustanoviti, ter upravni organi, ki so potrebni za izvršitev izrednih ali 
občasnih nalog, se ustanovijo z odlokom, ki ga sprejme ljudski odbor na ločenih 
sejah obeh zborov. 

16. člen 

Notranja organizacija upravnih organov ljudskega odbora ter sistemizacija 
delovnih mest v teh upravnih organih se določita s posebnima odlokoma ljud- 
skega odbora. Oba odloka sprejmeta oba zbora ljudskega odbora na ločenih 
sejah, in sicer praviloma na isti. seji. 

17. člen 

Posebni predpisi določajo, katere druge organe, ki so navedeni v tem 
zakonu, imajo ljudski odbori ter urejajo njihovo organizacijo in naloge (sodnik 
za prekrške, javni pravobranilec in drugi). 

18. člen 

Predsednik ljudskega odbora skrbi za to, da upravni organi ljudskega 
odbora pri izvrševanju zakonov in drugih predpisov izvajajo politiko, ki je 
izražena v zakonih, v uredbah in drugih predpisih in aktih Izvršnega sveta ter 
v predpisih, sklepih in smernicah ljudskega odbora in njegovih svetov ter 
opravlja splošno nadzorstvo nad delom upravnih organov. 

Na zahtevo predsednika ljudskega odbora so tajnik in starešine upravnih 
organov ljudskega odbora dolžni pripraviti predpise in druge akte za ljudski 
odbor in njegove svete, proučiti posamezna vprašanja ter pripraviti poročila, 
elaborate, analize in podobno. 

Na zahtevo predsednika ljudskega odbora so tajnik in starešine upravnih 
organov dolžni dati pismena oziroma ustna obvestila o delovnem načrtu 
upravnih organov, o izvrševanju zakonov in predpisov višjih državnih organov 
ter predpisov, sklepov in smernic ljudskega odbora in njegovih svetov, o orga- 
nizacijskih, kadrovskih in drugih ukrepih, ki so bili storjeni za izvršitev nalog 
upravnih organov ter o drugih pomembnejših vprašanjih s področja organiza- 
cije in dela upravnih organov. 

Ce ima ljudski odbor podpredsednika, opravlja podpredsednik nasproti 
upravnim organom določene zadeve iz delovnega področja predsednika v mejah, 
ki jih določi s sklepom ljudski odbor. 

II. Upravni organi občinskega ljudskega odbora 

19. člen 

Za opravljanje vseh zadev iz pristojnosti občinske uprave se ustanovi pra- 
viloma tajništvo občinskega ljudskega odbora kot enoten upravni organ. 

Poleg tajništva občinskega ljudskega odbora ne morejo biti oddelki kot 
upravni organi. 
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Tajništvo občinskega ljudskega odbora neposredno vodi tajnik občinskega 
ljudskega odbora. 

Tajnik lahko v skladu s statutom ali s pooblastilom občinskega ljudskega 
odbora prenese pravico za izdajanje odločb v upravnem postopku v določenih 
zadevah in posamezne druge pravice na posamezne vodilne uslužbence ali samo- 
stojne referente. 

20. člen 

Ce je glede na obseg zadev iz pristojnosti občinske uprave ter glede na 
število uslužbencev in njihovo strokovno izobrazbo, ki sta potrebna za oprav- 
ljanje upravnih zadev, neogibo potrebno, da vodi zadeve posamezne upravne 
panoge oziroma zadeve več sorodnih upravnih panog starešina s pravicami in 
dolžnostmi starešine samostojnega upravnega organa, se lahko ustanovi dvoje 
ali več oddelkov kot upravnih organov. 

Oddelek se lahko ustanovi samo, če je obseg dela v posamezni upravni 
panogi oziroma v dveh ali več sorodnih upravnih panogah tolikšen, da sta 
potrebna najmanj dva odseka ali en odsek in trije samostojni referati kot 
notranje organizacijske enote oziroma najmanj toliko strokovnih uslužbencev, 
kot je potrebno za oblikovanje navedenih organizacijskih enot. 

21. člen 

Za izjemo od določb 19. člena in prvega odstavka 20. člena se za področje 
narodne obrambe ustanovi samostojen odsek kot upravni organ, če niso izpol- 
njeni pogoji za ustanovitev oddelka za narodo obrambo po drugem odstavku 
20. člena. 

22. člen 

Uprava, direkcija in upravni zavod se lahko ustanovijo, če sta poleg splošnih 
pogojev, določenih v I. poglavju tega zakona, za opravljanje zadev z določenega 
področja potrebna najmanj dva odseka ali en odsek in dva samostojna referata 
kot notranje organizacijske enote oziroma najmanj toliko strokovnih usluž- 
bencev, kot je potrebno za oblikovanje teh notranjih organizacijskih enot. 

23. člen 

Občinski upravni organi opravljajo vsak na svojem področju tudi inšpek- 
cijsko službo. 

24. člen 

Za obravnavanje vprašanj kadrovske politike ter za dajanje predlogov in 
mnenj ljudskemu odboru in njegovim svetom o teh vprašanjih ustanovi občinski 
ljudski odbor komisijo za kadrovska vprašanja. 

Komisijo za kadrovska vprašanja sestavlja pet do sedem članov; imenuje 
jih ljudski  odbor.  Predsednika imenuje občinski  ljudski  odbor izmed  svojih 
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odbornikov.  Tajnik občinskega ljudskega odbora je član komisije po svojem 
položaju. 

Komisija za kadrovska vprašanja opravlja tele zadeve: 
— analizira stanje kadrov v upravnih organih občinskega ljudskega odbora, 

v vseh zavodih javnih služb, ki jih ustanovi občinski ljudski odbor, ter drugih 
kadrov, ki jih postavlja ljudski odbor; 

— planira v sodelovanju s posameznimi službami in sveti občinskega ljud- 
skega odbora potrebe po kadrih in pripravlja predloge za štipendiranje kadrov 
za posamezne službe; 

— predlaga ukrepe za strokovno izpopolnjevanje kadrov v upravnih organih 
občinskega ljudskega odbora in v javnih službah; 

— daje mnenja o kadrih, ki jih postavlja občinski ljudski odbor. 

25. člen 

Občinski ljudski odbor lahko s statutom ustanovi v posameznih krajih 
krajevne urade za opravljanje upravnih služb, ki jih je treba približati pre- 

bivalstvu. 

26. člen 

Delovno področje krajevnega urada se določi z aktom o ustanovitvi. 
Delovno področje krajevnega urada lahko obsega zlasti: 
— vodenje matičnih knjig in knjig državljanov ter izdajanje izpiskov iz 

teh knjig. 
— vodenje volilnih imenikov in izdajanje izpiskov iz njih; 
— izdajanje živinskih potnih listov; 
— izdajanje potrdil v mejah veljavnih predpisov; 
— sprejemanje vlog, ki jih pošljejo državljani občinskemu ljudskemu od- 

boru in njegovim organom; 
— opravljanje dostavne službe; 
— vodenje evidence vojaških obveznikov; 
— opravljanje prijavne in odjavne službe; 
— opravljanje pravne pomoči državnim organom in zavodom; 
— opravljanje zadev v zvezi s pripravljanjem sej krajevnih odborov ter 

opravljanje upravnih ter administrativno-tehničnih zadev v zvezi z izvrše- 
vanjem sklepov krajevnih odborov. 

27. člen 

Krajevni urad vodi uslužbenec, ki ga imenuje občinski ljudski odbor. 

28. člen 

Tajnik občinskega ljudskega odbora skrbi za organiziranje dela krajevnega 
urada in neposredno nadzoruje njegovo delo. 

Krajevni urad opravlja strokovne zadevo po strokovnih navodilih in pod 
strokovnim nadzorstvom ustreznih upravnih organov oziroma služb občinskega 
ljudskega odbora. 



230 Priloge  

III. Upravni organi okrajnega ljudskega odbora 

29. člen 

Za opravljanje upravnih zadev s področja ene ali več sorodnih upravnih 
panog oziroma področij, za katere je glede na obseg dela ter glede na potrebno 
Število in strokovno izobrazbo uslužbencev potrebno, da jih vodi starešina s 
pravicami in dolžnostmi starešine samostojnega upravnega organa, se ustanovijo 
oddelki kot temeljni upravni organi krajevega ljudskega odbora. 

V upravi okrajnih ljudskih odborov Ljubljana in Maribor se izjemoma 
lahko ustanovijo tajništva kot temeljni upravni organi za eno ali več sorodnih 
upravnih panog, če znaten obseg zadev in dela ter potrebno število uslužbencev 
in njihova strokovna izobrazba narekujejo, da se ustanovita najmanj dva 
oddelka kot širši notranji organizacijski enoti. 

30. člen 

Za upravna področja za notranje zadeve, za finance, za narodno obrambo, 
za gospodarstvo in za družbene službe, in sicer za vsako teh področij, morajo 
obstajati temeljni upravni organi okrajnega ljudskega odbora. 

Kot posebni upravni organi okrajnega ljudskega odbora morajo obstajati 
okrajni zavodi za statistiko za opravljanje zadev s področja statistike in okrajni 
katastrski uradi za opravljanje zadev s področja katastrske službe. 

31. člen 

Inšpektorat se lahko ustanovi, če so poleg splošnih pogojev, določenih v 
I. poglavju tega zakona, za opravljanje inšpekcijske službe potrebni poleg šefa 
inšpektorata še najmanj štirje inšpektorji. 

32. člen 

Uprava, direkcija, oziroma upravni zavod se lahko ustanovi ob pogojih, ki 
so določeni v 22. členu tega zakona za ustanovitev takih organov v občinski 
upravi. 

33. člen 

Okrajni ljudski odbor ustanovi komisijo za kadrovska vprašanja. 

Glede sestave in nalog te komisije veljajo določbe 24. člena tega zakona. 

34. člen 

Izpostave upravnih organov za notranje zadeve okrajnega ljudskega odbora 
se lahko ustanovijo in delajo po določbah zakona o upravnih organih za notranje 
zadeve. 
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IV. Notranja organizacija upravnih organov 

35. člen 

Zaradi pravilne organizacije dela in opravljanja zadev iz pristojnosti po- 
sameznih upravnih organov se oblikujejo njihove notranje organizacijske enote 
glede na vrsto in obseg zadev, potrebno število uslužbencev in glede na to, ali je 
potrebno posebno vodstvo posameznih zadev. 

36. člen 

Ce opravlja temeljni upravni organ zadeve s področja dveh ali več upravnih 
Panog, je treba zagotoviti strokovno opravljanje zadev tako, da se za področje 
vsake upravne panoge glede na obseg zadev in potrebno število uslužbencev 
u.slanovi posebna notranja organizacijska enota ali pa določi strokovni usluž- 
benec. 

Organizacijska enota oziroma strokovni uslužbenec po prejšnjem odstavku 
sta v upravnem organu neposredno odgovorna za strokovno opravljanje nalog 
s področja ustrezne upravne panoge, za pripravo analiz in drugega gradiva za 
ljudski odbor oziroma za ustrezne svete ter za dajanje poročil in podatkov 
pristojnim  višjim  upravnim  organom. 

37. člen 

Notranje organizacijske enote so lahko odseki in referati, v tajništvih 
okrajnega ljudskega odbora pa tudi oddelki. 

38. člen 

Tajništvo občinskega ljudskega odbora oziroma oddelki kot upravni organi 
občinskega ljudskega odbora se lahko delijo na odseke, lahko pa imajo v svojem 
sestavu tudi referate, ki niso v sestavu odseka (samostojni referati). 

Odseki se lahko delijo na referate kot organizacijske enote. 

39. člen 

Tajništvo okrajnega ljudskega odbora se deli na oddelke kot širše notranje 
organizacijske enote. Poleg oddelkov ima tajništvo lahko odseke, ki niso v 
sestavu  oddelka   (samostojni  odseki)   in  referate,  ki  niso  v  sestavu  oddelka 
(samostojni referati). 

Oddelek okrajnega ljudskega odbora kot temeljni upravni organ se deli 
na odseke, lahko pa ima v svojem sestavu tudi referate, ki niso v sestavu 
odseka (samostojni referati). 

40. člen 

Oddelek kot notranja organizacijska enota tajništva se ustanovi za orga- 
niziranje in opravljanje medsebojno povezanih zadev, če to terja obseg in na- 
rava zadev in potreba po samostojnem vodstvu. 
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Oddelek se lahko ustanovi samo, če sta potrebna najmanj dva odseka ali 
en odsek in trije referati oziroma najmanj toliko strokovnih uslužbencev, kot je 
potrebno za ustanovitev teh organizacijskih enot. 

41. člen 

Od.sek kot notranja organizacijska enota se ustanovi za opravljanje določene 
skupine sorodnih zadev, vendar samo, če so za to delo potrebni najmanj trije 
strokovni uslužbenci. 

42. člen 

Referati so delovne enote. 
V upravnih organih z manjšim obsegom zadev in z manjšim številom usluž- 

bencev ali pa če je potrebna samostojnost pri opravljanju zadev, se lahko 
ustanovijo referati kot organizacijske enote. 

43. člen 

Ce niso izpolnjeni pogoji za ustanovitev samostojnega upravnega organa 
občinskega ljudskega odbora za zadeve službe dohodkov, se za opravljanje te 
službe ustanovi odsek ali samostojni referat v sestavu organa, v katerega pod- 
ročje spadajo te zadeve. Ob enakih pogojih se lahko za opravljanje notranjih 
zadev ustanovi odsek ali samostojni referat v sestavu upravnega organa, v 
katerega področje spadajo te zadeve. ,       .      .      . 

Starešine organizacijskih enot iz prejšnjega odstavka imajo samostojne 
pravice, ki so določene s predpisi ljudskega odbora v skladu z zveznimi in 
republiškimi predpisi; starešine teh organizacijskih enot so odgovorni za svoje 
delo naravnost starešini upravnega organa. 

Notranje organizacijske enote iz prejšnjih odstavkov neposredno občujejo 
z ustrezno službo v upravnih organih -okrajnega ljudskega odbora oziroma 
ljudske republike. 

44. člen 

Za opravljanje administrativnih in strokovnih zadev iz delovnega področja 
tajnika ljudskega odbora, zadev v zvezi s pripravljanjem sej ljudskega odbora 
in odborniških komisij ter podobnih zadev se lahko s predpisom ljudskega 
odbora ustanovi urad tajnika ljudskega odbora. 

Urad tajnika neposredno vodi tajnik. Ce obseg zadev in druge potrebe 
terjajo, lahko ljudski odbor določi, da vodi urad tajnika neposredno šef urada. 

Sef urada tajnika ima položaj, pravice in dolžnosti šefa samostojnega od- 
seka; za svoje delo in za delo urada je neposredno odgovoren tajniku ljudskega 
odbora. 

45. člen 

Za vse upravne organe ljudskega odbora so praviloma ustanovijo enotna 
pisarna, arhiv in ekonomat v sestavu upravnega organa za občo upravo. 

S predpisom ljudskega odbora o poslovanju upravnih organov se lahko 
izjemoma določi, da se pisarniške, arhivske in ekonomatske zadeve za določene 
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upravne organe opravljajo posebej, če to narekujejo narava zadev, potrebe 
posamezne službe in druge okoliščine. Za službe, ki opravljajo zadeve iz iz- 
ključne zvezne pristojnosti ali zadeve, ki imajo splošen pomen za federacijo 
oziroma za ljudsko republiko, se to določi v skladu z zveznimi oziroma repub- 
liškimi predpisi. 

46. člen 

Da bi se državljanom olajšala uveljavljanje njihovih pravic, sprejemanje 
vlog, dajanje navodil glede sestavljanja vlog, predlogov in podobno ter dajanje 
drugih obvestil se v ljudskih odborih organizira pisarna za sprejemanje strank, 
kolikor narava'posameznih služb ne terja, da se opravljajo te zadeve posebej. 

47. člen 

V občinskih ljudskih odborih, v katerih obstojijo za to potrebni kadrovski 
Pogoji, se ustanovi služba pravne pomoči po 4. členu zakona o odvetništvu za 
pravno pomoč državljanom (dajanje pravnih nasvetov, sestavljanje listin, vlog 
in podobno). 

Za pravno pomoč državljanom z območja takih občin, ki nimajo organi- 
zirane službe po prejšnjem odstavku, ustanovi službo pravne pomoči okrajni 
ljudski odbor. 

48. člen 

Pri okrajnih ljudskih odborih se ustanovi služba za prošnje in pritožbe. 
Naloga te službe je da sprejema, obravnava in analizira prošnje in pritožbe 
državljanov opozarja na ustrezno problematiko predsednika ljudskega odbora 
in daje poročila komisiji ljudskega odbora za prošnje in pritožbe. 

Služba za prošnje in pritožbe se lahko ustanovi tudi pri občinskih ljudskih 
odborih. 

49. člen 

V upravnem organu okrajnega ljudskega odbora, pristojnem za občo 
upravo, se ustanovi posebna služba za organizacijo in napredek poslovanja. 

Naloga te službe je, da spremlja in analizira organizacijo in poslovanje 
upravnih organov okrajnega ljudskega odbora in občinskih ljudskih odborov 
ter javnih služb na področju okraja, da proučuje in predlaga ukrepe za napredek 
organizacije in metod njihovega dela ter načina in tehnike poslovanja, da jim 
v teh vprašanjih strokovno pomaga in da jih seznanja z dosežki v delovnih 
metodah in tehniki upravnega poslovanja. 

Posameznim uslužbencem, ki opravljajo službo za organizacijo in napredek 
poslovanja, se lahko tudi poveri opravljanje posameznih zadev s področja admi- 
nistrativne inšpekcije. 

Občinski ljudski odbori lahko po potrebi ustanovijo službo za organizacijo 
in napredek poslovanja z nalogo, da opravlja zadeve iz prejšnjega odstavka za 
upravne organe občinskega ljudskega odbora in za javne službe na območju 
občine. 
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V. Tajnik ljudskega odbora 

50. člen 

Tajnik ljudskega odbora: 

1. skrbi za izvrševanje sklepov ljudskega odbora in njegovih zborov ter 
za izvrševanje sklepov svetov in komisij, kolikor spada te v njegovo področje- 

2. pomaga predsedniku ljudskega odbora pri pripravljanju sej ljudskega 
odbora in pri vsklajevanju dela posameznih svetov in komisij ljudskega odbora; 

3. vsklajuje delo upravnih organov in skrbi, da uprava ljudskega odbora 
kot celota v redu posluje; da upravni organi v redu izpolnjujejo svoje naloge 
in da se ravnajo pri svojem delu po sklepih in smernicah ljudskega odbora in 
njegovih svetov; 

4. skrbi za to, da je delo upravnih organov ljudskega odbora zakonito; 
5. skrbi za pravilno organizacijo dela vseh služb v ljudskem odboru, za eko- 

nomičnost, učinkovitost in izboljšanje administrativnega poslovanja upravnih 
organov in za polno zaposlitev uslužbencev kakor tudi za redno, pravočasno 
in pravilno vodenje upravnega postopka; 

6. izdaja naloge za objavo predpisov ljudskega odbora, njegovih svetov 
in upravnih organov ter vodi evidenco teh predpisov; 

7. vsklajuje delo pri izdelavi osnutkov predpisov ljudskega odbora in 
svetov in neposredno organizira delo pri izdelavi tistih osnutkov, katerih pri- 
prava ne spada v področje drugih upravnih organov ljudskega odbora; skrbi 
za to, da vsi upravni organi redno in pravočasno izvršijo naloge v zvezi s pri- 
pravami osnutkov predpisov, strokovnih poročil, elaboratov in podobno za seje 
ljudskega odbora, njegovih zborov, svetov in komisij; 

8. daje mnenja k osnutkom predpisov in pravna mnenja o drugih pomemb- 
nejših vprašanjih ljudskemu odboru in njegovim svetom; 

9. skrbi za izvajanje volitev in odpoklica organov ljudskega odbora in vseh 
organov družbenega upravljanja (delavskih svetov gospodarskih organizacij, 
upravnih odborov v zavodih družbenih služb, hišnih svetov itd.) ter za izvedbo 
referenduma, kolikor te zadeve niso dane v pristojnost posebnih volilnih 
organov; 

10. skrbi za pripravo zborov volivcev in spremlja njihovo delo; 
11. postavlja strokovne komisije za proučevanje posameznih vprašanj, pri- 

pravo predpisov, dajanje mnenj in predlogov; imenuje člane teh komisij in daje 
po prejšnjem mnenju starešine upravnega organa soglasje uslužbencem ljud- 
skega odbora za sodelovanje pri delu takih komisij, ki jih ustanovijo drugi 
organi, kolikor za to niso upravičeni starešine upravnega organa ljudskega 
odbora; 

12. izdaja v skladu s predpisi odločbe o delovnih razmerjih uslužbencev 
in delavcev, določa razpored letnega dopusta za uslužbence in delavce; dovoljuje 
uslužbencem in delavcem izredni dopust v mejah posebnih predpisov; 

13. izvršuje disciplinske pravice nasproti vsem uslužbencem in delavcem 
zaposlenim v ljudskem odboru; izdaja odločbe o njihovih disciplinskih nered- 
nostih, kolikor posameznih disciplinskih pravic ne prenese na starešine posa- 
meznih upravnih organov oziroma kolikor v skladu s posebnimi predpisi te 
pravice nasproti starešinam in uslužbencem določenih upravnih organov niso 
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dane drugim funkcionarjem in starešinam; zahteva sprožitev disciplinskega po- 
stopka za disciplinske prestopke proti uslužbencem in delavcem; 

14. odloča o uporabi in ureditvi uradnih prostorov; daje predloge glede 
določitve časa za sprejemanje strank; skrbi za izvajanje predpisov o ravnanju 
s pisarniškim in drugim materialom; 

15. opravlja druge zadeve, ki so mu dane z zakonom in drugimi predpisi. 

S predpisi ljudskega odbora se lahko dajo tajniku tudi druge pravice v zvezi 
s Pripravo in izvajanjem delovnega načrta upravnih organov, razporedom dela 
in tudi v zvezi z drugimi vprašanji, ki imajo skupen pomen za dva ali več 
upravnih organov. 

Upravni organi ljudskega odbora morajo vsak osnutek predpisa ljudskega 
odbora poslati v mnenje tajniku ljudskega odbora, preden ga pošljejo pristoj- 
nemu svetu. 

51. člen 

Pri izvrševanju svojih pravic in dolžnosti lahko tajnik ljudskega odbora 
zahteva od starešin upravnih organov, da izvršijo določene zadeve z ustreznega 
Področja. Ce misli starešina, da tega ni mogoče storiti, lahko zahteva, da o tem 
odloči predsednik ljudskega odbora. 

Tajnik ljudskega odbora lahko zahteva od starešine upravnega organa 
Poročilo o delu upravnega organa, in obvestila o ukrepih, ki jih je odredil za 
izvršitev nalog upravnega organa. 

Tajnik lahko v skladu s predpisi začasno dodeli uslužbenca enega uprav- 
nega organa za delo v drug upravni organ ljudskega odbora. 

52. člen 

Co je delo upravnega organa v nasprotju z zakonom in drugimi predpisi 
ali smernicami ljudskega odbora ali njegovih svetov, mora tajnik na to opozoriti 
starešino upravnega organa in zahtevati, naj se delo spravi v sklad s predpisi 
№ smernicami. 

Tajnik ima pravico in dolžnost, da zadrži izvršitev nezakonitih aktov uprav- 
nih organov ljudskega odbora, izdanih izven upravnega postopka. O vsakem 
takem primeru mora takoj obvestiti predsednika pristojnega sveta in predsed- 

nika ljudskega odbora. 
Ce tajnik oceni, da je akt upravnega organa, ki je bil izdan izven uprav- 

nega postopka, nepravilen ali da bi z izvršitvijo takega akta utegnila nastati 
škoda, mora o tem takoj obvestiti predsednika pristojnega sveta in predsednika 

ljudskega odbora. 
Tajnik mora opozoriti predsednika ljudskega odbora, če oceni, da kakšen 

akt sveta ni v skladu z zakonom ali z drugimi predpisi. 

53. člen 

Tajnik ljudskega odbora mora redno obveščati predsednika ljudskega od- 
bora o splošnih in drugih pomembnejših ukrepih, ki jih je odredil v zvezi z 
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organiziranjem dela upravnih organov ljudskega odbora ter s strokovnim izpo- 
polnjevanjem uslužbencev ljudskega odbora. 

54. člen 

Tajnik lahko s pritrditvijo predsednika ljudskega odbora predlaga svetu, 
naj da na dnevni red posamezna vprašanja v zvezi z delom upravnih organov, 
oziroma predlaga komisiji za uslužbenska vprašanja, naj da na dnevni red 
posamezna vprašanja s svojega področja. 

55. člen 

Tajnik ima pravico in dolžnost udeleževati se sej ljudskega odbora in nje- 
govih zborov. 

Ce je tajnik zadržan, določi drugega vodilnega uslužbenca, da se udeleži 
seje ljudskega odbora oziroma zbpra. 

Tajnik ima tudi pravico udeležiti se sej svetov in komisij ljudskega odbora. 
Na seji ljudskega odbora, njegovega zbora, sveta oziroma komisije ima 

tajnik pravico sodelovati v obravnavi, nima pa pravice glasovati. 

56. člen 

Tajnik je dolžan opozoriti ljudski odbor, njegov zbor, svet ali komisijo, če 
posamezne določbe osnutka predpisa niso v skladu z zakonom ali z drugim pred- 
pisom višjega organa. 

57. člen 

Tajnik ljudskega odbora je za svoje delo odgovoren ljudskemu odboru in 
predsedniku ljudskega odbora. 

Tajnik da ljudskemu odboru najmanj vsakih šest mesecev poročilo o stanju 
organizacije in o delu uprave ljudskega odbora kot celote. 

V zvezi s tajnikovim poročilom lahko da ljudski odbor določene smernice 
ali stori druge ukrepe, za katere je po zakonu upravičen, da se odstranijo po- 
manjkljivosti pri delu upravnih organov in izboljša njihovo delo. 

58. člen 

Za tajnika občinskega ljudskega odbora je lahko imenovan uslužbenec, ki 
ima vsaj višjo strokovno in pet let upravne prakse, za tajnika okrajnega ljud- 
skega odbora pa uslužbenec, ki ima pravno fakulteto in najmanj pet let upravne 
prakse ali prakse v organizacijskem delu. 

VI. Starešine upravnih organov 

59. člen 

Upravne organe ljudskega odbora vodijo: 
— tajništvo občinskega ljudskega odbora — tajnik, 
— oddelek ljudskega odbora in tajništvo okrajnega ljudskega odbora _ 

načelnik. 
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— upravo — šef, 
— upravni zavod in direkcijo — direktor, 
— inspektorat — glavni inspektor, 
— krajevni urad — šef krajevnega urada. 

60. člen 

Starešina upravnega organa organizira njegovo delo, skrbi za pravilno 
razporeditev zadev za posamezne organizacijske enote, za polno zaposlenost 
vseh uslužbencev upravnega organa in za delovno disciplino; izvršuje nasproti 
uslužbencem tega organa določene disciplinske pravice, ki jih nanj prenese 
tajnik ljudskega odbora; opravlja druge pravice in dolžnosti, ki so določene 
s posebnimi predpisi. 

Starešina upravnega organa mora v mejah njegovega delovnega področja 
skrbeti in je neposredno odgovoren za to, da se izvršujejo zakoni, drugi predpisi 
višjih organov, predpisi, sklepi in smernice ljudskega odbora in njegovih svetov, 
ter da se izdelajo za ljudski odbor in njegove svete osnutki predpisov in drugih 
aktov in pripravi gradivo za njihovo delo. 

Starešina upravnega organa je odgovoren za zakonito, pravilno in pravo- 
časno delo upravnega organa. 

Gl. člen 

Starešina upravnega organa izdaja odločbe v upravnem postopku iz pri- 
stojnosti organa, ki ga vodi. 

Starešina upravnega organa lahko v skladu s statutom ali s pooblastilom 
ljudskega odbora pooblasti drugega uslužbenca tega organa za izdajanje odločb 
v upravnem postopku v določenih upravnih zadevah. 

Ljudski odbor lahko z odlokom pooblasti šefa krajevnega urada in tudi 
posamezne druge uslužbence tega urada za izdajanje odločb v upravnem po- 
stopku v določenih upravnih zadevah. 

62. člen 

Za starešino upravnega organa je lahko imenovan uslužbenec, ki ima vsaj 
j  višjo strokovno izobrazbo in pet let upravne prakse. 

63. člen 

Starešina upravnega organa dela po smernicah ljudskega odbora in ustrez- 
nih svetov ljudskega odbora ter je njim odgovoren za delo upravnega organa. 

Za izvrševanje nalog upravnega organa je njegov starešina odgovoren pred- 
sedniku ljudskega odbora, za zakonito, pravočasno, redno in hitro poslovanje ter 
za delovno disciplino uslužbencev upravnega organa pa tajniku ljudskega 
odbora. 

64. člen 

Starešina upravnega organa se mora udeležiti seje ljudskega odbora, nje- 
govih zborov, svetov in komisij, kadar se obravnavajo vprašanja s področja 
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upravnega organa; na njihovo zahtevo mora dajati pojasnila o delu upravnega 
organa in o drugih vprašanjih iz njegovega področja. 

Ce je starešina upravnega organa zadržan, določi drugega uslužbenca uprav- 
nega organa, da se udeleži seje. 

65. člen 

Starešina upravnega organa postavi strokovne komisije za proučitev vpra- 
šanj ter pripravo osnutkov, mnenj in predlogov o vprašanjih s področja tega 
organa, imenuje člane teh komisij in daje uslužbencem tega organa pritrditev 
za sodelovanje pri delu strokovnih komisij, ki jih ustanovijo drugi organi, kolikor 
ni ta pravica s predpisom aH sklepom ljudskega odbora glede posameznih 
komisij pridržana tajniku ljudskega odbora. 

66. člen 

Starešina upravnega organa mora predložiti najmanj vsakih šest mesecev 
ustreznemu svetu ljudskega odbora poročilo o delu upravnega organa in o pro- 
blematiki z ustreznega področja, na njegovo zahtevo pa tudi občasna poročila 
o posameznih vprašanjih. 

V zvezi s poročilom starešine upravnega organa lahko da svet ljudskega 
odbora smernice ali stori ukrepe, za katere je po zakonu upravičen, da se odpra- 
vijo pomanjkljivosti pri delu upravnega organa ali zboljša njegovo delo. 

67. člen 

Glede odgovornosti starešine upravnega organa ljudskega odbora za no- 
tranje zadeve, glede dela teh organov in disciplinskih pravic nasproti starešinam 
teh organov in njihovim uslužbencem se uporabljajo določbe zakona o organih 
za notranje zadeve in določbe predpisov, izdanih na podlagi tega zakona. 

VII. Prehodne in končne določbe 

68. člen 

Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije lahko izda natančnejše pred- 
pise o organizaciji upravnih organov ljudskih odborov in o njihovih notranjih 
organizacijskih enotah. 

S predpisi Izvršnega sveta se lahko določijo pogoji glede strokovne izo- 
brazbe in najmanjšega števila uslužbencev v upravnih organih ljudskih odborov, 
v katerih se opravljajo zadeve, ki imajo splošen pomen za Ljudsko republiko 
Slovenijo, ter pogoje glede strokovne izobrazbe drugih vodilnih in strokovnih 
uslužbencev občinskih in okrajnih ljudskih odborov, kolikor ni to določeno z 
zveznimi predpisi za posamezne službe, ki opravljajo tudi zadeve iz izključne 
zvezne pristojnosti oziroma zadeve, ki imajo tudi splošen pomen za federacijo. 
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69. člen 

Republiški upravni organi in republiški sveti lahko v mejah svojega pod- 
ročja dajejo ljudskim odborom strokovna navodila glede načina organiziranja 
in opravljanja dela v ustreznih službah v skladu s predpisi pristojnih organov 
o organizaciji in sistemizaciji. Republiški upravni organi in republiški sveti 
morajo poslati ta navodila Izvršnemu svetu Ljudske skupščine LR Slovenije 
po Sekretariatu Izvršnega sveta za splošno upravo. 

70. člen 

Republiški upravni organi in republiški sveti, ki morajo skrbeti za izvr- 
ševanje zveznih in republiških zakonov ter drugih predpisov, lahko vsak na 
svojem področju izdajajo predpise o evidencah in drugih podatkih, ki jih morajo 
voditi upravni organi občinskih in okrajnih ljudskih odborov. 

Republiški upravni organi in republiški sveti lahko za izvršitev zveznih 
zakonov in drugih zveznih predpisov izdajajo predpise o evidencah in drugih 
podatkih, ki so jih dolžni voditi upravni organi okrajnih in občinskih ljudskih 
odborov,' samo po prejšnjem mnenju ustreznih zveznih upravnih organov, v 
katerih področje spada izvrševanje zveznega zakona ali drugega predpisa. 

Okrajni ljudski odbor lahko izdaja predpise samo o takih evidencah in 
podatkih, ki so jih upravni organi občinskih ljudskih odborov dolžni voditi za 
izvrševanje predpisov okrajnega ljudskega odbora. 

71. člen 

Vsak ljudski odbor določi uradne ure za svoje upravne organe glede na 
krajevne razmere in potrebe državljanov, vendar tako, da je v delovnem času 
v vsakem primeru obsežen čas od 8. do 12. ure. 

Ljudski odbor izda tudi natančnejše določbe o času, v katerem se spreje- 
majo stranke in o drugih vprašanjih v zvezi s sprejemanjem strank. Za spreje- 
manje strank morajo biti določeni najmanj trije dnevi v tednu. 

Za službe, ki imajo stalno opravka s strankami (sprejemna pisarna, arhiv, 
prijavno-odjavna služba, matična služba in podobno) mora ljudski odbor dolo- 
čiti, da se stranke sprejemajo praviloma ves delovni čas, državljani, ki so zapo- 
sleni, pa tudi izven rednih uradnih ur (dežurstvo). 

72. člen 

Uslužbenci ljudskih odborov, ki so na dan, ko začne veljati ta zakon, na 
položaju tajnika oziroma starešine upravnega organa ljudskega odbora, pa 
nimajo pogojev za ta položaj po 58. oziroma 62. členu tega zakona, se lahko 
postavijo za vršilca dolžnosti tajnika oziroma starešine upravnega organa na 
sedanjem službenem mestu. 

Ce tudi po ponovnem razpisu ni mogoče postaviti tajnika oziroma starešino 
upravnega organa zato, ker noben kandidat ne izpolnjuje pogojev iz 58. oziroma 
62. člena tega zakona, je v dveh letih potem, ko začne veljati ta zakon, lahko 
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postavljen za vršilca dolžnosti tajnika oziroma starešine upravnega organa tudi 
uslužbenec, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev, če ima vsaj srednjo ali njej 
enako strokovno izobrazbo in predpisani strokovni izpit. 

73. člen 

Občinski in okrajni ljudski odbori ustanovijo najpozneje v 30 dneh potom, 
ko začne veljati ta zakon, posebno komisijo, ki bo vodila delo v zvezi s popisom 
zadev, analizo delovnih mest, s pripravo predlogov za organizacijo upravnih 
organov ljudskega odbora in s sistemizacijo delovnih mest. 

Občinski in okrajni ljudski odbori morajo v skladu s predpisi tega zakona 
določiti organizacijo svojih upravnih organov in sistemizacijo delovnih mest 
najpozneje do 31. decembra 1959. 

74. člen 

Za izvrševanje tega zakona skrbi Sekretariat Izvršnega sveta za občo 
upravo. 

75. člen 

Ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati določbe 53. do 74. člena zakona 
o upravnih organih v Ljudski republiki Sloveniji ter drugi predpisi, ki so v 
nasprotju s tem zakonom. 

76. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu LRS. 

OBRAZLOŽITEV 

V skladu z načeli naše ustavne ureditve je leta 1956 uveljavljeni zakon 
o državni upravi podrobneje določil mesto in vlogo organov uprave v okviru 
državnega organizma in njihove funkcije. Hkrati je predpisal načela za organi- 
zacijo zvezne in republiške uprave, v celoti pa je prepustil republikam, da v 
skladu z njegovimi splošnimi načeli in s splošnim zakonom o ureditvi občin in 
okrajev uredijo vprašanje organizacije lokalne uprave. Sedanja organizacija 
upravnih organov naših ljudskih odborov temelji na osnovah, ki so bile še 
isto leto postavljene z zakonom o upravnih organih v Ljudski republiki Sloveniji 
(Uradni list LRS, št. 13-45/56). S tem zakonom je bilo določeno, katere vrste 
upravnih organov se lahko ustanovijo pri okrajnem ljudskem odboru in katera 
tajništva kot temeljni upravni organ morajo obvezno obstojati. Glede občinske 
uprave je bilo v zakonu sprejeto načelo, naj se vsa uprava organizira praviloma 
v enotnem tajništvu, na več upravnih organov pa se je mogla razčleniti le v 
razvitejših občinah. Poleg teh splošnih določb o kategorijah upravnih organov 
in načinu njihovega oblikovanja v tem času še ni bilo drugih elementov, ki so 
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potrebni za vzpostavitev konkretne organizacije uprave; zlasti v tem času Se 
ni bilo podrobneje proučene metode in objektivnih meril, ki bi v vsakem kon- 
kretnem primeru zagotovila pravilno in ekonomično organizacijo uprave ljud- 
skega odbora. V praksi se je zato organizacija lokalne uprave v precejšnji meri 
določevala v skladu s tipskimi shemami, ki so jih zvezni in republiški organi 
Priporočali ljudskim odborom, pa so jih v glavnem precej mehanično upo- 
rabljali 

Vse močnejše uveljavljanje nove občine-komune, večanje samostojne vloge 
organov uprave in zlasti postopno prenašanje pristojnosti od okrajnih na ob- 
činske odbore v letu 1957 in 1958 je imelo tudi vpliv na organizacijo lokalne 
uprave. Občinska uprava se je pričela širiti, večalo se je število njenih usluž- 
bencev hkrati pa se je pričela znotraj drobiti na večje število manjših samo- 
stojnih' upravnih organov. Funkcija okrajne uprave, ki bi se spričo prenosa 
številnih upravnih zadev na občinsko upravo morala omejiti na instruktorsko- 
nadzorno delovanje, na inšpekcijsko službo in na instančno reševanje v uprav- 
nem postopku, je ostala v praksi še nadalje operativna. Dotedanja razčlenjena 
organizacija okrajne uprave je ostala v bistvu nespremenjena, pa tudi število 
njenih uslužbencev se praviloma ni zniževalo. 

Vzrokov za takšno razčlenjevanje okrajne in zlasti občinske uprave ter 
večanje števila njenih uslužbencev je bilo več. V veliki meri je vplivala v tej 
smeri težnja zveznih in republiških resorov, da se v upravi vsakega ljudskega 
odbora formira poseben organ uprave, pristojen za naloge z ustreznega področja. 
Svoj delež so prispevale v tej smeri tudi že omenjene tipske organizacijske 
sheme in razna navodila višjih upravnih organov v zvezi z organizacijo. Na- 
daljnji vzrok za neupravičeno visoko število upravnih organov v lokalni upravi 
je bila težnja ljudskih odborov samih, da se z ustanavljanjem novih organov 
uvajajo tudi nova vodilna mesta z boljšimi plačami, kar je olajševalo reševanje 
vprašanja upravnih kadov, do katerih so ljudski odbori težko prišli. Stalno 
večanje števila uslužbencev, zlasti pri občinah, je imelo pogosto svoj vzrok v 
prepričanju ljudskega odbora, da se pomanjkanje kvalitetnih upravnih kadrov 
lahko uspešno reši s kvantiteto strokovno manj usposobljenih. Resorno drob- 
ljenje lokalne uprave, ki ga je spremljalo povečevanje števila uslužbencev, je 
imelo za posledico, da sta bila močno otežkočena potrebno enotno vodstvo in 
koordinacija dela uprave, pa tudi, da marsikje del uslužbencev m bil v delovnem 
času polno zaposlen Prav zaradi takšne svoje neracionalne organizacije in ne 
samo zaradi pomanjkljive strokovne usposobljenosti upravnega kadra in drugih 
vzrokov, je postajala lokalna, zlasti občinska uprava vse bolj draga, pri čemer 
Pa učinkovitost njenega dela ni rasla. 

Vse to nakazuje potrebo po določeni reformi organizacije uprave naših 
ljudskih odborov kot enem izmed ukrepov, da bi se dosegla njena večja učin- 
kovitost, pa tudi njena večja ekonomičnost. Pri določitvi načel za izpopolnjeno 
organizacijo in obenem sistemizacijo delovnih mest je treba izhajati iz osnove, 
da za organizacijo uprave in sistemizacijo delovnih mest ne morejo biti uporab- 
ljena neka neproučena shematična merila, ampak je treba v vsakem posamez- 
nem primeru izhajati iz stvarnega obsega upravnih nalog, ki jih dejansko 
opravlja oziroma bi jih morala opravljati uprava konkretnega občinskega ozi- 
roma okrajnega ljudskega odbora. Pri tem je treba dati poudarka zahtevi, da 
se pri ugotavljanju takih objektivnih meril uporabljajo določene strokovne 
metode, ki se v zadnjem času vse bolj uveljavljajo v svetu. Razen tega je treba 
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z zakonom vnaprej preprečiti možnost nepotrebnega razčlenjevanja uprave 
tako, da se določijo pogoji oziroma minimalni normativi za formiranje posa- 
meznih upravnih organov in njihovih notranjih organizacijskih enot. 

Ves ta problem je na podlagi posebnega skupnega poročila Zveznih sekre- 
tariatov za zakonodajo in organizacijo ter za občo upravo proučil Zvezni izvršni 
svet, ki je na seji 19. 3. 1959 sprejel posebne sklepe. V njih ugotavlja potrebo 
po določitvi enotnih načel, s katerimi naj se zagotovi organiziranje ekonomične 
in učinkovite uprave ljudskih odborov in tudi določa ta načela, ter priporoča 
republiškim izvršnim svetom, da predložijo republiškim ljudskim skupščinam 
uveljavitev zakona, s katerim se predpiše organizacija in delo organov uprave 
ljudskih odborov in ki je zasnovan na splošnih načelih priporočila. 

Ker naj bi se po priporočilih Zveznega izvršnega sveta bodoča ureditev 
deloma razlikovala od ureditve, ki je predpisana z nekaterimi zveznimi zakoni 
in drugimi zveznimi predpisi, je treba republike pooblastiti s posebnim zveznim 
zakonom, da v svojih zakonih lahko odstopajo od ustreznih določb v zveznih 
predpisih. Tako pooblastilo bo dano z zveznim zakonom o splošnih načelih za 
organizacijo uprave ljudskih odborov, ki je v predlogu že pripravljen in bo 
predvidoma sprejet na prvi prihodnji seji Zvezne ljudske skupščine. Po 
predlogu zakona se določajo nova načela za organizacijo uprave ljudskih odbo- 
rov, ki spreminjajo zlasti določbe splošnega zakona o ureditvi občin in okrajev 
iz leta 1955, s katerimi so bile predpisane vrste upravnih organov pri ljudskih 
odborih in določbe zveznega zakona o sanitarni inšpekciji, po katerem so se 
organizirali sanitarni inšpektorati pri občinskih ljudskih odborih. Po predlogu 
zakona se daje tudi pooblastilo Zveznemu izvršnemu svetu, da s svojo uredbo 
prenese nekatere zadeve iz dosedanje pristojnosti vojnih odsekov na občinske 
organe uprave za narodno obrambo. Zvezni izvršni svet mora nadalje prilagoditi 
svoje predpise, ki določajo organizacijo uprave ljudskih odborov, novi ureditvi. 

V skladu z načeli in vsebino priporočil Zveznega izvršnega sveta ter v 
okviru določb predloga navedenega zveznega zakona je sestavljen ta zakonski 
predlog. 

II. 

Osnovni cilj zakonskega predloga je omogočiti in zagotoviti takšno orga- 
nizacijo upravo v okrajnih in občinskih ljudskih odborih, da bo njeno poslovanje 
učinkovito in ekonomično ter da bodo njeni uslužbenci v delovnem času polno 
zaposleni. Takšna organizacija bo zagotovljena samo tedaj, če bo organizacijo 
svoje uprave in sistemizacijo delovnih mest določi ljudski odbor sam, in sicer 
glede na konkretne pogoje in stvarne potrebe, ki so predhodno ugotovljene na 
podlagi posebne analize obsega in značaja nalog njegove uprave ter dejanske 
zaposlenosti posameznega uslužbenca. Ne abstraktna shema, ampak dejanski 
obseg nalog uprave pri posameznem ljudskem odboru, strokovna analiza posa- 
meznih delovnih mest ter ugotovitev števila uslužbencev in njihove strokovne 
usposobljenosti, ki je potrebna za posamezno delovno mesto, ob upoštevanju 
njihove polne zaposlenosti morajo predstavljati objektivna merila pri določanju 
nove organizacije lokalne uprave in sistemizacije delovnih mest kakor tudi pri 
njunih bodočih dopolnitvah oziroma spremembah. Gre tedaj tudi za uveljavitev 
novih metod pri določanju organizacije uprave ljudskih odborov, ki so v 
popolnem nasprotju z dosedanjim praktičnim delom na tem področju. 
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Ko se na podlagi izvršene inventarizacije nalog in analize delovnih most 
določajo organi uprave, se ne more več izhajati iz tkzv. resornega načela, po 
katerem se vnaprej za posamezno upravno panogo oblikuje poseben organ 
uprave. Kot temeljno organizacijsko načelo se mora uporabiti načelo koncen- 
tracije upravnih poslov. Razen pri manj razvitih občinah, kjer se sploh celotna 
uprava organizira v enem samem organu (tajništvo), se v načelu posamezni 
upravni organi oblikujejo tako, da vsak izmed njih opravlja zadeve več sorodnih 
panog oziroma področij uprave. Organ uprave za opravljanje zadev v posa- 
mezni upravni panogi oziroma področju uprave se lahko formira načeloma 
samo takrat, če je glede na velik obseg nalog in veliko frekvenco poslov ter 
glede na potrebno večje število uslužbencev in njihovo strokovno usposoblje- 
nost nujno, da izvrševanje teh nalog vodi starešina s pravicami in dolžnostmi 
starešine samostojnega upravnega organa. Pri tem morajo biti izpolnjeni ne le 
splošni pogoji, ki jih določa zakon za oblikovanje posamezne vrste upravnih 
organov, ampak še posebni normativi (določeno število uslužbencev oziroma 
notranjih organizacijskih enot), ki jih zakon predpisuje. 

III. 

a) 

Načela za organizacijo uprave ljudskih odborov so bila, kot je uvodoma 
povedano, obsežena doslej v zakonu o upravnih organih v LRS. Cela ta materija 
se sedaj ureja v širšem obsegu in sistematično, zaradi česar je primerneje, da 
se uveljavi s posebnim zakonom in sicer za čas, dokler ne bo izdan zakon o 
samoupravljanju v občinah in okrajih, v katerega po svojem značaju spada. 

Temeljne določbe zakona o državni upravi, prav tako pa tudi njegova načela 
o medsebojnih razmerjih organov uprave ter o razmerjih teh organov do za- 
vodov in organizacij se nanašajo na vse organe državne uprave. Zato zakonski 
predlog teh določb zveznega zakona ne ponavlja, ampak se enostavno nanje 
sklicuje (1. člen). Pač pa podrobneje določa naloge uprave ljudskih odborov in 
način njihovega izvrševanja (3. in 4. člen), in sicer analogno, kot je to urejeno 
za zvezne organe uprave v zakonu o državni upravi oziroma za republiške 
upravne organe v zakonu o upravnih organih v LRS. 

b) 

V ostalem so v splošnih določbah zakonskega predloga določene vrste orga- 
nov, ki se lahko ustanovijo v upravi ljudskih odborov, ter splošni pogoji za 
njihovo ustanovitev (2. člen, 5. do 11. člen) Predlog zakona pozna dve kate- 
goriji upravnih organov: temeljne in posebne organe uprave. Temeljni upravni 
organi so tisti, ki v načelu opravljajo vse zadeve s področja, za katero so usta- 
novljeni. Poseben upravni organ se ustanovi takrat, če jo izvrševanje posa- 
meznih nalog ali skupin zadev s področja temeljnega upravnega organa, glede 
na njihov značaj in zaradi njihovega uspešnejšega opravljanja, treba poveriti 
Posebnemu organu. 

Kolikor po načelu koncentracije ni mogoče občinske uprave organizirati 
v enem samem temeljnem organu (tajništvu), se lahko kot temeljni organi usta- 
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nove samo oddelki. Izjema do tega načela velja zaradi specifičnega značaja 
upravne službe s področja narodne obrambe le za to službo (21. člen), za katero 
se ustanovi v občini samostojni odsek kot temeljni upravni organ, če ni pogojev 
za ustanovitev oddelka. Posebni temeljni upravni organ za narodno obrambo 
se ustanovi tudi, če je občinska uprava organizirana v enotnem tajništvu. Od- 
delki so praviloma tudi edina vrsta temeljnih organov v okrajni upravi, v kateri 
se samo v določenih izjemnih primerih lahko organizirajo tajništva za posa- 
mezne upravne panoge (2. člen). Na ta način je celotna temeljna organizacija 
upravo ljudskih odborov kar najbolj poenostavljena in je vnaprej preprečeno 
njeno drobljenje na različne vrste temeljnih organov. 

Zakonski predlog pozna enake vrste posebnih upravnih organov (7. člen), 
kakršne obstoje v republiški in zvezni upravi, ter določa tudi podobne splošne 
pogoje za njihovo ustanovitev (6. do 10. člen). Da bi se uprava v ljudskih od- 
borih oziroma njeno vodstvo čimbolj koncentriralo, so uveljavljena, za razliko 
od ureditve v zvezni in republiški upravi, nekatera posebna pravila. Inšpektorat 
se lahko ustanovi samo v okrajni, ne pa tudi občinski upravi. Uprave in inšpek- 
torati ne morejo biti samostojni organi, ampak so lahko samo v sestavu temelj- 
nega upravnega organa, dočim so direkcije in komisije lahko bodisi v sestavu 
temeljnih upravnih organov ali pa samostojni upravni organi. Vsak poseben 
organ je v določenem razmerju do temeljnega organa uprave. V zakonskem 
predlogu (11. in 12. člen) je to razmerje podrobno urejeno. 

Organizacijo uprave določa ljudski odbor sam s statutom občine oziroma 
okraja, notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest pa s posebnima 
odlokoma (15. in IG. člen). Statut občine je zavezan potrditvi okrajnega ljud- 
skega odbora, statut okraja pa potrditvi Ljudske skupščine LRS. Od načela, 
da se ustanavljajo upravni organi s statutom, se dopuščata dve izjemi. Ljudski 
odbor lahko ustanovi upravni organ z odlokom, kadar ga na podlagi zakona 
ali predpisa Izvršnega sveta mora ustanoviti, ali, kadar gre za ustanovitev 
upravnega, ki je potreben za izvršitev izrednih ali občasnih nalog (2. odstavek 
15. člena). 

c) 

Organi uprave ljudskega odbora so samostojni in delajo po zakonu ter 
po smernicah ljudskega odbora in njegovih svetov kot izvršilnih upravnih orga- 
nov. Predsednik ljudskega odbora ni niti upravni organ niti administrativni 
šef uprave, pač pa mu je pridržano politično vodstvo in nadzorstvo nad delom 
uprave. Nasproti ljudskemu odboru je odgovoren za to, da organi uprave izva- 
jajo politiko, ki je izražena v zakonitih predpisih ter v sklepih in smernicah 
ljudskega odbora in njegovih svetov. V tem okviru ima nasproti tajniku in 
nasproti šefom posameznih upravnih organov nekatere pravice, ki jih določa 
zakonski predlog (18. člen). 

Podpredsednik, ki sicer nadomešča predsednika v primeru njegove odsot- 
nosti, lahko tudi samostojno izvršuje posamezne pravice in dolžnosti predsed- 
nika v razmerju do upravnih organov, kolikor tako določi ljudski odbor (18. 
člen). V takem primeru tudi podpredsednik lahko opravlja samo funkcijo poli- 
tičnega vodstva uprave, ne pa administrativnega šefa. 
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Č) 

V poglavjih o upravnih organih občinskega oziroma okrajnega ljudskega 
odbora določa zakonski predlog (19. do 34. člen) pravila in podrobnejše pogoje 
za formiranje posameznih organov občinske oziroma okrajne uprave. 

Izhajajoč iz načela čimvečje koncentracije upravnih zadev pri formiranju 
upravnih organov je postavljeno pravilo, da se za opravljanje vseh upravnih 
poslov v ljudskem odboru občine ustanovi tajništvo kot enoten temeljni upravni 
organ z izjemo, ki smo jo že navedli glede organov za področje narodne ob- 
rambe. Tajništvo vodi tajnik, ki pa lahko posamezne svoje pravice prenese na 
vodje notranjih organizacijskih enot tajništva oziroma na posamezne uslužbence 
(19. člen). Kjer to glede na obseg upravnih nalog ne bo mogoče in je potrebno 
neposredno vodstvo posameznih upravnih področij, se bodo pod že opisanimi 
splošnimi pogoji lahko namesto enotnega tajništva ustanovili oddelki. Vendar 
Pa zakonski predlog (20. člen) določa še posebne normative (notranje organi- 
zacijske enote oziroma število uslužbencev), ki morajo biti izpolnjeni, da bi se 
lahko ustanovil oddelek kot temeljni organ. Oddelek se praktično lahko usta- 
novi le ob pogoju, če je za opravljanje zadev na ustreznem področju potrebnih 
najmanj 6 uslužbencev. Na enak način so tudi pri oblikovanju posebnih uprav- 
nih organov postavljeni normativi, ki morajo biti izpolnjeni poleg splošnih po- 
gojev, če naj se ustanovi tak organ. S tem je z objektivnimi merili preprečena 
možnost, da bi se občinska uprava spet drobila na večje število malih upravnih 
organov. 

V primerjavi z dosedanjo ureditvijo je posebnost v tem, da se odpravljajo 
inšpektorati kot posebni organi v občinski upravi. Po novi ureditvi (23. člen) 
naj bi inšpekcijsko službo neposredno opravljal ustrezni temeljni upravni organ. 

Vse bolj očitna potreba po stalnem organu ljudskega odbora občine, ki bi 
načrtno in kompleksno proučeval vprašanja kadrovske politike glede kadrov 
v upravi in javnih službah, narekuje ustanovitev potrebnega organa ljudskega 
odbora Po zakonskem predlogu (24. člen) bi to bila komisija za kadrovska vpra- 
šanja, ki bi imela predvsem nalogo, da analizira stanje omenjenih kadrov, 
Planira potrebe in predlaga ustrezne ukrepe. 

Spričo obsežnejšega področja sedanjih občin postaja še bolj kot doslej 
aktualno vprašanje zadostnega približevanja občinske uprave terenu. Zakonski 
Predlog posveča posebno pozornost krajevnim uradom kot ekspozituram občin- 
ske uprave Čeprav gre pri krajevnih uradih predvsem za decentralizacijo 
občinske administracije (26. člen), je dana možnost, da ljudski odbor za oprav- 
ljanje posameznih upravnih zadev pooblasti krajevni urad, ki je pod nadzor- 
stvom tajnika in dela po strokovnih navodilih ustreznih upravnih organov, ki 
so na sedežu občine (28. člen). 

V okrajni upravi se kot temeljni upravni organi namesto dosedanjih tajni- 
štev uvajajo oddelki, tajništva za posamezna področja se lahko ustanove samo 
Pri ljudskih odborih največjih okrajev (Ljubljana in Maribor). Oddelki in taj- 
štva kot upravni organi se oblikujejo po splošnih načelih glede organizacije 
uprave (13. člen), poleg tega pa morajo biti izpolnjeni še posebni normativi 
(29. člen). Za razliko od dosedanje ureditve se zato v zakonu ne razdelijo naloge 
okrajne uprave na posamezne panoge, za katere se nato obvezno oblikujejo 
temeljni upravni organi. Obvezna ustanovitev upravnih organov je po zakonu 
določena samo za tista upravna področja, na katerih se opravljajo tudi posebne 
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upravne zadeve, ki so pomembne za federacijo in republiko, to je za področje 
notranjih zadev, financ in narodne obrambe, razen tega pa še za področje gospo- 
darstva in za področje družbenih služb (30. člen). Glede posebnih organov v 
okrajni upravi velja v glavnem vse to, kar je že povedano pri občinski upravi. 
Za razliko od organizacije inšpekcijskih služb v občini se lahko v okrajni upravi 
ustanovi inšpektorat kot upravni organ, če so izpolnjeni določeni normativi 
(31. člen), vendar pa je tak inšpektorat lahko samo v sestavu temeljnega organa 
za ustrezno področje. Posebnost okrajne uprave predstavljajo tudi izpostave 
okrajnega upravnega organa za notranje zadeve (34. člen), ki jih ureja poseben 

zvezni zakon. 

d) 

Pri določanju načel glede oblikovanja notranjih organizacijskih enot orga- 
nov lokalne uprave (35. člen in si. čl.) povzema zakonski predlog vrste in splošne 
pogoje za njihovo formiranje, ki so določeni po zakonu o državni upravi za 
zvezne in republiške organe. Dodaja pa posebne normative, ki morajo biti 
izpolnjeni, da se lahko ustanovi odsek oziroma oddelek kot notranja organiza- 
cijska enota (40. in 41. člen). Ce takšna omejitev ne bi bila uveljavljena, bi se 
lahko v praksi izvajala prevelika in škodljiva notranja razčlenitev v upravnem 
organu Od opisanih načel in pogojev za oblikovanje notranjih organizacijskih 
enot je bilo treba v zakonu določiti izjemo (43. člen) v tistih primerih, ki je pri 
upravljaju upravnih zadev v določeni upravni panogi potrebna večja samostoj- 
nost in močnejša vertikalna povezanost (služba dohodkov, notranje zadeve). Ce 
ni pogojev za ustanovitev upravnega organa za te službe, je v vsakem od teh 
primerov treba oziroma je možno, da se ustanovi vsaj notranja organizacijska 

enota. 
Potrebo po razčlenitvi upravnih organov na notranje organizacijske enote 

narekujejo razlogi organizacije in vodstva dela v okviru posameznega uprav- 
nega organa. Razen tega naj bi se z razdelitvijo na notranje organizacijske 
enote tudi zagotovilo, da bodo zadeve vseh upravnih panog dejansko poraz- 
deljene na določene organizacijske enote, tudi če ni pogojev, da se ustanovi 
za posamezno upravno panogo poseben temeljni organ uprave. Predlog določa 
(36 člen) da se v takem primeru ustanovi za področje upravne panoge posebna 
notranja 'organizacijska enota ali pa se za opravljanje zadev s tega področja 
take upravne panoge določi poseben strokovni uslužbenec, ki je odgovoren za 
strokovno opravljanje nalog. 

Kot doslej se bo tudi v bodoče lahko ustanovil urad tajnika kot posebna 
organizacijska enota (44. člen) za opravljanje strokovnih in administrativnih 
zadev, ki spadajo neposredno v delovno področje tajnika, ce obseg teh nalog 

to narekuje. 
Z zakonom se uvajajo tri nove pomembne službe, to je služba pravne 

pomoči državljanom (47. člen), služba za prošnje in pritožbe (48. člen) ter služba 
za organizacijo in napredek poslovanja (49. člen). Zaradi boljše organizacije 
dajanja informacij, ki jih prizadete stranke potrebujejo v zvezi z delom upravnih 
organov, bo treba v okrajni in občinski upravi organizirati enotno pisarno za 
sprejemanje strank (46. člen). 

Ze po zakonu o odvetništvu je bila dana možnost, da ljudski odbori usta- 
novijo posebno strokovno službo, ki bi dajala strankam pravno pomoč z daja- 
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njem nasvetov ter sestavljanjem vlog in listin, pa tudi zastopala državljane 
Pred sodišči in upravnimi organi. Po zakonskem predlogu so občinski ljudski 
odbori dolžni ustanoviti službo pravne pomoči, če so na razpolago ustrezni stro- 
kovni kadri, sicer pa jo mora ustanoviti okrajni ljudski odbor. 

Prošnjam in pritožbam državljanov so ljudski odbori doslej posvečali pre- 
malo pozornosti. Zato se dogaja, da se obračajo državljani s svojimi zadevami, 
za katere so sicer pristojni organi ljud. odborov, na najvišje državne organe, 
zlasti na kabinet predsednika republiko, na Zvezni izvršni svet in na druge 
državne organe. Ustanovitev posebne službe za prošnje in pritožbe pri okrajnih 
ljudskih odborih in pri ljudskih odborih večjih občin naj bi zagotovila skrbnejše 
obravnavanje prošenj in pritožb državljanov, pri čemer pa je treba zlasti anga- 
žirati tudi doslej malo aktivne komisije pri ljudskih odborih za prošnje in 
pritožbe. Te komisije naj bi obravnavale analize in poročila službe za prošnje 
in pritožbo in po potrebi tudi predlagale ljudskim odborom sprejem potrebnih 
ukrepov za reševanje problematike, ki bi se pokazala v zvezi z obravnavanjem 
Prošenj in pritožb. Ta služba ne bo zahtevala posebnega upravnega aparata, 
ampak bo treba v ljudskem odboru določiti le posebnega uslužbenca, ki bo 
neposredno odgovarjal tudi za opravljanje zadev v zvezi s to službo. 

Potreba po posebni službi, ki bi stalno proučevala vprašanje organizacije 
in poslovanja organov uprave javnih služb, obstoji ne le v zvezni in repub- 
liški upravi, ampak tudi v lokalni upravi. Od organizacije služb, metod njiho- 
vega dela in tehnike poslovanja je v veliki meri odvisna ne le učinkovitost in 
kvaliteta dela, ampak tudi ekonomičnost. Zato zakonski predlog uvaja to službo 
kot obvezno v okrajni upravi, ki bi obsegala tudi proučevanje organizacije in 
dela občinskih uprav in javnih služb, daje pa možnost tudi občinam, da jo 
Ustanovijo. 

Ke) 

Čeprav sestavljajo upravo ljudskega odbora njeni organi, ki v okviru zako- 
nitih predpisov ter smernic ljudskega odbora in njegovih svetov delujejo samo- 
stojno, mora vendar ta uprava enotno delovati. Zato je poleg načela koncen- 
tracije, po katerem se formirajo upravni organi, sočasno treba čimbolj uveljaviti 
načelo enotnosti njenega delovanja. Uresničitev tega načela se zagotavlja zlasti 
8 pomočjo takšnega enotnega vodstva, ki mu je poverjena ne le skrb za to, 
da vsak upravni organ zakonito, v redu in pravočasno izvršuje svoje naloge, 
ampak ima tudi pravico in dolžnost učinkovito koordinirati delo vseh upravnih 
organov ljudskega odbora. Funkcija vodstva uprave v tem smislu je poverjena 
tajniku ljudskega odbora. 

V primerjavi z dosedanjo zakonsko ureditvijo vloge tajnika ljudskega 
odbora zakonski predlog podrobno razčlenjuje (50. člen) njegove pravice in dolž- 
nosti v namenu, da njegovo mesto v upravi ljudskega odbora čimbolj jasno 
določi in utrdi. Poleg vloge neposrednega šefa uprave, ki zagotavlja funkcio- 
nalno enotnost upravnega delovanja, je še posebej poudarjena njegova naloga 
koordinatorja dela uprave in varuha zakonitosti. Starešine vseh upravnih orga- 
nov odgovarjajo tajniku za zakonito in pravočasno izvršitev nalog upravnega 
organa, za pravilno organizacijo dela in za delovno disciplino. 

V zvezi z vlogo tajnika kot varuha zakonitosti so mu morale biti dane 
posebne pravice in dolžnosti, med drugim pravica, da zadrži izvršitev neza- 
konitih aktov upravnega organa, izdanih izven upravnega postopka (52. člen) 
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in dolžnost, da opozori ljudski odbor, njegov svet ali komisijo na vsak primer 
nezakonitosti določb v predlaganih osnutkih predpisov (56. člen). 

Kot neposredni šef uprave ljudskega odbora v opisanem smislu je tajnik 
za svoje delo odgovoren tako predsedniku, ki sta mu poverjena politično vodstvo 
in nadzor nad delom uprave, kakor tudi neposredno ljudskemu odboru. Da bi 
ljudski odbor mogel preverjati delo tajnika in preko njega tudi pravilno delo- 
vanje uprave v celoti, obvezuje zakon (57. člen) tajnika, da vsaj vsakih 6 
mesecev poroča ljudskemu odboru o stanju organizacije in delu uprave kot 
celote. 

Opisane naloge tajnika lahko uspešno opravlja oseba, ki ima ustrezne stro- 
kovne kvalifikacije, katerih minimum je predpisan v zakonu (58. člen). 

Tudi za starešine posameznih upravnih organov zakonski predlog precizno 
določa njihovo vlogo ter njihove pravice in dolžnosti (59. člen in si. členi). S tem 
je obenem jasno opredeljeno razmerje starešine do uslužbencev ustreznega 
upravnega organa kakor tudi njegova odgovornost nasproti tajniku in predsed- 
niku ljudskega odbora na eni strani ter nasproti ustreznemu svetu in ljudskemu 
odboru na drugi strani. Glede na strokovni značaj nalog organov uprave zahteva 
zakonski predlog za funkcijo starešine določeni minimum strokovne kvalifi- 
kacije (61. člen), ki je v načelu enak kot za mesto tajnika ljudskega odbora. 
Vsak starešina upravnega organa je zavezan, da vsaj vsakih 6 mesecev poroča 
ustreznemu svetu o delu upravnega organa in o problematiki z njegovega pod- 
ročja, kar omogoča svetu neposredno kontrolo nad pravilnim delovanjem uprav- 
nega organa. V primerjavi z dosedanjo zakonsko ureditvijo pravic in dolžnosti 
starešin upravnih organov ljudskih odborov predstavlja zakonski predlog očiten 
napredek, ker to vprašanje neposredno in precej podrobno ureja. 

IV. 

Zaradi izvedbe zakona se dajejo v končnih določbah (67. do 70. člen) neka- 
tera pooblastila za izdajo nadaljnjih predpisov Izvršnemu svetu, republiškim 
upravnim organom ter ljudskim odborom. Izvršni svet lahko izda natančnejše 
predpise o organizaciji uprave ter določi pogoje glede strokovne izobrazbe 
uslužbencev ljudskih odborov. Republiški upravni organi in sveti lahko vsak 
za svoje področje predpišejo, katere evidence in druge podatke morajo voditi 
upravni organi ljudskih odborov; republiškim upravnim organom morajo biti 
taki podatki stalno na razpolago, ker brez njih ne morejo imeti potrebnega 
vpogleda v delo uprave pri ljudskih odborih in skrbeti za uspešno strokovno 
opravljanje zadev v svoji upravni panogi. Zaradi izboljšanja dela v posameznih 
upravnih panogah se daje republiškim upravnim organom in svetom v skladu 
z zakonom o državni upravi tudi pravica, da dajejo upravnim organom ljudskih 
odborov strokovna navodila (instrukcije) glede načina organiziranja in oprav- 
ljanja njihovih nalog. S strokovnimi navodili republiški upravni organi ne 
morejo vplivati na organizacijsko strukturo uprave, ampak le na strokovno 
opravljanje službe. Zato se v tej zvezi postavlja vprašanje, če je potrebna 
določba zadnjega stavka 68. člena predloga, po kateri morajo pošiljati taka 
navodila predhodno Izvršnemu svetu po Sekretariatu Izvršnega sveta za občo 
upravo; verjetno bi se dosegla potrebna koordinacija dela republiških upravnih 
organov v tem pogledu že na liniji Sekretariata Izvršnega sveta za občo upravo. 
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Po predlogu zakona je prepuščeno ljudskim odborom, da sami s svojimi 
predpisi urede vprašanje uradnih ur za svoje upravne organe, vprašanje poslo- 
vanja upravnih organov s strankami, zlasti čas za sprejemanje strank itd. Teh 
vprašanj namreč ni mogoče enotno urediti za vse ljudske odbore. Zakon sam 
neposredno postavlja glede delovnega časa upravnih organov ljudskih odborov 
le načelo, da morajo delati v času od 8. do 12. ure (70. člen), glede sprejemanja 
strank pa določbo, da morajo biti za to določeni najmanj trije dnevi v tednu. 
Službe, ki stalno delajo s strankami, morajo sprejemati praviloma ves delovni 
čas, državljane, ki so zaposleni, pa tudi izven uradnih ur; zato bo treba organi- 
zirati v ustreznih službah dežurno službo, ki bo omogočila delovnim ljudem, 
da bodo lahko tudi izven uradnih ur opravili svoje zadeve. 

Končno je treba posebej omeniti še prehodno zakonsko določbo (71. člen), 
po kateri se tajnik in druge starešine upravnih organov, ki na dan uveljavitve 
zakona ne bodo imeli kvilifikacij, ki jih zakon določa, lahko postavijo samo za 
vršilca dolžnosti. Ce pa je takšno delovno mesto nezasedeno in ker bo verjetno 
v določenem času še vedno primanjkovalo zadostno kvalificiranega strokovnega 
kadra, je pod določenimi pogoji mogoče postaviti na delovno mesto tajnika 
oziroma drugega starešine kot vršilca dolžnosti tudi osebo, ki ima vsaj srednjo 
izobrazbo in predpisani strokovni izpit. 

V. 

Izvedba reforme sedanje organizacije občinske in okrajne uprave na pod- 
lagi novega zakona bo pri posameznem ljudskem odboru možna šele takrat, ko 
bo že opravljen popis upravnih poslov in izvršena analiza delovnih mest. Po 
zakonskem predlogu je postavljen kot skrajni rok za določitev nove organizacije 
in sistemizacije delovnih mest 31. december 1959. Ljudski odbori so dolžni naj- 
pozneje v 30 dneh po uveljavitvi zakona ustanoviti ustrezne komisije za izvedbo 
omenjene predhodne naloge za pripravo predloga glede novo organizacije in 
sistemizacije (72. člen). 

V posledici izvedbe določb novega zakona bodo nastale v organizaciji uprave 
ljudskih odborov nekatere pomembne razlike nasproti obstoječemu stanju.. 
Poleg tega, da bo v zakonu izraženo načelo koncentracije vplivalo na organi- 
zacijo v tem smislu, da se bo oblikovalo pri ljudskih odborih manjše število 
močnejših upravnih organov, je opozoriti še na to, da bodo morali biti odprav- 
ljeni vsi inšpektorati kot organizacijske enote v občinski upravi (n. pr. vete- 
rinarski, sanitarni, finančni, tržni, gradbeni); ustrezne inšpekcijske naloge bodo 
odslej opravljali inšpektorati v okviru pristojnega oddelka. Razen tega bo treba 
cestno službo pri okrajnih ljudskih odborih organizirati v direkcijah namesto 
v upravah; uprava je kot oblika organizacijske enote v bodoče lahko le še v 
sestavu temeljnega upravnega organa, kar pa ne bi zagotavljalo potrebno 
samostojnosti za opravljanje cestne službe. V nekaterih drugih republikah je 
cestna služba že daljši čas organizirana v direkcijah. 

Uspeh načel novega zakona je odvisen predvsem od priprav, ki morajo biti 
opravljene pred določitvijo nove organizacijske uprave ljudskih odborov, t. j. od 
temeljitosti in strokovnosti dela v zvezi z ugotavljanjem obsega upravnih nalog 
v posamezni upravni panogi pri vsakem ljudskem odboru in od ustrezne analize 
delovnih mest. Ena od glavnih značilnosti zakona je ravno v tem, da napotuje 



250 Priloge 

na poglobljeno strokovno delo in na ugotavljanje objektivnih meril za določanje 
organizacije uprave. Zato z vspostavitvijo nove organizacije uprave v določenem 
roku zakon še ne bo izvršen, ampak bo s svojimi določbami še naprej vplival 
k stalnemu izboljševanju delovnih metod v zvezi z določanjem organizacije 
uprave ljudskih odborov. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI  ZBOR 

Odbor za organizacijo oblasti 
in upravo 

POROČILO 

k predlogu zakona o organizaciji uprave ljudskih odborov 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo je na svoji seji 27. junija 1959 
obravnaval predlog zakona o organizaciji uprave ljudskih odborov ter ga v na- 
čelu, podrobnostih in v celoti sprejel. 

Odbor ugotavlja, da se je dosedanja organizacija uprave ljudskih odborov 
vedno bolj razčlenjevala in da je hkrati naraščalo tudi število njenih usluž- 
bencev. 

Načelo koncentracije upravnih poslov ter načelo, da mora sloneti organi- 
zacija uprave ljudskih odborov na sistemizaciji delovnih mest, ki mora upo- 
števati konkretne pogoje in stvarne potrebe, ugotovljene na podlagi temeljite 
analize delovnih mest, sta osnovno vodilo predloga zakona. Zato je po mnenju 
odbora sprejem zakona o organizaciji uprave ljudskih odborov nujen, uresni- 
čitev tega zakona v praksi pa bo prispevala k ustreznejši in učinkovitejši 
organizaciji ter delovanju uprave ljudskih odborov. 

V razpravi je bilo zlasti poudarjeno dejstvo, da bodo ljudski odbori dolžni, 
organizirati službo pravne pomoči za pravno pomoč državljanom. Po mnenju 
odbora bo organiziranje te službe prispevalo tudi k boljšemu delu ljudskih 
odborov in njihovih organov, državljanom pa bo s tem omogočeno, da bodo 
bolje seznanjeni s svojimi pravicami in dolžnostmi. 

Pri obravnavi 46. člena predloga zakona je bil odbor mnenja, da bo orga- 
niziranje pisarne za sprejem strank brez dvoma olajšalo državljanom uveljav- 
ljanje njihovih pravic, vendar se je treba po mnenju odbora varovati v praksi 
togega razumevanja tega člena zakona in organizirati stik z državljani na čim- 
bolj enostaven in neposreden način — v skladu s krajevnimi potrebami in 
razmerami. 

Glede uradnih dnevov in delovnega področja krajevnih uradov je bil odbor 
mnenja, da bi bilo umestno odrediti uradne dneve krajevnega urada tudi na 
območjih, kjer sedeža krajevnega urada ni oziroma, da naj bi se opravljale 
določene službe tudi na sedežu krajevnega urada ob dnevih, ki jih bo določil 
občinski ljudski odbor. 

V podrobni obravnavi predloga zakona je odbor sprejel naslednje spre- 
membne oziroma dopolnitve: 
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24. č 1 e n : V drugi vrsti druge alinee tretjega odstavka se besede »pri- 
pravlja predloge za« nadomestijo z besedo »predlaga«. 

26. člen: V predzadnji alinei drugega odstavka se besede »državnim 
organom in zavodom« nadomestijo z besedami »za državne organe in zavode.« 

33. člen: V prvi vrsti drugega odstavka se besede »veljajo« nadomesti z 
besedami »se ustrezno uporabljajo«. 

34. člen: V drugi vrsti prvega odstavka se črta beseda »upravnih«. 
40. člen: V drugi vrsti prvega odstavka se beseda »terja« nadomesti z 

besedo »terjata«. 
43. člen: V peti vrsti prvega odstavka se beseda »v sestavu upravnega 

organa« nadomestijo z besedami »v upravnem organu«. 
45. člen: V četrti vrsti drugega odstavka se besedica »in« nadomesti z 

»ali«. ' 
55. člen: V prvi vrsti tretjega odstavka se beseda »udeležiti« nadomesti 

z besedo »udeleževati«. 
58. člen : Tretja vrsta prvega odstavka so dopolni tako, da se glasi: 
»uslužbenec, ki ima vsaj višjo strokovno izobrazbo in 5 let upravne prakse 

ali prakse v organizacijskem delu.« 
Odbor za organizacijo oblasti in upravo je prvotno sicer sprejel k 33. členu 

predloga zakona spremembo, na podlagi katere naj bi se v drugi vrsti prvega 
odstavka za besedama »družbene službe« dodale besede (»presveta, kultura, 
zdravstvo in socialno skrbstvo)«, vendar je glede na mnenje zakonodajnega 
odbora kasneje svoj prodlog za spremembo k 30. členu umaknil. 

K 47. členu pa odbor predlaga naslednjo spremembo in dopolnitev, tako 

da se ta člen glasi: 
»Pri občinskih ljudskih odborih se ustanovi služba pravne pomoči po 4. 

členu zakona o odvetništvu za pravno pomoč državljanom (dajanje pravnih 
nasvetov, sestavljanje listin, vlog in podobno). 

Za državljane tistih občin, v katerih še ni kadrovskih pogojev za ustanovitev 
službe pravne pomoči, ustanovi to službo okrajni ljudski odbor kot svojo 
službo.« 

50. člen: 10. točka tega člena se črta, naslednje točke pa preštevilčijo. 
V dosedanji 13. točki (zaradi preštevilčenja 12.) se v prvi vrsti za besedo »izvr- 
šuje« dodajo besede »v skladu s predpisi«. 

Med dosedanjim prvim in drugim odstavkom se doda odstavek, ki se glasi: 
»Tajnik občinskega ljudskega odbora skrbi tudi za pripravo zborov volivcev 

in spremlja njihovo delo.« 
Odbor se v celoti strinja s spremembami in dopolnitvami, ki jih k 4., 9. in 

15. členu predloga zakona predlaga zakonodajni odbor. 
Odbor za organizacijo oblasti in upravo predlaga Republiškemu zboru, da 

sprejme predlog zakona o organizaciji uprave ljudskih odborov v besedilu, kot 
ga predlagajo pristojni odbori. 

Odbor je za poročevalca določil Martina Koširja. 

St. R 149/1-59. 
Ljubljana, dne 27. junija 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

M a r t i n  K o š i r  1. r. M i 1 a n   Л p i h  1.   r. 
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LJUDSKA   SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI  ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona o organizaciji uprave ljudskih odborov 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora je obravnaval 30. junija 1959 
predlog zakona o organizaciji uprave ljudskih odborov in ga v celoti sprejel. 

Odbor ugotavlja, da je bila organizacija uprave ljudskih odborov pravno 
le deloma urejena z zakonom o upravnih organih v Ljudski republiki Sloveniji, 
glede njihovega delovanja pa se je uporabljal zvezni zakon o državni upravi. 
V statutih ljudskih odborov pa je bila organizacija upravnih organov konkre- 
tizirana. 

Povsem nova načela prinaša glede organizacije uprave ljudskih odborov 
zvezni zakon o spremembah in dopolnitvah splošnega zakona o ureditvi občin 
in okrajev. Zato je po mnenju zakonodajnega odbora sprejem zakona o orga- 
nizaciji uprave ljudskih odborov tudi s pravnega stališča nujen. Zakonodajni 
odbor ugotavlja, da predlog zakona upošteva tudi priporočila Zveznega izvrš- 
nega sveta o organizaciji uprave ljudskih odborov. 

V podrobni obravnavi predloga zakona je odbor sprejel manjše stilistične in 
druge spremembe, in sicer: 

4. člen : V četrti vrsti prvega odstavka se beseda »katere« nadomesti ■/. 
besedo »katera-. 

9. člen: Popravi se pismena pomota tako, da se v prvi vrsti drugega 
odstavka beseda »zveznimi« pravilno glasi »zveznim«. 

15. člen : V tretji vrsti drugega odstavka se besedi »-se ustanovijo« nado- 
mestita z besedami »se lahko ustanovijo tudi«. 

Odbor je obravnaval tudi spremembe in dopolnitve, ki jih je k 24., 25., 33., 
34M 43., 45., 55. in 58. členu predloga zakona sprejel odbor za organizacijo oblasti 
in upravo in se je z njimi strinjal. 

Zakonodajni odbor se ni strinjal s spremembami, ki jih je predlagal odbor 
za organizacijo oblasti in upravo k 30. členu, po katerih naj bi se v drugi vrsti 
prvega odstavka za besedama »družbene službe« dodale besede »(prosveta, kul- 
tura, zdravstvo in socialno skrbstvo)«. V praksi bi lahko takšna formulacija 
povzročila nejasnosti, po drugi strani pa takšno besedilo ne bi bilo v skladu 
s koncentracijo upravnih poslov v posameznem temeljnem upravnem organu. 
Odbor za organizacijo oblasti in upravo se je s stališčem zakonodajnega odbora 
strinjal, tako da tudi ta odbor k temu členu ne predlaga sprememb oziroma 
dopolnitev. 

Pri obravnavi sprememb in dopolnitev odbora za organizacijo oblasti in 
upravo k 47. členu se je zakonodajni odbor s temi spremembami strinjal, vendar 
sta oba odbora sporazumno sklenila, naj se drugi odstavek tega člena glasi: 

»Za državljane tistih občin, v katerih še ni kadrovskih pogojev za ustano- 
vitev službe pravne pomoči, ustanovi to službo okrajni ljudski odbor kot svojo 
službo.« 

Zakonodajni odbor se je strinjal tudi s spremembo in dopolnitvijo, ki jo je 
k 50. členu predloga zakona predlagal odbor za organizacijo oblasti in upravo. 
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vendar je temu odboru predlagal manjšo pravno-tehnično dopolnitev, ki jo je 
odbor sprejel. 

Zakonodajni odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme predlog 
zakona o organizaciji uprave ljudskih odborov v besedilu, kot ga predlagajo 
pristojni odbori. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Lada Božiča. 

St. R 149/2-59. 
Ljubljana, dne 30. junija 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

Lado   Božič   1.   r. dr,   Holi   Modic  1.   r. 

PREDLOG    ZAKONA 

O ustanovitvi Višje komercialne šole 

1. člen 

Ustanovi se Višja komercialna šola. 

2. člen 

Šola je proračunski zavod, ki se vodi po načelih družbenega upravljanja. 

3. člen 

Šola je pod neposrednim nadzorstvom Sveta za šolstvo LRS. 

4. člen 

Naloga šole je, da strokovno izobražuje slušatelje za komercialna opravila, 
za katera je potrebna višja strokovna izobrazba, za vsa gospodarska področja. 

Šola ima lahko oddelke za posamezne panoge gospodarstva. 

5. člen 

Šola je pravna oseba. 

6. člen 

Notranjo ureditev in delo šole ter pravila študija in izpitni režim na šoli 
urejajo pravila šole. Pravila sprejme šolski odbor, potrdi pa Svet za šolstvo LRS. 

7. člen 

Predmetnike in učne načrte za šolo in njene oddelke predpiše Svet za 
šolstvo LRS po zaslišanju zavodov in organizacij, za katere to določi Izvršni 

svet. 
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8. člen 

Solo vodijo šolski odbor, učiteljski zbor in ravnatelj. 

9. člen 

Ravnatelja šole imenuje Svet za šolstvo LRS. 

10. člen 

Pouk na šoli traja dve leti (štiri semestre). 
Ob koncu zadnjega semestra delajo slušatelji diplomski izpit. 
Diplomantom šole se prizna višja strokovna izobrazba za nazive v komer- 

cialni stroki. 

11. člen 

Slušatelji šole so redni in izredni. 
Slušatelji se vpisujejo v prvi razred šole na podlagi razpisa. 

12. člen 

V šolo se lahko vpišejo: 
— učenci, ki so končali ekonomsko šolo, gimnazijo, tehnično šolo ali kakšno 

drugo strokovno šolo, ki je trajala najmanj tri leta in je zahtevala kot pogoj 
za vpis osemletno osnovno ali njej enako šolo; 

— tisti, ki so končali šole za odrasle, ki dajejo enako izobrazbo kot šole iz 
prejšnjega odstavka; 

— tisti, ki nimajo izobrazbe iz prvega in drugega odstavka tega člena, če 
imajo vsaj štiri leta komercialne prakse in so končali osemletno osnovno ali 
njej enako šolo; morajo pa opraviti sprejemni izpit, na katerem pokažejo, da 
imajo splošno izobrazbo, ki jim omogoča uspešno spremljanje pouka. 

13. člen 

Izvršni svet določi s svojim predpisom sedež šole, sestav šolskega odbora 
in druge določbe za izvršitev tega zakona. 

14. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu LRS. 

OBRAZLOŽITEV 

V našem gospodarstvu se že dalj časa čuti .potreba po višji komercialni 
šoli, na kateri bi se lahko izobraževali višje kvalificirani komercialni kadri 
ki občutno primanjkujejo na vseh področjih gospodarstva. Po podatkih Trgo- 
vinske zbornice LRS je sedanje stanje zunanjetrgovinskih kadrov skrajno neza- 
dovoljivo. Več kot 30% zunanjetrgovinskih kadrov nima predpisane strokovne 
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izobrazbe. To pomeni, da ena tretjina uslužbencev zunanjetrgovinskih podjetij 
v LR Sloveniji ne dosega tiste ravni strokovne izobrazbe, ki je potrebna za 
uspešno opravljanje nalog v mednarodni blagovni izmenjavi. Na drugi strani pa 
zatrjuje Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, da je potreba po strokov- 
njakih z višjo izobrazbo še večja na področju notranje trgovine in sicer ne samo 
pri trgovskih podjetjih, ampak tudi v komercialnih oddelkih industrije in pro- 
metnih podjetij, v gostinstvu, turizmu in zadružništvu. Komercialni kadri, ki 
jih dajejo šole za kvalificirane trgovske delavce in ekonomske srednje šole, nu 
splošno niso dorasli nalogam komercialistov z višjo izobrazbo. Na drugi strani 
pa pri študiju na Ekonomski fakulteti prevladuje teoretična izobrazba, ki ni 
potrebna v tolikšnem obsegu za praktično delo višjih komercialnih kadrov. 
Višja komercialna šola bi znatno razbremenila Ekonomsko fakulteto Univerzo 
v Ljubljani, ker bi lahko prevzela določeno število študentov, ki se danes ob 
pomanjkanju višje komercialne šole vpisujejo na Ekonomsko fakulteto. S tem 
bi se študij za veliko število komercialnih kadrov skrajšal in pocenil, kadri pa 

bi hitreje dotekali. 
Trgovinska zbornica LRS, ki se zaradi opisanega stanja že dalj časa zavzema 

za ustanovitev take višje šole, predlaga, da naj bi imela ta višja šola svoj sedež 
v Ljubljani. Okrajni ljudski odbor Maribor pa se zadnje čase zavzema za ustano- 
vitev višje industrijske komercialne šole, ki naj bi imela svoj sedež v Mariboru. 
Ze to dokazuje, da je treba vprašanje sedeža Višje komercialne službe posebej 
proučiti, pri čemer je treba upoštevati, da naj bi se višje strokovne šole v celot- 
nem sistemu našega šolstva ne koncentrirale v Ljubljani, ampak naj bi se smo- 
trno razporedile tudi po drugih večjih centrih naše republike. Ker pa je vpra- 
šanje ustanovitve Višje komercialne šole vsaj na področju zunanje trgovine zelo 
pereče in bi bilo potrebno, da prične šola z delom že s šolskim letom 1959/60, 
se predlaga, da skupščina še na poletnem zasedanju sprejme predlagani zakon, 
obenem pa pooblasti Izvršni svet, da določi sedež šole, predpiše sestav šolskega 
odbora in uredi posamezna druga vprašanja v zvezi z izvršitvijo zakona. 

LJUDSKA   SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 

k predlogu zakona o ustanovitvi Višje komercialne šole 

Odbor za prosveto in kulturo je na svoji seji 29. junija 1959 obravnaval 
predlog zakona o ustanovitvi Višje komercialne šole in ga v načelu, v podrob- 
nostih in v celoti sprejel. 

V načelni, kakor tudi v podrobni obravnavi je bil odbor soglasno mnenja, 
da je ustanovitev te šole potrebna in pomembna, saj se bodo v njej lahko 
izobraževali višje kvalificirani komercialni kadri, ki jih občutno primanjkuje 
na vseh področjih gospodarstva. 
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Ustanovitev te šole je treba motriti povezano z našimi prizadevanji za 
reformo celotnega šolstva. Zato odbor meni, da bi bilo treba delovanje te šole 
tesno povezati s potrebami prakse, kakor tudi z Ekonomsko fakulteto Univerze 
v Ljubljani, v skladu z vedno večjo povezavo višjih šol s fakultetami in v per- 
spektivi omogočiti, da bo študij na Višji komercialni šoli, študij prve stopnje na 
Ekonomski fakulteti. Iz teh razlogov je že v sedanjem razdobju nujno potrebno 
čim tesnejše sodelovanje Ekonomske fakultete pri pripravi predmetnikov in 
učnih načrtov za to šolo. Zato odbor predlaga, da se dopolni 7. člen predloga 
zakona tako, da se glasi: 

»Predmetnike in učne načrte za šolo in njene oddelke predpiše Svet za 
šolstvo LRS potem, ko je dobil mnenje Trgovinske zbornice LRS, Ekonomske 
fakultete Univerze v Ljubljani ter drugih zavodov in organizacij, ki jih določi 
Izvršni svet.-< 

Odbor je obširno obravnaval tudi vprašanje sedeža te šole in je bil soglasno 
mnenja, naj bi bila ta šola v Mariboru. Takšna odločitev o sedežu šole ne bi 
onemogočila tesnega povezovanja Višjo komercialne šole z Ekonomsko fakulteto, 
bila pa bi v skladu s potrebo, da se višje strokovne šole v celotnem sistemu 
našega šolstva smotrno razporede tudi po drugih večjih središčih naše republike. 

K 11. členu predloga zakona je odbor sprejel spremembo, na podlagi katere 
naj se v prvi vrsti drugega odstavka beseda »razred« nadomesti z besedo 
»semester«. 

Odbor za presveto in kulturo predlaga Republiškemu zbora, da sprejme 
zakon o ustanbvitvi Višje komercialne šole s predlaganimi spremembami in 
dopolnitvami. 

Odbor je za poročevalca določil Maksa Valeta. 

St. R 150/1-59. 
Ljubljana, dne 29. junija 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

Maks  Vale  l.r. F r a n c e   P o r o v š e k   1.   r. 

LJUDSKA   SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI  ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona o ustanovitvi Višje komercialne šole 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora je 30. junija 1959 obravnaval pred- 
log zakona o ustanovitvi Višje komercialne šole ter ga v celoti sprejel. 

Odbor je bil soglasno mnenja, da je ustanovitev Višje komercialne šole 
potrebna in umestna. 

Odbor ugotavlja, da je predlog zakona v skladu z ustreznimi predpisi in ga 
je sprejel brez sprememb oziroma dopolnitev. Odbor so strinja s spremembami 
ki jih k 7. in 11. členu predloga zakona predlaga odbor za prosveto in kulturo. 
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Zakonodajni odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme zakon o 
ustanovitvi Višje komercialne šole v besedilu, kot ga predlagajo pristojni od- 
bori. 

Odbor je za poročevalca določil Vero Kolarič. 

St. R 150/2-59. 

Ljubljana, dne 30. junija 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
Vera   Kolarič   1.   r. d r.   H e 1 i   M od i c   1. r. 

PREDLOG    ZAKONA 

O GASILSKIH DRUŠTVIH 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Gasilska društva so družbene organizacije za varstvo življenja in premo- 
ženja pred požarom in pomagajo pri drugih elementarnih nesrečah. 

Gasilska društva opravljajo javno službo. 

2. člen 

Državni organi podpirajo ustanavljanje in delo gasilskih društev in njihovih 
zvez ter izvršujejo nasproti njim pravice in dolžnosti, ki so določene z zakonom 
in predpisi, izdanimi na podlagi zakona. 

3. člen 
Gasilsko društvo zlasti: 
— gasi požare, rešuje osebe in predmete, ki jih ogroža požar; 
— seznanja državljane z vzroki požarov in z ukrepi, ki so predpisani za 

preprečevanje požarov in zmanjšanje njihovih posledic; 
— opravlja na podlagi pooblastila občinskega ljudskega odbora v mejah 

zakona posamezne upravne zadeve s področja požarnega varstva; 
— daje predloge pristojnemu upravnemu organu občinskega ljudskega 

odbora,  da se izvršijo posamezni preventivni  požarnovarstveni  ukrepi,  ki so 
predpisani; 

— strokovno usposablja svoje člane za opravljanje gasilske službe; 
— sodeluje pri odstranjevanju posledic elementarnih in drugih nesreč; 
— opravlja druge naloge, ki so določene s posebnimi predpisi ali s pravili. 
Pri  izvrševanju svojih  nalog društvo  vzgaja  svoje  člane za  zavestne  in 

sposobne graditelje socializma ter za čuvarje domovine. 

4. člen 

Gasilsko društvo se ustanovi za določeno območje ali v gospodarskem pod- 
jetju oziroma zavodu. 

:    - 
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Gasilsko društvo opravlja svoje naloge na območju, za katero je ustanov- 
ljeno, v primerih, ki jih določa zakon, pa tudi izven svojega območja. 

5. člen 

Gasilsko društvo mora imeti za neposredno in uspešno opravljanje svojih 
nalog gasilsko enoto, lahko pa ima tudi več gasilskih enot. 

6. člen 

Zaradi uspešnega izvrševanja svojih nalog in zato, da se ustvarijo pogoji 
za strokovni napredek in razvoj prostovoljnih gasilskih kadrov, se gasilska dru- 
štva združujejo v gasilske zveze. 

7. člen 

Gasilska društva in gasilske zveze so pravne osebe in imajo svoja pravila. 

8. člen 

Gasilsko društvo in gasilsko zvezo zastopa upravni odbor oziroma izvršilni 
odbor ali od njega pooblaščena oseba. 

9. člen 

Za gasilska društva in gasilske zveze veljajo določbe zakona o društvih, 
zborovanjih in drugih javnih shodih, kolikor ni glede gasilskih društev s tem 
zakonom drugače določeno. 

10. člen 

Gasilski znak je šlem s peterokrako zvezdo, gasilsko sekirico in plamenico. 

11. člen 

Člani gasilskih enot gasilskih društev smejo nositi uniformo. 

12. člen 

Člani gasilskega društva opravljajo dolžnosti v društvu in v gasilski enoti 
brezplačno. 

Posameznim strokovnim članom gasilske enote gasilskega društva lahko 
prizna občinski ali okrajni ljudski odbor iz svojih sredstev plačo ali nagrado. 

II. Ustanovitev gasilskega društva 

13. člen 

Gasilsko društvo se lahko ustanovi za območje občine ali za območje enega 
ali več sosednih krajev v občini. 

Za isto območje ne more obstojati več gasilskih društev. 

Gasilsko društvo se lahko ustanovi tudi na območju poklicne gasilske enote. 
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14. člen 

V gospodarskem podjetju ali zavodu se lahko ustanovi gasilsko društvo 
ne glede na to, če je za območje, v katerem je gospodarsko podjetje ali zavod, 
krajevno gasilsko društvo ali poklicna gasilska enota. 

Za gospodarska podjetja in zavode, ki so v neposredni soseščini, se lahko 
ustanovi skupno gasilsko društvo. 

15. člen 

Dvoje ali več gasilskih društev se lahko združi v eno gasilsko društvo, če 
tako sklenejo njihovi občni zbori. Premoženje, pravice in obveznosti združenih 
gasilskih društev preidejo na novo gasilsko društvo. 

Gasilsko društvo se lahko razdeli v dvoje ali več društev, če tako sklene 
občni zbor. Občni zbor odloči o razdelitvi premoženja, pravic, obveznosti, član- 
stva in območja, v katerem naj deluje posamezno novo gasilsko društvo. 

16. člen 

Za ustanovitev gasilskega društva je potrebno, da skliče najmanj petnajst 
državljanov, ki imajo volilno pravico in prebivajo na območju, za katero se 
namerava ustanoviti društvo, ustanovni občni zbor. 

Ustanovni občni zbor sklepa o ustanovitvi gasilskega društva, sprejme pra- 
vila in izvoli društvene organe. 

Za ustanovitev društva ni potrebno poprejšnje dovoljenje. 

17. člen 

Ustanovitev gasilskega društva je treba zaradi registracije priglasiti taj- 
ništvu za notranje zadeve okrajnega ljudskega odbora, na območju katerega ima 
društvo svoj sedež. 

Tajništvo za notranje zadeve sme zavrniti registracijo gasilskega društva 
samo tedaj, če niso izpolnjeni zakoniti pogoji, ki se zahtevajo za ustanovitev 
gasilskega društva. 

Zoper odločbo, s katero se zavrne registracija, se upravni odbor gasilskega 
društva lahko pritoži v petnajstih dneh po prejemu odločbe. 

18. člen 

Upravni odbor gasilskega društva mora ustanovitev, združitev, razdelitev, 
Prenehanje društva ali spremembo pravil društva priglasiti v petnajstih dneh 
po sklepu občnega zbora državnemu organu, ki je pristojen za registracijo 
gasilskega društva. 

Kadar se priglasi ustanovitev gasilskega društva ali sprememba pravil, je 
treba priložiti pravila društva. 

III. Članstvo gasilskega društva 

19. člen 

Član gasilskega društva je lahko vsaka oseba, ki je stara nad 16 let. 
Gasilsko društvo ima lahko gasilski naraščaj in gasilske pionirje. 

17« 
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20.  člen 

Gasilsko društvo je dolžno zavarovati člane gasilskih enot gasilskih društev 
pri Državnem zavarovalnem zavodu zoper nezgode za primer trajne ali začasne 
nesposobnosti ter za primer smrti. 

IV. Gasilska enota gasilskega društva 

21. člen 

Gasilsko enoto gasilskega društva sestavljajo le tisti člani gasilskega društva, 
ki so telesno sposobni za gašenje in reševanje. 

22. člen 

Gasilske enote gasilskih društev imajo pri gašenju in reševanju oziroma 
odstranjevanju posledic elementarnih nesreč dolžnosti in pooblastila, ki so pred- 
pisana s posebnimi predpisi. 

23. člen 

Gasilske enote gasilskih društev si morajo pri gašenju in reševanju vza- 
jemno pomagati, kadar je pomoč potrebna in zaradi dane pomoči ni ogrožena 
varnost njihovega lastnega območja. 

Gasilske enote gasilskih društev sodelujejo s poklicnimi gasilskimi enotami 
pri gašenju in reševanju ter pri strokovnem usposabljanju svojih članov. 

V. Organi gasilskih društev in njihovih zvez 

24. člen 

Organi gasilskega društva in občinske gasilske zveze so občni zbor, upravni 
odbor in nadzorni odbor. 

Organi okrajne gasilske zveze in Gasilske zveze LRS so občni zbor, plenum, 
izvršilni odbor in nadzorni odbor. 

Volitev, razrešitev, pravice in dolžnosti teh organov so določene v pravilih. 

VI. Gasilske zveze 

25. člen 

Gasilska društva z območja občine sestavljajo občinsko gasilsko zvezo. 

Ce je v občini eno samo gasilsko društvo, se to gasilsko društvo včlani 
naravnost v okrajno gasilsko zvezo. 

Občinske gasilske zveze z območja okraja sestavljajo okrajno gasilsko zvezo. 

Okrajne gasilske zveze z območja ljudske republike sestavljajo Gasilsko 
zvezo LRS, ki je član Gasilske zveze Jugoslavije. 
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26. člen 

Gasilska zveza predstavlja vsaka na svojem območju prostovoljno gasilstvo, 
skrbi za napredek gasilstva, popularizira ideje in cilje prostovoljnega gasilstva, 
vsklajuje delo svojih članov, daje državnim organom mnenja in predloge s pod- 
ročja požarnega varstva in gasilstva, sodeluje pri strokovnem in idejno-politič- 
nem izobraževanju članov gasilskih enot, nadzoruje delo svojih članov, vodi 
razvid o stanju in delu prostovoljnega gasilstva in pomaga svojim članom pri 
nabavljanju gasilnega orodja in gasilske oreme. 

Gasilske zveze opravljajo tudi druge naloge, ki so določene v tem zakonu 
in v njihovih pravilih. 

27. člen 

Občinska gasilska zveza skrbi za organizacijsko in strokovno pripravljenost 
gasilskih enot gasilskih društev v občini, sodeluje s poklicno gasilsko enoto 
občine na vseh področjih, zlasti na področju strokovnega vzgajanja prostovoljnih 
gasilskih kadrov in pomaga občinskim organom pri izvajanju požarno-varstvenih 

ukrepov. 

28. člen 

Okrajna gasilska zveza skrbi za organizacijsko in strokovno enotnost pro- 
stovoljnega gasilstva v okraju, daje mnenja in predloge glede nabavljanja gasil- 
nega orodja in gasilske opreme iz sredstev gasilskega sklada, sodeluje s poklicno 
gasilsko enoto okraja in propagira ustanavljanje novih gasilskih društev, kjer 
je to potrebno. 

29. člen 

Gasilska zveza LRS skrbi za organizacijsko in strokovno enotnost prosto- 
voljnega gasilstva v ljudski republiki, podeljuje znake priznanja, pohvale in 
nagrade prostovoljnim gasilskim društvom in njihovim članom, izdaja strokovno 
literaturo in organizira razstavo gasilnega orodja in gasilske opreme. 

VII. Materialna sredstva gasilskih organizacij 

30. člen 

Dohodki gasilskih društev in gasilskih zvez so: 
1. dotacije politično-teritorialnih enot in dotacije iz okrajnih gasilskih 

skladov; 
2. darila, obvezni in prostovoljni prispevki in drugi nepredvideni dohodki. 
Dohodki'gasilskih zvez so tudi prispevki njenih članov. Višino prispevka 

za vse gasilske zveze določi Gasilska zveza LRS. 

31. člen 

Vsako gasilsko društvo in gasilska zveza ima svoj predračun dohodkov in 
izdatkov. 

Predračun dohodkov in izdatkov sprejme občni zbor gasilskega društva 
oziroma gasilske zveze. 
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32. člen 

Sredstva gasilskih društev in gasilskih zvez se smejo uporabljati v skladu 
s predračunom dohodkov in izdatkov samo za kritje funkcionalnih in mate- 
rialnih izdatkov teh organizacij. 

33. člen 

Gasilska društva in gasilske zveze morajo redno voditi potrebne poslovne 
knjige tako, da je iz njih vsak čas razvidno računsko-blagajniško poslovanje, 
premoženjsko stanje (materialno knjigovodstvo) in obveznosti. 

Natančnejše določbe o materialnem in finančnem poslovanju gasilskih dru- 
štev in gasilskih zvez predpiše Gasilska zveza LRS. 

34. člen 

Občinski in okrajni ljudski odbori izpolnjujejo nasproti gasilskim društvom 
in njihovim zvezam materialne obveznosti, ki so predpisane v Zveznem zakonu 
in jim nudijo pomoč v skladu z določbami tega zakona. 

Gospodarsko podjetje ali zavod, ki ima gasilsko enoto, ji mora zagotoviti 
iz svojih sredstev gasilno orodje in gasilsko opremo, ki je potrebna tej gasilski 
enoti ter ji dati na razpolago ustrezne prostore za spravljanje gasilnega orodja, 
gasilske opreme in prostor za nastanitev gasilske enote. 

35. člen 

Gasilno orodje in gasilska oprema ter gasilski domovi, ki so v upravi gasil- 
skega društva, so splošno ljudsko premoženje. 

Gasilska društva z gasilnim orodjem, gasilsko opremo in z gasilskimi do- 
movi ne morejo razpolagati brez poprejšnjega dovoljenja za notranje zadeve 
pristojnega upravnega organa občinskega ljudskega odbora. 

VIII. Stroški gašenja in reševanja 

36. člen 

Ce je gasilska enota gasilskega društva ali poklicna gasilska enota ljudskega 
odbora, gospodarskega podjetja oziroma zavoda na zahtevo načelnika tajništva 
za notranje zadeve okrajnega ljudskega odbora sodelovala pri gašenju izven 
svojega območja v primerih, ki so določeni z zveznim zakonom, ima gasilsko 
društvo, ljudski odbor, gospodarsko podjetje ali zavod pravico do povračila 
dejanskih stroškov za dovoz gasilnega orodja, gasilske opreme in gasilcev na 
gorišče in za odvoz s pogorišča, ki jih je imela na pomoč poklicana gasilska 
enota. 

Stroške gašenja iz prejšnjega odstavka, med katere se štejejo tudi izdatki 
za pogonsko silo, za popravilo poškodovanega gasilnega orodja in gasilske 
opreme ter drugo, plača občina, na katere območju je gorelo, če je nastal požar 
zaradi očevidne nesreče ali po višji sili in ne zadene lastnika ali odgovorno 
osebo gradbenega objekta v družbeni lasti nobena krivda zaradi izbruha ali 
razširjenja požara. 
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Ce je dokazano, da je nastal požar po krivdi lastnika ali odgovorne osebe 
gradbenega objekta v družbeni lasti, trpi stroške gašenja lastnik oziroma orga- 
nizacija, ki je upravljala gradbeni objekt. 

Določbe prednjih odstavkov veljajo smiselno tudi za stroške reševanja in 
za stroške v primerih odstranjevanja posledic hudih elementarnih nesreč. 

IX. Prenehanje gasilskega društva in gasilske zveze 

37. člen 

Gasilsko društvo in gasilska zveza prenehata, če to sklene v skladu s pravih 
občni zbor ali če prepove pristojni organ za notranje zadeve po zakonu o druš- 
tvih, zborovanjih in drugih javnih shodih ali na podlagi tega zakona nadaljnje 

delovanje društva ali gasilske zveze. 
Organ ki je pristojen za registracijo gasilskega društva, sme prepovedati 

društvu delovanje, če društvo v šestih mesecih, odkar je bilo ustanovljeno, ne 
ustanovi gasilske enote, ki je sposobna za gašenje požarov, reševanje oziroma 
za odstranjevanje posledic elementarnih nesreč. 

Organ iz prednjega odstavka lahko prepove nadaljnje delovanje društvu, 
ki je ostalo med svojim delovanjem več kot šest mesecev brez gasilske enote 

iz prednjega odstavka. 

38. člen 

Premoženje razpuščenega gasilskega društva prevzame po izvršeni likvi- 
daciji pristojni občinski ljudski odbor, ki ga da na predlog občinske gasilske 
zveze drugemu gasilskemu društvu ali poklicni gasilski enoti. 

Premoženje razpuščenc občinske oziroma okrajne gasilske zveze prevzame 
po izvršeni likvidaciji občinski oziroma okrajni ljudski odbor, ki ga da v upravo 
novi občinski oziroma okrajni gasilski zvezi, če se taka zveza ustanovi v šestih 

mesecih. ,    . ...   .. 
Premoženje razpuščene gasilske zveze LRS prevzame po izvršeni likvidaciji 

Državni sekretariat za finance LRS, ki mora dati to premoženje v upravo novi 

republiški gasilski zvezi. 

X. Nadzorstvo 

39. člen / 
Občinski ljudski odbor nadzoruje, po svojem za notranje zadeve pristojnem 

upravnem organu, kako vzdržuje gasilsko društvo gasilno orodje, gasilsko 
opremo in gasilski dom, ki mu je dan v uporabo; nadzoruje tudi strokovno 
sposobnost in udarnost gasilske enote. 

Politično-teritorialna enota, ki je dala iz svojih proračunskih sredstev pomoč 
gasilskemu društvu ali gasilski zvezi, ima pravico nadzirati po svojem za finance 
pristojnem upravnem organu, ali se uporabljajo sredstva za namen, za katerega 
so bila dana. 

Pristojni organi za notranje zadeve nadzorujejo delovanje gasilskih društev 
in gasilskih zvez v mejah zakona o društvih, zborovanjih in drugih javnih 
shodih. 
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XI. I'rchodnc in končne določbe 

40. člen 

Državni sekretariat za notranje zadeve LRS izda po potrebi predpise za 
izvajanje tega zakona. 

41. člen 

Gasilska društva in gasilske zveze morajo spraviti v sklad svojo organizacijo 
in delo z določbami tega zakona v šestih mesecih od dneva, ko začne veljati 
ta zakon. 

42. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o prostovoljnih 
gasilskih društvih z dne 21. maja 1948 (Uradni list LRS, št. 23-149/48) in na 
njegovi podlagi izdani predpisi. 

43. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v "Uradnem listu LRS-«. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Ustanavljanje in delo gasilskih društev je urejeno z republiškim zakonom 
o prostovoljnih gasilskih društvih z dne 21/5-1948 (Uradni list LRS, št. 23-149/48). 
Od uveljavitve tega zakona pa do danes je razvoj prostovljnega gasilstva v 
LR Sloveniji prehitel marsikatero določbo tega zakona. Določbe republiškega 
zakona o prostovoljnih gasilskih društvih je na številnih mestih razveljavil tudi 
zvezni zakon o varstvu pred požarom. (Uradni list FLRJ, št. 18/56), ki enotno 
za vso državo ureja temeljna vprašanja požarnega varstva ter ima tudi osnovna 
načela za ureditev gasilskih društev in gasilskih zvez, ki mora biti v skladu 
s splošnimi načeli z 28. — 30. in iz prvega odstavka 31. člena temeljnega zakona 
o varstvu pred požarom. 

Vse to govori za to, da je treba čimprej izdati nov republiški zakon o gasil- 
skih društvih. 

II. Po temeljnem zakonu o varstvu pred požarom sestavljajo sistem gasilske 
službo poklicne gasilske enote, ki so ustanovljene po teritorialnem načelu (ob- 
činske, okrajne poklicne gasilske enote), poklicne gasilske enote v podjetjih 
in zavodih ter gasilske enote gasilskih društev (prostovoljne gasilske enote), 
sestavljene po teritorialnem načelu ter v podjetjih in zavodih. 

V LR Sloveniji so poklicne gasilske enote v Ljubljani, Mariboru, Celju, 
Kopru, Kranju ter na Jesenicah. Poklicne gasilske enote so tudi v večjih gospo- 
darskih podjetjih. 

V LR Sloveniji še vedno prevladuje prostovoljno gasilstvo. Prostovoljne 
gasilske enote, ki so sestavni del gasilskih društev, so še vedno osnovna in tradi- 
cionalna oblika represivne požarne službe. Gasilskih društev je v LR Sloveniji 
1400. Od leta 1951 dalje se ustanavljajo tudi v gospodarskih podjetjih prosto- 
voljne gasilske enote pod okriljem gasilskih društev, ki so vključena v okrajne 
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oziroma republiško gasilsko zvezo pravtako, kot se vključujejo v te zveze pro- 
stovoljne gasilske enote, ustanovljene po teritorialnem načelu. 

Vse prostovoljne gasilske enote pa po svoji strokovnosti in tehnični oprem- 
ljenosti seveda niso kos današnjim potrebam požarne represive. Zato nalaga 
temeljni zakon o varstvu pred požarom ljudskim odborom dolžnost, da morajo 
v krajih, ki imajo 15 000 prebivalcev ali več, ustanoviti poklicno gasilsko enoto. 

III. Gasilska društva in njihove gasilske zveze so dobile organizacijsko 
enotnost z ustanovitvijo Gasilske zveze Jugoslavije, ki je bila ustanovljena 
naravnost s temeljnim zakonom o varstvu pred požarom. V statutu Gasilske 
zveze Jugoslavije so predpisana organizacijska načela gasilskih društev in ga- 
silskih zvez Predlog zakona o gasilskih društvih se mora torej ozirati polog 
določb temeljnega zakona o varstvu pred požarom tudi na statut Gasilske zveze 

Jugoslavije. , .     ,    -.        r, . 
Organizacijsko-pravna oblika prostovoljnega gasilstva je društvo. Zato je 

treba obravnavati vprašanja ustanavljanja in prenehanja gasilskih društev in 
gasilskih zvez po zveznem zakonu o društvih, zborovanjih in drugih javnih 
shodih Temeljni zakon o varstvu pred požarom dovoljuje odstope od tistih 
določb zakona o društvih, ki se tičejo odobritve za ustanovitev gasilskih društev 
in prepovedi njihovega dela. Na tej podlagi je v 17. členu predloga predpisana 
samo registracija gasilskega društva, t. j. priglasitev ustanovitve društva taj- 
ništvu za notranje zadeve okrajnega ljudskega odbora, medtem ko je za usta- 
novitev gasilske zveze potrebno dovoljenje. Za ustanovitev gasilskih zvez 
temeljni zakon o varstvu pred požarom namreč ne predvideva nobenih izjem. 

IV. Iz namena prostovoljnega gasilstva izhaja, da so prostovoljni gasilci 
poklicani, da pomagajo v požarih in drugih nesrečah v miru in vojni. Naloge 
gasilstva se v vojni bistveno ne spremenijo. Sodobni razvoj industrializacijo 
zahteva hitre in učinkovite gasilske akcije. Zato se morajo gasilci strokovno in 
tehnično neprestano izobraževati, da utegnejo biti kos nalogam, ki jih zahteva 
gašenje in reševanje najrazličnejših gradbenih objektov. V množični stiski se 
mora znajti v obrambi pred požarom ali pri reševanju sleherni državljan in 
znati ravnati z gasilnim orodjem, nuditi prvo pomoč in opravljati reševalna dela. 
Poleg strokovno-tehnične izobrazbe članov gasilskih društev morajo njihove ga- 
silske enote imeti na razpolago potrebno gasilno orodje in gasilsko opremo. 
Občina mora podpirati ustanavljanje in delo gasilskih društev. V ta namen je 
dolžna preskrbeti iz svojih sredstev tudi gasilskemu društvu gasilno orodje in 
gasilsko opremo, če v kraju ni poklicne gasilske enote, sicer pa mora gasilsko 
društvo podpirati z dotacijami, za katere je treba zagotoviti finančna sredstva 
v občinskem proračunu. Gasilno orodje in gasilska oprema se lahko nabavlja in 
vzdržuje tudi iz sredstev gasilskih skladov. Na vse to se ozira predlog zakona, 
v katerem so izpeljana načela, ki so predpisana v temeljnem zakonu o varstvu 
pred požarom. Zlasti je uveljavljeno načelo, da je osnovna oblika gasilskih 
organizacij gasilska enota gasilskega društva. 

V predlogu je poudarjena tudi množičnost prostovoljnega gasilstva, ki se 
izraža v tem, da je lahko član gasilskega društva vsaka oseba, ki je stara 16 let. 

Gasilska društva se lahko ustanavljajo tudi v podjetjih in zavodih ne glede 
na to, če je za območje, v katerem je gospodarsko podjetje ali zavod, krajevno 
gasilsko društvo ali poklicna gasilska enota. To načelo ima predvsem namen, 
da se vsestransko poglablja med ljudstvom smisel za obrambo pred požarom in 
za pomoč v elementarnih in drugih nesrečah. 
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V predlogu zakona je izraženo tudi sodelovanje prostovoljnega gasilstva s 
teritorialnimi poklicnimi gasilskimi enotami in s poklicnimi gasilskimi enotami 
v podjetjih na področjih gašenja in reševanja, zlasti pa na področju strokovnega 
usposabljanja gasilskih kadrov (23. člen). 

Vključitev gasilske službe v podjetjih in zavodih v sestav prostovoljnega 
gasilstva je izpeljana tako, da so gasilska društva v podjetjih in zavodih obvezno 
včlanjena v občinske oziroma okrajne gasilske zveze ter Gasilsko zvezo LRS 
(25. člen). 

Vključitev gasilskih društev v gasilske zveze je obvezna. Predlog predvi- 
deva tudi obstoj občinskih gasilskih zvez, ker je v temeljnem zakonu o varstvu 
pred požarom prepuščeno republiškemu zakonu, da reši vprašanje, ali je ob- 
vezna ustanovitev zveze gasilskih društev tudi na območju občine. Stvarni 
razlogi za obstoj občinskih gasilskih zvez so številna gasilska društva, ki v LR 
Sloveniji obstojajo skoraj v vsakem kraju. 

Vprašanje materialnih sredstev gasilskih društev ureja temeljni zakon o 
varstvu pred požarom (42., 44. in 45. člen). Mišljene so namreč obveznosti 
politično-teritorialnih enot do gasilskih društev. V VII. poglavju predloga zakona 
pa je nekaj dopolnilnih določb, ki se tičejo materialnih sredstev gasilskih 
društev in gasilskih zvez, torej, ki se nanašajo na društveno premoženje. V zvezi 
s tem vprašanjem ima predlog zakona tudi določbe o prenehanju gasilskih orga- 
nizacij in o usodi njihovega društvenega premoženja oziroma družbenega pre- 
moženja, ki ga te organizacije samo upravljajo. 

V skladu s pooblastilom v 46. členu temeljnega zakona o varstvu pred 
požarom rešuje predlog zakona v 36. členu tudi vprašanje stroškov gašenja in 
reševanja. 

V skladu z demokratizacijo državne uprave se omejuje nadzorstvo organov 
za notranje zadeve nad delom gasilskih društev in gasilskih zvez samo na 
pravice, ki jih določa zakon o društvih, zborovanjih in drugih javnih shodih. 
Občinski ljudski odbor pa nadzoruje po svojem za notranje zadeve pristojnem 
upravnem organu, kako vzdržujejo gasilska društva gasilno orodje, gasilsko 
opremo, gasilski dom in kakšna je strokovna sposobnost in udarnost gasilske 
enote. 

Novi zakon naj oudi gasilskim organizacijam v skladu z načeli društvene 
demokracije in poglobitve demokratizacije državne uprave vse možnosti, da 
same po svojih organih določajo svojo ureditev in delovanje. Postopek glede 
ustanavljanja gasilskih društev je znatno olajšan in skrajšan, ker se zahteva 
samo registracija gasilskega društva. Novi zakon daje prostovoljnemu gasilstvu 
možnost, da se razvije po načelu prostovoljnosti in na demokratičnih osnovah 
v čvrsto organizirano ter strokovno-tehnično dobro izvežbane sile vzajemne 
pomoči v obrambi pred požarom in pri reševanju v nesrečah. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor- za organizacijo 
oblasti  in  upravo 

POROČILO 

k predlogu zakona o gasilskih društvih 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo je obravnaval predlog zakona o 
gasilskih društvih na seji 27. junija 1959 in ga v podrobnostih ter v celoti 
sprejel. 

Odbor ugotavlja, da zakon razširja osnovo za razvoj prostovoljnega gasilstva 
in mu daje možnost, da se po načelih prostovoljnosti še bolj čvrsto organizira 
in strokovno-tehnično izvežba ter glede nadzorstva nad delom gasilskih dru- 
štev v celoti upošteva novo vlogo upravnih organov in skrajšuje ter olajšuje 
postopek za ustanavljanje gasilskih društev. 

Odbor je predlog zakona sprejel brez sprememb oziroma dopolnitev, v 
celoti pa se strinja s spremembami in dopolnitvami, ki jih k 5., 17., 24., 34., 
36., 37. in 39. členu predloga zakona predlaga zakonodajni odbor. 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo predlaga Republiškemu zboru, da 
sprejme zakon o gasilskih društvih s predlaganimi spremembami in dopolnit- 
vami. 

Odbor je za poročevalca določil Franca Bero. 

St. R 151/1-59. 

Ljubljana, dne 27. junija 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
FrancBeral.   r. MilanApihl.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona o gasilskih društvih 

Zakonodajni odbor je 30. junija obravnaval predlog zakona o gasilskih 
društvih ter ga v celoti sprejel. 

Zakonodajni odbor ugotavlja, da so določbe dosedanjega republiškega 
zakona o prostovoljnih gasilskih društvih zastarele, oziroma da je mnoge do- 
ločbe tega zakona razveljavil zvezni temeljni zakon o varstvu pred požarom. 
Zato je po mnenju odbora sprejem predloženega zakona potreben in nujen 
tudi iz pravnega stališča. Predloženi zakon je v skladu s splošnimi načeli te- 
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meljnega zakona o varstvu pred požarom glede organizacije gasilskih društev 
in gasilskih zvez. 

V podrobni obravnavi je odbor k predlogu zakona sprejel naslednje spre- 
membe oziroma dopolnitve: 

17. člen : V drugi vrsti prvega odstavka se beseda »tajništvu« nadomesti 
z besedama »upravnemu organu«. 

V prvi vrsti drugega odstavka se besede »Tajništvo za notranje zadeve« 
nadomestijo z besedami »Organ iz prejšnjega odstavka«. 

34. člen : V prvi vrsti drugega odstavka se črta besedica »ji«, v drugi 
vrsti se za besedo »mora« doda »tej«, v tretji vrsti se za besedico »ki« doda »ji« 
ter črtajo besede »tej gasilski enoti« tako, da se drugi odstavek tega člena glasi: 

»Gospodarsko podjetje ali zavod, ki ima gasilsko enoto, mora tej zagotoviti 
iz svojih sredstev gasilno orodje in gasilsko opremo, ki ji je potrebna ter ji dati 
na razpolago ustrezne prostore za spravljanje gasilskega orodja, gasilske opreme 
in prostor za nastanitev gasilske enote.« 

36. člen: V drugi vrsti prvega odstavka se beseda »tajništva« nadomesti 
z besedama »upravnega organa«; v 7. vrsti tega odstavka pa se beseda »gorišče« 
nadomesti z besedama »kraj požara«. 

37. člen : V tretji vrsti drugega odstavka se za besedo »požarov« dodata 
besedi »in za«. 

V prvi oziroma tretji vrsti tretjega odstavka se beseda »prednjega« nado- 
mesti z besedo »prejšnjega«. 

39. č 1 e n : V četrti vrsti prvega odstavka se beseda »udarnost« nadomesti 
z besedo »učinkovitost«. 

Odbor ugotavlja, da se s predlaganimi spremembami v celoti strinja tudi 
odbor za organizacijo oblasti in upravo. 

Zakonodajni odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme zakon o 
gasilskih društvih v besedilu, kot so ga sprejeli pristojni odbori. 

Odbor je za poročevalca določil Staneta Nunčiča. 

St. R 151/2-59. 

Ljubljana, dno 30. junija 1959. 

Poročevalec: 

Stane   Nunčič   1.   r. 

Predsednik: 

dr.   H e 1 i   M o d i c   1.   r. 

PREDLOG   ZAKONA 

o  merilih,  po  katerih  določi  občinski  ljudski  odbor,  kateri  stroški  za  tekoče 
vzdrževanje obremenjujejo sklade hiše 

1. člen 

Pri izdaji predpisa, s katerim določi, kateri stroški za tekoče vzdrževanje 
stanovanj ne obremenjujejo nosilcev stanovanjske pravice, temveč se krijejo 
iz skladov hiše (tretji odstavek 91. člena zakona o stanovanjskih razmerjih), se 
mora občinski ljudski odbor držati teh-le meril: 
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Za stroške tekočega vzdrževanja stanovanja, ki ne obremenjujejo nosilcev 
stanovanjske pravice, temveč se krijejo iz skladov hiše, se štejejo stroški za 
popravila, nadomestila in obnovitvena dela, ki so potrebna zaradi normalne 
iztrošenosti konstrukcij in naprav v stanovanju; za popravila okvar, ki nastopijo 
zaradi izrednih dogodkov in pojavov ali zaradi konstrukcijske ali izvedbene 
napake oziroma pomanjkljivosti. 

Vse ostale stroške tekočega vzdrževanja stanovanja, za katere se štejejo 
zlasti stroški za majhna popravila in čiščenje, ki nastajajo zaradi normalne 
uporabe stanovanja,  trpijo nosilci stanovanjske pravice. 

2. člen 

Sekretariat Izvršnega sveta za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in ko- 
munalne zadeve skrbi za izvajanje tega zakona. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu LRS«, uporablja 
pa se od 22. julija 1959. 

OBRAZLOŽITEV 

Po 91. členu zakona o stanovanjskih razmerjih trpi stanovanjska hiša 
stroške za tekoče vzdrževanje hiše in skuonih prostorov in pa tiste stroške za 
tekoče vzdrževanje posameznih stanovanj, ki ne obremenjujejo nosilcev stano- 
vanjske pravice. Občinski ljudski odbor predpiše na sejah obeh zborov, kateri 
stroški za tekoče vzdrževanje stanovanj ne obremenjujejo nosilce stanovanjske 
pravice, temveč se krijejo iz skladov hiš. Z zakonom ljudske republike se lahko 
določijo' merila, katerih se mora držati občirvki ljudski odbor pri izdaji tega 

predpisa. 
Ob upoštevanju določb 44. člena zakona o stanovanjskih razmerjih naj bi 

se iz hišnih skladov načeloma financirala vsa tista popravila, nadomestila in 
obnovitvena dela, ki sodijo v okvir rednega vzdrževanja in so potrebna zaradi 
normalne dotrajanosti nekega dela stanovanja ali konstrukcije (drugi odstavek 
91. člena cit. zakona), iztrošenosti delov ali elementov, ki se pri normalni uporabi 
zaradi svojega značaja ali posebnih okolnosti hitreje izrabijo ter zaradi okvar, 
ki so nastale zaradi izrednih dogodkov in pojavov ali zaradi konstruktivne ali 
izvedbene napake ali pomanjkljivosti. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  RB:PUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu zakona o merilih, po katerih določi ohčinski ljudski odbor, kateri 
stroški za tekoče vzdrževanje obremenjujejo sklade hiše 

Odbor za gospodarstvo Republiškega zbora je na svoji seji dne 29, junija 
1959 obravnaval predlog zakona o merilih, po katerih določi občinski ljudski 
odbor, kateri stroški za tekoče vzdrževanje obremenjujejo sklade hiše. 

V podrobni obravnavi je odbor ugotovil, da predlog zakona daje merila za 
razmejitev med deli, ki spadajo med tekoče vzdrževanje stanovanja in se plačajo 
iz skladov hiše in med deli, ki jih plača nosilec stanovanjske pravice. Občinski 
ljudski odbori bodo na podlagi določb tega zakona lahko predpisali vsa dela, 
ki se plačajo iz skladov hiš. 

Odbor je predlog zakona soglasno sprejel in predlaga Republiškemu zboru, 
da ga sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Ivana Janžekoviča. 

St. R 152/1-59. 

Ljubljana, dne 29. junija 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

IvanJanžekovičl.   r. Franc  Leskošek  1.  r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu zakona o merilih, po katerih doloti občinski ljudski odbor, kateri 
stroški za tekoče vzdrževanje obremenjujejo sklade hiše 

Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na 
seji dne 29. junija 1959 razpravljal o predlogu zakona o merilih, po katerih 
določi občinski ljudski odbor, kateri stroški za tekoče vzdrževanje obremenjujejo 
sklade hiše. 

Odbor se je strinjal s predlogom zakona in pri tem razpravljal o konkretnih 
primerih, ki terjajo, da se ta materija uredi na način, kot ga predvideva predlog 
zakona. 
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Odbor predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog zakona o merilih, po 
katerih določi občinski ljudski odbor, kateri stroški za tekoče vzdrževanje 
obremenjujejo sklade hiše, sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Ivana Avsca. 

St. P - 51/1-59. 

Ljubljana, dne 29. junija 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

Ivan  Avsec  1.   r. J o ž e   G e r b e c   1.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona o merilih, po katerih določi občinski ljudski odbor, kateri 
stroški za tekoče vzdrževanje obremenjujejo sklade hiše 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora je 30. junija 1959 obravnaval 
predlog zakona o merilih, po katerih določi občinski ljudski odbor, kateri stroški 
za tekoče vzdrževanje obremenjujejo sklade hiše in ga v načelu ter podrobnostih 

sprejel. . 
V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da daje zvezni zakon o stanovanjskih 

razmerjih pravico republikam, da z zakonom določijo merila, po katerih določi 
občinski ljudski odbor, kateri stroški za tekoče vzdrževanje obremenjujejo 
sklade hiše. S sprejetjem tega zakona bo občinskim ljudskim odborom omogo- 
čeno, izdati predpise v okviru enotnih meril, upoštevajoč pri tem razmere in 

specifičnosti svojega območja. .   .     ,      ,  -. 
Zakonodajni odbor je predlog zakona sprejel brez sprememb in dopolnitev 

in predlaga Republiškemu zboru, da ga sprejme v predloženem besedilu. 
Odbor je za poročevalca določil Aleksandra Pirherja. 

St. R 152/2-59. 

Ljubljana, dne 30. junija 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

Aleksander   Pir her   1.   r. d r.   И e 1 i   M o d i c   1.   r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona o merilih, po katerih določi ohtinski ljudski odbor, kateri 
stroški za tekoče vzdrževanje obremenjujejo sklade hiše 

Zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na seji 
dne 30. junija 1959 obravnaval predlog zakona o merilih, po katerih določi 
občinski ljudski odbor, kateri stroški za tekoče vzdrževanje obremenjujejo 
sklade hiše, v besedilu, kot ga je predložil Izvršni svet. Člani odbora so v raz- 
pravi ugotovili, da je predlog tega zakona sestavljen v skladu z načeli naše^. 
družbenega sistema in da daje občinskim ljudskim odborom možnost, da v 
skladu a krajevnimi potrebami določijo ta merila in uredijo to vprašanje za 
svojo občino, vendar po enotnih smernicah. 

Odbor je predlog zakona soglasno sprejel brez sprememb in dopolnitev. 
Zakonodajni odbor predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog zakona o 

merilih, po katerih določi občinski ljudski odbor, kateri stroški za tekoče vzdr- 
ževanje obremenjujejo sklade hiše, sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil Elico Dolenc. 

St. P - 51/2-59. 

Ljubljana, dne 30. junija 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

El i ca  Dolenc  1.   r. A n d r e j   B a b n i k  1.   ,-. 

PREDLOG   ODLOKA 

o  vpeljavi  enotne  metode  pri  kalkulacijah  in  predračunih  za  gradbena  dela 

Na podlagi določb X. poglavja družbenega plana gospodarskega razvoja 
LR Slovenije za razdobje od 1957. do 1961. leta (Uradni list LRS, št. 3-6/58) 
in petega odstavka 22. člena ustavnega zakona o temeljih družbene in politične 
ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije je Ljudska skupščina 
LRS na soji Republiškega zbora in na seji Zbora proizvajalcev dne 2. julija 1959 
sprejela 

ODLOK 

o  vpeljavi  enotne  metode  pri  kalkulacijah  in  predračunih  za  gradbena  dela 

Da se omogoči pravilna strokovna ocena in primerjanje posameznih pro- 
jektov, ki se predlagajo v revizijo, je treba izdelovati kalkulacije in predračune 
za gradbena dela, kot sestavne dele investicijskih programov, idejnih in glavnin 
projektov, po enotni metodi. 
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Komisije za revizijo investicijskih programov in komisije za revizijo pro- 
jektov lahko odklonijo obravnavanje investicijskega oziroma projektnega ela- 
borata, če kalkulacija in predračun gredbenih del nista izdelana po enotni 
metodi. 

2. 

Enotno metodo za izdelavo kalkulacij in predračunov za gradbena dela 
predpišeta sporazumno Sekretariat Izvršnega sveta za urbanizem, stanovanjsko 
izgradnjo in komunalne zadeve in Sekretariat Izvršnega sveta za industrijo 
in obrt. 

Sekretariat Izvršnega sveta za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in ko- 
munalne zadeve in Sekretariat Izvršnega sveta za industrijo in obrt lahko 
sporazumno izdajata tudi druge tehnične predpise za enotno kalkulacijo in 
izdelavo predračuna za gradbena dela. 

3. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

S prenehanjem veljavnosti republiškega zakona o oddajanju in izvajanju 
gradbenih del je prenehalo veljati tudi navodilo o tehničnih predpisih za kal- 
kulacijo in za izdelavo predračuna za gradbena dela (Uradni list LRS, št. 
28-150/57). 

Potrebe pa narekujejo, da se določijo enotno in na strokovno tehnični način 
ustrezna merila za določitev družbene vrednosti projektiranih objektov, ker bi 
bilo sicer prepuščeno to individualni tehnični metodi posameznih investitorjev 
in projektantov, kar bi otežkočalo primerjavo med posameznimi projekti in 
oceno gospodarnega projektiranja. Projektantski predračun služi po veljavnih 
predpisih tudi bankam in kreditnim skladom za določanje višine posojila. Pri- 
stojne komisije za revizijo investicijskih programov in projektov morajo oceniti 
pravilnost predloženih predračunov. Investitor gradbenih del ne sme oddati 
izvajalcu v izvedbo gradbenega objekta preko predračunskega zneska v glavnem 
Projektu. 

O tem, kako se izdela predračun v gradbenih projektih, ni zveznih pred- 
pisov in smo edino v LR Sloveniji uspeli vpeljati enotno metodo kalkulacije 
že leta 1955. Pomanjkanje enotne metode kalkulacije v državi nakazuje že re- 
solucija o perspektivnem razvoju gradbeništva, ki v točki 9. poudarja, da spe- 
cifičnost tržnih razmer v gradbeništvu narekuje enotno metodo za kalkulacije. 

S predlaganim odlokom naj bi bila za potrebe v zvezi z revizijo projektov 
normirana obveznost izdelave kalkulacij in predračunov za gradbena dela po 
enotni metodi, ki bi jo predpisala Sekretariat IS za urbanizem, stanovanjsko 
izgradnjo in komunalne zadeve in Sekretariat IS za industrijo in obrt. 

18 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu odloka o vpeljavi enotne metode pri  kalkulacijah  in predračunih 
za gradbena dela 

Odbor za gospodarstvo Republiškega zbora je na svoji seji dne 29. junija 
1959 razpravljal o predlogu odloka in ugotovil, da je ta odlok potreben. Z 
uvedbo enotne metode kalkulacij in predračunov za gradbena dela in z dolo- 
čitvijo povprečne projektantske cene, ki jo bodo predpisali upravni organi, bodo 
dosežene osnove za enotno izdelavo idejnih in glavnih projektov, ria podlagi 
katerih se dela oddajajo gradbenim izvajalcem in določa višina potrebnega 
kredita. 

Predlog odloka daje možnost komisijam za revizijo investicijskih programov 
in projektov, da odklonijo obravnavo programov, če kalkulacije in predračun 
gradbenih del nista izdelana po enotni metodi. S predlaganim odlokom se bo 
v Sloveniji samo nadaljevala že leta 1955 uvedena enotna metoda kalkulacije. 

Odbor je soglasno sprejel predlog odloka in predlaga Republiškemu zboru, 
da ga sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Ivana Janžekoviča. 

St. R 153/1-59. 

Ljubljana, dne 29. junija 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

IvanJanžckovičl.   r. FrancLeskošekl.  r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu odloka o vpeljavi enotne metode pri  kalkulacijah  in  predračunih 
za gradbena dela 

Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS jo na 
seji dne 29. junija 1959 razpravljal o predlogu odloka o vpeljavi enotne metode 
pri kalkulacijah in predračunih za gradbena dela in ga soglasno sprejel. 

Pri razpravi o predlogu odloka so bili člani odbora mnenja, da je pri pred- 
pisovanju enotne metode za izdelavo kalkulacij  in predračunov za gradbena 
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dela treba skrbeti za to, da se bo s tem predpisom onemogočilo sestavljanje 
šablonskih kalkulacij in predračunov, tako da bodo ti predračuni res skrbno 
in z upoštevanjem vseh okolnosti sestavljeni; dalje naj se prouči tudi vprašanje 
vzdrževanja gradbene mehanizacije in s tem v zvezi vprašanje amortizacije, 
proučiti pa bi bilo treba tudi vsa vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi s tako- 
imenovanimi protiprojekti, elaborati in podobno. 

Odbor za gospodarstvo predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog odloka 
o vpeljavi enotne metode pri kalkulacijah in predračunih za gradbena dela 
sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Tončko Banovec. 

St. P 52/1-59. 

Ljubljana, dne 29. junija 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
TončkaBanovecl.   r. JožeGerbecl.   r. 

PREDLOG   ODLOKA 

o najvišjem odstotku stanarine in najemnine, ki sme biti določen kot dohodek 
stanovanjske skupnosti 

Na podlagi tretjega odstavka 40. člena splošnega zakona o stanovanjskih 
skupnostih (Uradni list FLRJ, št. 16-278/59) je Ljudska skupščina Ljudsko 
republike Slovenije na seji Republiškega zbora in na seji Zbora proizvajalcev 
dne 2. julija 1959 sprejela 

ODLOK 

o najvišjem odstotku stanarine in najemnine, ki sme biti določen kot dohodek 
stanovanjske skupnosti 

1. 

Najvišji odstotek, ki ga lahko določi občinski ljudski odbor s svojim odlo- 
kom kot dohodek stanovanjske skupnosti, po prvem odstavku 40. člena zakona 
o stanovanjskih skupnostih, sme znašati od stanarin za stanovanja do 30/o, od 
najemnin za poslovne prostore pa do 5%. 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu LRS«, uporablja 
Pa se od dne 22. julija 1959. 
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OBRAZLOŽITEV 

Po 40. členu splošnega zakona o stanovanjskih skupnostih lahko določi 
občinski ljudski odbor, da pripada določen odstotek od stanarine in najemnine 
stanovanjski skupnosti kot njen dohodek, ljudske republike pa predpišejo naj- 
višji odstotek stanarine in najemnine, ki sme biti določen kot dohodek stano- 
vanjski skupnosti. 

Predlog odloka izhaja iz ugotovitve, da zakon o stanovanjskih razmerjih 
še vzdržuje zaščito stanarin, ki naj praviloma krijejo le stroške upravljanja 
ter stroške za vzdrževanje in popravila hiše, zato predvidoma stanarine tudi 
po novih stanovanjskih tarifah ne bodo krile vseh potreb upravljanja, vzdrže- 
vanja in obnavljanja stanovanjskega sklada v celoti. Naloge stanovanjske skup- 
nosti, da skrbi za napredek stanovanjskega gospodarstva in da v strokovnem 
pogledu pomaga hišnim svetom, in državljanom v upravljanju hiš in njihovih 
skladov ter v tekočem vzdrževanju hiš, pa se uresničuje predvsem s tem, da 
stanovanjska skupnost pomaga hišnim svetom in državljanom v upravljanju 
in tekočem vzdrževanju hiš s strokovnimi nasveti, z ustanavljanjem ustreznih 
servisov, delavnic in podobno. Ta pomoč bo s strani stanovanjske skupnosti 
predvsem organizacijskega značaja, bo splošna v korist vsem hišam na področju 
stanovanjske skupnosti, tako onim, ki so v družbenem upravljanju, kakor onim, 
ki jih upravljajo državljani kot svoje družinske hiše. V ta namen bo morala 
imeti stanovanjska skupnost predvidoma enega ustreznega strokovnega usluž- 
benca, ki bo v celoti ali deloma zadolžen s to nalogo. 

Na podlagi materiala, ki ga je dobil Sekretariat IS za urbanizem, stano- 
vanjsko izgradnjo in komunalne zadeve za mesti Ljubljana in Kranj, je bilo 
ugotovljeno, da bodo dohodki do 30/o od najemnine oziroma 50/o od poslovnih 
prostorov zadoščali stanovanjskim skupnostim za zgoraj omenjene naloge, za 
kar so po zadnjem odstavku 40. člena zakona ti dohodki izključno namenjeni. 
V občinah na območju mesta Ljubljane je znašal prispevek, ki so ga doslej 
plačevali hišni sveti za enake naloge dosedanjim stanovanjskim upravam, do 40/o. 

Obravnavano pomoč stanovanjske skupnosti pa gospodarsko ne kaže isto- 
vetiti s storitvami, ki jih hišni sveti in državljani naročajo pri servisih in delav- 
nicah stanovanjskih skupnosti za upravljanje in tekoče vzdrževanje hiš. Uporaba 
teh storitev bo poleg tega zelo različna. S stališča čimvečjega ekonomiziranja 
teh storitev in samostojnega gospodarskega računa servisov stanovanjskih skup- 
nosti bo treba plačilo teh storitev obravnavati kot samostojno pogodbeno 
razmerje med naročnikom in zadevnim servisom stanovanjske skupnosti. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu odloka o najvišjem odstotku stanarine in najemnine, ki sme biti 
določen kot dohodek stanovanjske skupnosti 

Odbor za gospodarstvo Republiškega zbora je na svoji seji dne 29. junija 
1959 razpravljal o predlogu odloka in ugotovil, da je s tem uzakonjena dose- 
danja praksa občinskih ljudskih odborov, ki so določili prispevek za stano- 
vanjske uprave. Predlagani odlok določa najvišji odstotek od stanarin za 
stanovanja in od najemnin za poslovne prostore, ki ga sme določiti občinski 
ljudski odbor kot dohodek stanovanjskih skupnosti. Z določitvijo stalnega 
dohodka stanovanjskim skupnostim bodo dane možnosti, da ta razvije svojo 
dejavnost in s tem organizatorno pomaga hišnim svetom pri upravljanju hiš. 

Odbor je predlog odloka po krajši razpravi sprejel in predlaga Repub- 

liškemu zboru, da ga sprejme. 
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Svetka Kobala. 

St. R 154/1-59. 

Ljubljana, dne 29. junija 1959. 

Poročevalec: 

Svetko   Kobal   1.   r. 

Predsednik: 

Franc  Leskošek  1.  r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu odloka o najvišjem odstotku stanarine in najemnine, ki sme biti 
določen kot dohodek stanovanjske skupnosti 

Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na 
seji dne 29. junija 1959 razpravljal o predlogu odloka o najvišjem odstotku sta- 
narino in najemnine, ki sme biti določen kot dohodek stanovanjske skupnosti. 

V načelni razpravi je odbor soglašal s predlogom odloka, v razpravi o po- 
drobnostih pa se niso vsi člani strinjali s tem, da s.me znašati najvišji odstotek, 
ki ga lahko določi občinski ljudski odbor s svojim odlokom samo kot dohodek 
stanovanjske skupnosti od stanarin za stanovanja do 3%, ker so bili mnenja, 
da je ta odstotek nizek in bi moral znašati vsaj 4%. Po daljši razpravi je potem 
odbor predlog odloka sprejel z večino glasov. 
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Odbor za gospodarstvo predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog odloka 
o najvišjem odstotku stanarine in najemnino, ki sme biti določen kot dohodek 
stanovanjske skupnosti, sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Henrika Cigoja. 

St. P 53/1-59. 

Ljubljana, dne 29. junija 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

H e n r i k  C i g o j   1. r. J o ž e   G e r b e c   1.   r. 

PREDLOG   ODLOKA 

o določitvi  najvišjega  in  najnižjega odstotka najemnine Ш poslovne prostore, 
ki se plačuje v občinski kreditni sklad za zidanje stanovanjskih hiš 

Na podlagi drugega odstavka 12. člena zakona o poslovnih stavbah in pro- 
storih (Uradni list FLRJ, št. 16-280/59), tretjega odstavka 125. člena zakona o 
stanovanjskih razmerjih (Uradni list FLRJ, št. 16-279/59) in drugega odstavka 
19. člena zakona o lastnini na delih stavb (Uradni list FLRJ, št. 16-281/59) je 
Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije na seji Republiškega zbora in 
na seji Zbora proizvajalcev dne 2. julija 1959 sprejela 

ODLOK 

O določitvi najvišjega in  najnižjega odstotka najemnine za poslovne prostore, 
ki se plačuje v občinski kreditni sklad za zidanje stanovanjskih hiš 

1. 

Odstotek najemnine od poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah, ki so 
v družbenem upravljanju, od poslovnih prostorov v poslovnih stavbah in od 
poslovnih prostorov kot posameznih delov stavb, za katerega določi občinski 
ljudski odbor, da se plačuje v občinski kreditni sklad za zidanje stanovanjskih 
hiš, ne sme biti višji in ne nižji, kot ga določa ta odlok. 

2. 

Odstotek najemnine, ki se plačuje po 1. točki odloka v občinski kreditni 
sklad za zidanje stanovanjskih hiš, ne sme biti višji kot 75 0/o in ne nižji kot 
SVo od najemnine za poslovne prostore, ki jih imajo v najemu stanovanjske 
skupnosti, njihove ustanove in servisi, obrati družbene prehrane, organizacije 
za dnevno preskrbo prebivalstva, družbene organizacije, šolske in zdravstvene 
ustanove ter politične teritorialne enote in njihovi organi. 

Za vse ostale poslovne prostore sme znašati najvišji odstotek 90%, najnižji 
pa 100/o od najemnine za te prostore. 
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Pri izračunu dela najemnine po tem odloku se jemlje za osnovo najemnina, 
od katere se odbije tisti del anuitet, odškodnin in drugih obveznosti, ki odpade 
na poslovne prostore, za katerega je dogovorjeno ali predpisano, da se plačuje 
'z najemnine. 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu LRS«, uporablja 
Pa se od 22. julija 1959. 

OBRAZLOŽITEV 

Sedanje najemnine za poslovne prostore v vseh vrstah stavb se formirajo 
Po načelu svobodne ponudbe in povpraševanja. V mnogih primerih presegajo 
tako formirane najemnine ekonomsko najemnino, ker izkoriščajo hism sveti in 
upravitelji zgradb s poslovnimi prostori splošno pomanjkanje poslovnih pro- 
storov ter si s tem zagotavljajo visoke dohodke v posamezne sklade, ki jim 
omogočajo, poleg normalnega vzdrževanja, še razne mnogokrat odvisne adap- 
tacije ter luksuzno opremo v stanovanjih. 

Občinski ljudski odbori so že v pretekli dobi poskušali reševati vprašanje 
neenakih dohodkov hiš s poslovnimi prostori in hiš brez njih s svojimi odloki, 
ki so predpisovali, da se mora del najemnine od poslovnih prostrov odvajati v 
občinski kreditni sklad za zidanje stanovanjskih hiš. Ti predpisi so bili v glav- 
nem bazirani na dveh različnih osnovah. Nekateri so predpisovali prispevek za 
kreditni sklad za zidanje stanovanjskih hiš v odstotkih od absolutnega iznosa 
najemnine z upoštevanjem starosti hiše. Drugi pa so vzeli za osnovo najemnino 
za 1 m- poslovnega prostora ter predpisovali odstotek za prispevek v odnosu 
od višine najemnine. Tako določeni odstotki so se gibali v razponu od 20 do 
80% najemnine, pri čemer pa niso upoštevali, da morajo vendarle zagotoviti 
hišam z nizkimi najemninami vsaj minimalni dohodek, s kateri^ se naj krije 
del stroškov za hišno upravo, tekoče vzdrževanje ter srednja in večja popravila 
za poslovne prostore, po drugi strani pa so hišam z visokimi najemninami za 
za poslovne prostore še vedno ostajala na razpolago velika sredstva. 

Tako so znašale najemnine za poslovne prostore v hišah z družbenim uprav- 
ljanjem v občini Ljubljana-Center 185 559 000 dinarjev, od cesar so morah od- 
vajati v občinski kreditni sklad za zidanje stanovanjskih his 100 197 000 dinarjev 
ali povprečno 118 dinarjev na m2 poslovnih prostorov, medtem ko so znašale 
stanarine za stanovanjske prostore v hišah z družbenim upravljanjem v isti 
občini le dinarjev 109 949 000 ter jim je ostalo na hišnih skladih 104 967 000 
dinarjev ali povprečno 20 dinarjev na m2 stanovanjskega prostora. Višina na- 
jemnine za poslovne prostore se giblje od 4 dinarje na m2 do 700 dinarjev na m2. 

Novi zvezni stanovanjski zakoni pooblaščajo občinske ljudske odbore v 
125. členu zakona o stanovanjskih razmerjih, v 12. členu zakona o poslovnih 
stavbah in prostorih in v 19. členu zakona o lastnini in delih stavb, da lahko 
izdajo predpis, da se plačuje del najemnine za poslovne prostore v občinski 
kreditni sklad za zidanje stanovanjskih hiš. Pri določanju prispevka pa morajo 
gledati občinski ljudski odbori na to, da ustreza tisti del najemnine, ki ostane 
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hiši, ustrezni stanarini, kakor če bi bili mesto poslovnih prostorov v hiši 
stanovanjski prostori in na to, da je poskrbljeno za stroške, ki so potrebni za 
vzdrževanje poslovnih prostorov. 

V istih členih navedenih zakonov so pooblaščene ljudske republike, da dolo- 
čijo s svojim predpisom najvišji in najnižji odstotek najemnine, ki se plačuje 
v občinski kreditni sklad za zidanje stanovanjskih hiš. 

V tretjem odstavku 12. člena zakona o poslovnih stavbah in prostorih je 
tudi določilo, da se sme dajati iz sredstev, zbranih v občinskih kreditnih skladih 
za zidanje stanovanjskih hiš iz dela najemnin za poslovne prostore tudi kredite 
za zidanje poslovnih stavb. 

Predlog odloka o določitvi najvišjega in najnižjega odstotka najemnine 
za poslovne prostore je bil izdelan na podlagi razpoložljivega materiala s pod- 
ročja mesta Ljubljane, Kranja in Maribora. 

II. 

Ker predpisuje zvezni predpis, da morajo ostati stavbi od najemnin za 
poslovne prostore vsaj taki dohodki, kakor bi jih imela, če bi bila v njej mesto 
poslovnih prostorov stanovanja ter da je z njimi zagotovljeno vzdrževanje po- 
slovnih prostorov, je s tem predpisom podana že spodnja meja, ko lahko pred- 
pišejo občinski ljudski odbori, da se odvaja del najemnine od poslovnih pro- 
storov v občinski sklad za zidanje stanovanjskih hiš. Ker pa je poslovnih pro- 
storov s tako nizko najemnino, da bi ustrezala spredaj omenjenim minimalnim 
dohodkom, zelo malo število, je smatrala strokovna komisija za utemeljeno, 
da se določi najnižji odstotek najemnine za poslovne prostore, ki se odvaja 
v občinski kreditni sklad za zidanje stanovanjskih hiš, na 10%. 

Kolikor pa presega najemnina za poslovne prostore zgoraj omenjeni mini- 
malni dohodek hiše, potem naj se določi najvišji odstotek od najemnine za 
poslovne prostore, ki se mora plačevati v občinski kreditni sklad za zidanje 
stanovanjskih hiš, v odvisnosti od višine najemnine, in sicer do 90% najemnino. 

Vendar bi se omenjeni najnižji in najvišji odstotek najemnine, ki se plačuje 
v občinski kreditni sklad za zidanje stanovanjskih hiš, ne uporabljal na vse 
poslovne prostore, ne oziraje se pri tem na namen, za katerega se uporabljajo. 
Zato je predvideno v predlogu, da odstotek najemnine za poslovne prostore, 
ki se oddajajo v najem nekaterim splošno koristnim in pomembnim dejavnostim 
ne sme presegati 75%. 

S tem bodo hišni sveti in drugi upravni organi stavb s poslovnimi prostori 
stimulirani oddajati svoje poslovne prostore tudi takim najemnikom, ki ne 
morejo plačevati tako visokih najemnin kot ostali. 

Omenjene ugodnosti naj bi bili deležni oni hišni sveti in upravni organi 
poslovnih stavb, ki oddajajo poslovne prostore v najem stanovanjskim skup- 
nostim, njihovim ustanovam in servisom, obratom družbene prehrane, organi- 
zacijam za dnevno preskrbo prebivalcev, družbenim organizacijam, šolskim in 
zdravstvenim ustanovam ter politično teritorialnim enotam in njihovim organom 

Hišne svete in upravne organe poslovnih zgradb bremene poleg stroškov 
za hišno upravo za tekoče vzdrževanje ter srednja in velika popravila še neka- 
tere druge dajatve, ki jih morajo delno plačevati tudi iz najemnine za poslovne 
prostore. Tako morajo že plačevati odškodnino lastnikom hiš, dalje bo pred- 
vidoma   treba   plačevati   odškodnino   za   nacionalizirane   poslovne   prostore  in 
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stavbe na osnovi zakona o stanovanjskih skupnostih za prispevek za stano- 
vanjsko skupnost, v kolikor ga bodo predpisali občinski ljudski odbori ter anui- 
tete, če je bila stavba zgrajena s posojilom. 

Zato je v predlogu odloka predvideno, da je osnova za plačevanje prispevka 
od najemnin za poslovne prostore v občinski kreditni sklad za zidanje stano- 
vanjskih hiš, najemnina, zmanjšana za navedene dajatve. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
•JUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu odloka o določitvi najvišjega in najnižjega odstotka najemnine 
za poslovne prostore, ki se plačujejo v občinski kreditni sklad za zidanje 

stanovanjskih hiš 

Odbor za gospodarstvo Republiškega zbora je na svoji dne 29. junija 1959 
obravnaval predlog odloka o določitvi najvišjega in najnižjega odstotka najem- 
nine za poslovne prostore, ki se plačuje v občinski kreditni sklad za zidanje 
stanovanjskih hiš. 

Predlagani odlok določa najvišji iji najnižji odstotek najemnine za poslovne 
prostore, ki se mora plačati v občinski kreditni sklad za zidanje stanovanjskih 
hiš. Višina odstotka pa je različna glede na uporabnika poslovnih prostorov. 
Zvezni stanovanjski zakoni pooblaščajo ljudske republike, da določijo najvišji 
in najnižji odstotek najemnine, ki se plačuje v občinski kreditni sklad za zidanje 
stanovanjskih hiš. Iz tega kreditnega sklada se smejo odvajati tudi krediti za 
zidanje poslovnih stavb. 

Odbor je razpravljal o tem predlogu odloka in ga sprejel brez sprememb. 
Glede na pooblastila zveznih predpisov kakor tudi na važnost materije, ki je 
s tem urejena, odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme ta odlok. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Svetka Kobala. 

St. R 155/1-59. 

Ljubljana, dne 29. junija 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

SvetkoKoball.   r. FrancLeskošekl.  r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu odloka o določitvi najvišjega in najnižjega odstotka najemnine 
za poslovne prostore, ki se plačuje v občinski kreditni sklad  za zidanje 

stanovanjskih hiš 

Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na 
seji dne 29. junija 1959 razpravljal o predlogu odloka o določitvi najvišjega 
in najnižjega odstotka najemnine za poslovne prostore, ki se plačuje v občinski 
kreditni sklad za zidanje stanovanjskih hiš po besedilu, kot ga je predložil 
Izvršni svet. 

V načelni razpravi so se člani odbora strinjali z obrazložitvijo predstavnika 
Izvršnega sveta, da je treba rešiti vprašanje neenakih dohodkov hiš s poslovnimi 
prostori in hiš brez njih in da se s predloženim odlokom to vprašanje primerno 
urejuje. Prav tako so soglašali s stališčem, da je treba v določenih primerih, ki 
jih odlok posebej navaja, določiti nižji odstotek najemnine, ki se plačuje v 
občinski kreditni sklad. 

V podrobni razpravi je nato odbor sprejel predlagani odlok brez sprememb 
in dopolnitev. 

Odbor za gospodarstvo predlaga Zboru proizvajalcev Ljudske skupščine 
LRS, da predlog odloka o določitvi najvišjega in najnižjega odstotka najemnine 
za poslovne prostore, ki se plačuje v občinski kreditni sklad za zidanje stano- 
vanjskih hiš, sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Štefana Pavšiča. 

St. P 54/1-59. 

Ljubljana, dne 29. junija 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
StefanPavšičl.   r. JožeGerbecl.   r. 

PREDLOG   ODLOKA 

o potrditvi statutarne odločbe Univerze v Ljubljani 

Na podlagi 9. člena in v zvezi s 107. členom zakona o Univerzi v Ljubljani 
(Uradni list LRS, št. 23-100/57 in 6-17/59) je Ljudska skupščina Ljudske repub- 
like Slovenije na seji Republiškega zbora dne 2. julija 1959 sprejela 
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ODLOK 

o potrditvi statutarne odločbe Univerze v Ljubljani 

I. 

Potrdi se statutarna odločba Univerze v Ljubljani o preosnovanju Inštituta 
za sociologijo v znanstveni zavod, ki jo je sprejel Univerzitetni svet Univerze 
v Ljubljani na svoji seji dne 11. aprila 1959. 

II. 

Ta odlok velja takoj. 

OBRAZLOŽITEV 

Ker je akt o preosnovanju Inštituta za sociologijo v znanstveni zavod sprejel 
Univerzitetni svet Univerze v Ljubljani v obliki statutarne odločbe, je za veljav- 
nost te odločbe po 9. in 107. členu zakona o Univerzi v Ljubljani potrebna 
potrditev Ljudsko skupščine LRS. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 

k predlogu odloka o potrditvi statutarne odločbe Univerze v Ljubljani 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS 
je na svoji seji 29. junija 1959 obravnaval statutarno odločbo o preosnovanju 
Inštituta za sociologijo v znanstveni zavod, ki jo je sprejel Univerzitetni svet 
Univerze v Ljubljani II. aprila 1959. 

Odbor ugotavlja, da je preosnovanje Inštituta za sociologijo v znanstveni 
zavod tesno povezano z uresničevanjem priporočil zvezne in Ljudske skupščine 
LRS glede organizacije in vsebine študija na univerzi ter da bo delo tega 
inštituta pomembno za razvoj družbenih ved v znanstvene namene. 

Odbor za prosveto in kulturo predlaga Republiškemu zboru, da potrdi statu- 
tarno odločbo Univerze v Ljubljani in v ta namen sprejme predloženi odlok. 

Odbor je za poročevalca določil Maksa Valeta. 

St. R 156/1-59. 

Ljubljana, dne 29. junija 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

M a k s   V a 1 e   1.   r. F r a n c e   P e r o v š e k   1.   r. 
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PREDLOG   ODLOKA 

o potrditvi spremembe predračuna Sklada LR Slovenije za pospeševanje 
kmetijstva za leto 1959 

Na podlagi 19. člena uredbe o upravljanju Sklada za pospeševanje kme- 
tijstva (Uradni list FLRJ, št. 22-258 5G)v zvezi z 42. členom temeljnega zakona 
o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 13-126/56) je Ljudska skupščina Ljudske 
republike Slovenije na sejah Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev dne 
2. julija 1959 sprejela 

ODLOK 

o potrditvi spremembe predračuna Sklada LR Slovenije za pospeševanje 
kmetijstva za leto 1959 

I. 

Potrdi se sprememba predračuna Sklada LR Slovenije za pospeševanje 
kmetijstva za leto 1959, s katero se: 

1. zniža omejitev sredstev sklada za 48 529 725 dinarjev in za enak znesek 
zvišajo razpoložljiva sredstva in izdatki sklada; 

2. povišajo izdatki: 
— na partiji II. — živinoreja — za znesek 916 925 dinarjev; 
— na partiji VII. — ureditveni načrti — za znesek  1000 000 dinarjev; 
— na partiji X. — tisk in propaganda — za znesek 3 460 000 dinarjev; 
— na partiji XIII. — dotiranje investicij kmetijsko pospeševalnih objektov 

in kmetijskega šolstva — za znesek 43 152 800 dinarjev. 

II. 

Ta odlok začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu LRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Z odredbo Državnega sekretariata za finance FLRJ o uporabi sredstev 
katerih uporaba jo omejena z uredbo o uporabi investicijskih sredstev v letu 
1958 (Uradni list FLRJ, št. 3-38/59) je bila med drugim sproščena uporaba 
sredstev skladov, ki so bila v letu 1958 izločena v rezervo. 

Ob času sestavljanja in potrditve predračuna Republiškega sklada za pospe- 
ševanje kmetijstva za leto 1959 te sprostitvi rezerve iz leta 1958 še ni bilo 
mogoče upoštevati, zato so bila ta sredstva vnesena med omejitve. S sprostitvijo 
se povečajo razpoložljiva sredstva in s tem tudi izdatki za 48 529 725 dinarjev 
in prav za toliko znižajo omejitve. 

Glede na povečana razpoložljiva sredstva je upravni odbor sklada sprejel 
rebalans predračuna, s katerim je povečal izdatke na partijah II., VIL, X in 
XIII. tako, kot je razvidno iz predloga zakona. 

S povečanimi izdatki na partiji II. za 0,9 milijonov dinarjev namerava 
upravni odbor sklada finansirati uvoz koncetratov za pripravljanje krme za 
piščance; s povečanimi izdatki na partiji VII bi se povečala dotacija družbenim 
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kmetijskim gospodarstvom za izdelavo ureditvenih načrtov; s povečanim zne- 
skom 3,5 milijonov na partiji X bi se finansirala izdaja knjige -Problemi socia- 
listične graditve kmetijstva«; s povečanim zneskom 43,2 milijona dinarjev na 
partiji XIII pa bi se povečale dotacije za gradnjo objektov kmetijskih šol, da 
bi se tako omogočila vzgoja večjega števila tehnikov za potrebe zadrug. 

Ker v tem primeru ne gre proračunsko-tehnično za virmane, ki bi jih lahko 
dovolil Izvršni svet, temveč za pravo spremembo predračuna republiškega 
proračunskega sklada, -ki ga je kot prilogo republiškega proračuna potrdila 
Ljudska skupščina, je potrebno, da tudi spremembe, ki so navedene v predlogu 
odloka, potrdi Ljudska skupščina. 

Izvršni svet se s predlogom strinja. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za proračun 

POROČILO 

k  predlogu  odloka  o  potrditvi  spremembe  predračuna  Sklada  LR  Slovenije 
za pospeševanje kmetijstva za leto 1959 

Odbor za proračun Republiškega zbora je na svoji seji dne 30. junija 1959 
razpravljal o predlogu odloka in ga sprejel. Predlog odloka porazdeljuje sredstva 
sklada, ki so bila v letu 1958 izločena v rezervo, v letu 1959 pa sproščena in 
stavljena na razpolago. S temi sredstvi bo sklad za pospeševanje kmetijstva 
Prispeval k izgradnji kmetijskih šol, izdaji knjig, izdelavi tipskih projektov za 
hleve, svinjake itd. in za nabavo posebne krme iz inozemstva. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme predlog odloka. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Jožeta Vonto. 

St. R 157/1-59. 

Ljubljana, dne 30. junija 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

JožeVontal.   r. BrankoBabičl.   r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za proračun 

POROČILO 

k  predlogu   odloka  o  potrditvi  spremembe   predračuna   Sklada   LR  Slovenije 
za pospeševanje kmetijstva za leto 1959 

Odbor za proračun Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na seji 
dne 30. junija 1959 razpravljal o predlogu odloka o potrditvi spremembe pred- 
računa Sklada LRS za pospeševanje kmetijstva za leto 1959 in ga brez sprememb 
sprejel. 

V razpravi so se člani odbora predvsem zanimali, za kaj se bodo porabila 
razpoložljiva sredstva in so s predvideno porabo soglašali. 

Odbor za proračun predlaga Zboru proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, 
da predlog odloka o potrditvi spremembe predračuna sklada LR Slovenije za 
pospeševanje kmetijstva za leto 1959 sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Staneta Rebernika. 

St. P 55/1-59. 

Ljubljana, dne 30. junija 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

StaneRebernikl.   r. MirkoRomecl.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Mandatno-imunitetni odbor 

POROČILO 

mandatno-imunitetnega   odbora   Republiškega   zbora   Ljudske   skupščine   LRS 

Ljudski poslanec Angelca Ocepek, izvoljena v 54. volilnem okraju na ob- 
močju okraja Ljubljana je 1. junija 1959 umrla. Mandatno-imunitetni odbor 
Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na svoji seji dne 25. junija 1959 
obravnaval odreditev nadomestnih volitev v 54. volilnem okraju. 

Po 182. členu in v zvezi s 181. členom zakona o pravicah in dolžnostih ter 
o volitvah .in odpoklicu republiških ljudskih poslancev v Ljudski republiki 
Sloveniji se morajo opraviti nadomestne volitve, ki jih odredi zbor, čigar 
članica je bila pokojna Angelca Ocepek, najkasneje v treh mesecih od dneva 
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ko je bilo poslansko mesto izpraznjeno. Zato predlaga mandatno-imunitetni 
odbor, naj Republiški zbor Ljudske skupščine odredi v 54. volilnem okraju 
nadomestne volitve in sprejme naslednji 

SKLEP 

Na podlagi 182. člena zakona o pravicah in dolžnostih ter o volitvah in 
odpoklicu republiških ljudskih poslancev v Ljudski republiki Sloveniji, Repub- 
liški zbor Ljudske skupščine LRS, zaradi smrti ljudskega poslanca Angelce 
Ocepek, odreja v 54. volilnem okraju nadomestne volitve. 

Nadomestne volitve razpiše Republiška volilna komisija. 

Za poročevalca je odbor določil Humberta Gačnika. 

St. R 158/1-59. 

Ljubljana, dne 25. junija 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
Humbert   Gačnik   1.   r. Mihaela  Dermastia  1.  r. 

PREDLOG SKLEPA 

o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča 

Na podlagi 77. in 78. člena Zakona o sodiščih (Uradni list FLRJ, št. 30/54) 
je bil na skupni seji Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev Ljudske skup- 
ščine Ljudske republike Slovenije, dne 2. julija 1959 

razrešen : 

Dinko   Gregorin,   kot sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani. 

OBRAZLOŽITEV 

Dinko Gregorin, sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani je z vlogo 
z dne 11. aprila 1959 zaprosil za razrešitev funkcije sodnika Okrožnega sodišča. 
Imenovani se namerava zaposliti kot odvetnik v pravni pisarni Okrajnega 
sindikalnega sveta. 

Glede na navedeno so podani za njegovo razrešitev zakoniti pogoji po 78. 
členu Zakona o sodiščih. 



288 Prllofie 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Odbor za volitve 

POROČILO 

k predlogu sklepa o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča 

Odbor za volitve Ljudske skupščine LRS je na seji dne 1. julija 1959 
razpravljal o predlogu Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS, da so Dinko 
Gregorin razreši kot sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Dinko Gregorin je sam zaprosil za razrešitev funkcije sodnika okrožnega 
sodišča; zaposliti se namerava kot odvetnik v pravni pisarni Okrajnega sindi- 
kalnega sveta. Ker je imenovani zaprosil za razrešitev, so podani zakoniti pogoji 
po 78. členu zakona o sodiščih; v razpravi je bil odbor mnenja, da je kljub 
pomanjkanju kadrov na sodiščih tudi umestno, kvalitetno okrepiti službo pravne 
pomoči, po kateri se čuti velika potreba. 

Zato odbor za volitve predlaga Ljudski skupščini LRS, da predlog sklepa 
o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Andreja Babnika. 

St. LS 129/1-59. 

Ljubljana, dne 1. julija 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

AndrejBabnikl. r. TineRemškarl.   r. 

LJUDSKA   SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI  ZBOR 

Mandatno-imunitetni odbor 

POROČILO 

o nadomestnih volitvah za Republiški zbor Ljudske skupščine LRS 
v 54. volilnem okraju 

Na podlagi sklepa Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS z dne 2. julija 
1959, da se v 54. volilnem okraju odrede nadomestne volitve ljudskega poslanca 
za Republiški zbor, je Republiška volilna komisija LRS za 6. september 1959 
razpisala volitve v tem okraju. 

Republiška volilna komisija LRS je objavila, da je bila za nadomestne 
volitve potrjena kandidatura zborov volivcev za kandidata Polaka (Franja) 
Bojana — Stjenka iz Ljubljane. 
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Republiška volilna komisija je na podlagi spisov, ki jih je po opravljenih 
nadomestnih volitvah prevzela od Okrajne volilne komisije Ljubljana, preiz- 
kusila zakonitost volitev. Ugotovila je, da so se postopek za določitev kandidatov 
in volitve izvršile v skladu z zakonitimi predpisi in da ni bilo nepravilnosti 
takega značaja, da bi lahko bistveno vplivale na kandidaturo oziroma na ugoto- 
vitev volilnega izida. 

Po ugotovitvi volilnega izida pristojne okrajne volilne komisije je bilo v 
54. volilnem okraju vpisanih v volilnih imenikih 8861 volivcev; za kandidata 
Polaka (Franja) Bojana - Stjenka je bilo oddanih 5893 glasov; neveljavnih 
glasovnic je bilo 121; glasovalo ni 2847 volivcev. 

Na podlagi tega je Okrajna volilna komisija Ljubljana ugotovila, da je bil 
za ljudskega poslanca v Republiški zbor Ljudske skupščine LRS v 54. volilnem 
okraju izvoljen na nadomestnih volitvah Polak  (Franja)  Bojan - Stjenka iz 
Ljubljane. 

Mandatno-imunitetni odbor predlaga, da Republiški zbor Ljudske skupščine 
LRS sprejme naslednji 

SKLEP 

Potrdi se izvolitev Bojana Polaka za ljudskega poslanca Republiškega zbora 
Ljudske skupščine LRS za 54. volilni okraj. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Marinko Ribičič. 

St. R 210/1-59. 
Ljubljana, dne 30. septembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

Marinka   Ribičič   1.   r. M i ha ela D er m as t i a 1.  r. 

PREDLOG   POSLOVNIKA 

Ljudske skupščine LRS 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem poslovnikom se urejajo pravice in dolžnosti predsednika, podpred- 
sednikov in tajnika skupščine, delo na skupnih sejah obeh zborov, sestava, 
delovno področje in delo odborov in komisij Ljudske skupščine LRS, objavljanje 
zakonov, pravice tiska in ureditev skupščinske administracije. 

2. člen 

Štiriletna doba, za katero je Ljudska skupščina LRS izvoljena, je njen sklic. 
Vsak sklic se označuje z zaporedno številko. 

Ce se Ljudska skupščina LRS razpusti, preden poteče doba, za katero je 
bila izvoljena, poteče sklic skupščine z njenim razpustom. 

19 
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3. člen 

Ljudska skupščina LRS stalno zaseda vso dobo sklica in dela na ločenih 
sejah zborov, na skupnih sejah obeh zborov, na sejah odborov in komisij posa- 
meznega zbora ter na sejah odborov in komisij skupščine. 

Ljudska skupšina LRS ima letni odmor v poletnih mesecih. Letni odmor 
traja največ tri mesece. 

4. člen 

Na novo izvoljena Ljudska skupščina LRS se zbere k zasedanju najpozneje 
trideseti dan po volitvah. Skliče jo predsednik skupščine prejšnjega sklica. 

II. PREDSEDNIK, PODPREDSEDNIKA IN TAJNIK SKUPŠČINE 

5. člen 

Ljudska skupščina LRS ima predsednika, dva podpredsednika in tajnika 
ki se volijo izmed poslancev na prvi skupni seji obeh zborov za vso dobo sklica 
Ljudske skupščine LRS. 

Predsednik, podpredsednika in tajnik skupščine ostanejo na svojem mestu 
tudi po razpustu skupščine, do izvolitve novega predsednika, podpredsednikov 
in tajnika. 

Sejo, na kateri se volijo predsednik, podpredsednika in tajnik skupščine 
začne in jo vodi predsednik skupščine prejšnjega sklica. Predsednik skupščine 
prevzame svoje dolžnosti takoj, ko je izvoljen. 

6. člen 

Predsednik skupščine predstavlja skupščino, podpisuje skupno s predsed- 
nikom Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS ukaze o razglasitvi zakonov ime- 
nuje skupščinske delegacije ter skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in njenih 
zborov. Predsednik skrbi za pravilno uporabo poslovnika, skrbi za varstvo po- 
slanske imunitete in drugih poslanskih pravic. 

Predsednik skupščine sklicuje tudi seje posameznega zbora po določbah 
poslovnika ustreznega zbora in opravlja druge pravice in dolžnosti, ki jih dolo- 
čajo ta poslovnik in poslovnika zborov. 

7. člen 

Ce je predsednik skupščine zadržan, ga z vsemi njegovimi pravicami in 
dolžnostmi nadomestuje eden od podpredsednikov. 

8. člen 

to, da skupščinska aministracija pravilno posluje in izvršuje druge pravice in 
Tajnik skupščine pomaga predsedniku pri pripravi in vodstvu sej, skrbi za 

dolžnosti, ki jih določa ta poslovnik. 
Ce je tajnik skupščine zadržan, pomaga predsedniku pri vodstvu seje po- 

slanec, ki ga določi predsednik. 



Priloge 291 

III. SKUPNE SEJE OBEH ZBOROV 

1. Delovno področje 

9. člen 

Na skupni seji obeh zborov Ljudska skupščina LRS: 
1. voli in razrešuje predsednika, podpredsednika in tajnika skupščine; 
2. voli in razrešuje predsednika in člane Izvršnega sveta; 
3. voli in razrešuje člane odborov in komisij skupščine; 
4. v mejah pristojnosti skupščine voli in razrešuje predsednike sodišč, sod- 

nike in občasne sodnike in določa število sodniških mest; 
5. razglaša spremembo ustave; 
6. sprejme poslovnik skupščine; 
7. odloča o sporih med zboroma o pristojnosti; 
8. obravnava poročila odborov in komisij skupščine oziroma njenih zborov; 
9. opravlja druge zadeve, ki jih določata ustava in ta poslovnik. 

10. člen 

Na skupni seji obeh zborov lahko skupščina sprejema deklaracije in resolu- 
cije o vprašanjih iz republiške pristojnosti in o drugih vprašanjih, ki imajo 
splošen pomen za Ljudsko republiko Slovenjo, in priporočila za delo Izvršnega 
sveta in drugih državnih organov, samoupravnih zavodov in gospodarskih orga- 
nizacij, če sta se oba zbora poprej sporazumela, da se bo predlog takega akta 
postavil na dnevni red skupne seje obeh zborov. 

Zbora lahko skleneta, da bosta na skupni seji obravnavala posamezen 
zakonski predlog ali drugo vprašanje, o katerem odločata oba zbora enako- 
pravno ter posamezno poročilo Izvršnega sveta, drugih državnih organov, 
oganizacij in zavodov; vendar glasujeta o zakonskih predlogih na ločenih sejah. 

Vrašanja iz prvega in drugega odstavka tega člena se lahko dajo na dnevni 
red skupne seje tudi brez poprejšnjega sporazuma zborov, razen če posamezni 
zbor sklene, da naj se sklepa o vprašanju na ločenih sejah. 

2. Sklicevanje in javnost sej 

11. člen 

Skupno sejo obeh zborov skliče predsednik skupščine na podlagi sklepa 
obeh zborov, posameznega odbora ali komisije, na predlog Izvršnega sveta ali 
sam od sebe, ali pa, kadar to določa ustava. 

Vabilo na sejo s predlogom dnevnega reda je treba poslati vsem poslancem. 
Sklicanje skupne seje obeh zborov se objavi v dnevnejn časopisju in na 

razglasni deski skupščine. 
Skupne seje so javne, razen če skupščina sklene, da pri posamezni seji ali 

delu seje občinstvo ne bo navzoče. 

3. Začetek seje in določitev dnevnega reda 

12. člen 

Na začetku vsake seje prebere tajnik zapisnik prejšnje seje. 
Vsak poslanec lahko da k zapisniku pripombe. 
Ce tajnik pripombe ne sprejme, odloči o utemeljenosti pripombe skupščina. 
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13. člen 

Ko je zapisnik odobren, da predsednik sporočila, ki so v zvezi z delom skup- 
ščine, odgovarja na kratka vprašanja poslancev in sporoči, katere zadeve je 
prejel ter predlaga dnevni red seje. 

Dnevni red določi skupščina. Med sejo skupščina lahko dnevni red spremeni. 
Seja se zaključi, ko jo dnevni red izčrpan, lahko pa se prekine, če dnevni 

red še ni izčrpan. 

4. Govori 

14. člen 

Na skupni seji obeh zborov ima pravico sodelovati pri obravnavi in gla- 
sovati vsak član Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev. Na skupni seji obeh 
zborov ima pravico sodelovati pri obravnavi tudi predstavnik Izvršnega sveta, 
ki ni poslanec. 

Na povabilo Ljudske skupščine LRS se lahko udeležijo skupne seje obeh 
zborov in na njej govorijo poslanci Zvezne ljudske skupščine, predstavnik druge 
ljudsko republike in domač ali tuj javni delavec. 

Zbora lahko skleneta, da na skupni seji dajo poročilo o vprašanjih s pod- 
ročja pravosodja predsednik Vrhovnega sodišča ali predsednik Višjega gospo- 
darskega sodišča. 

Zbora lahko tudi skleneta, da na skupni seji dajo poročila ali pojasnila 
starešine republiških upravnih organov ali zavodov, predstavniki zbornic, zdru- 
ženj in drugih organizacij. 

15. člen 

Vsak poslanec ima pravico govoriti v jeziku svojega naroda. 
Govori v jeziku narodne manjšine se prevedejo na slovenski jezik. 

16. člen 

Poslancem daje besedo predsednik. Predstavniku Izvršnega sveta in odbo- 
rovim poročevalcem da predsednik besedo, brž ko jo zahtevajo. Prav tako da 
predsednik besedo takoj poslancu, ki želi govoriti o prekršitvi poslovnika, o 
prekršitvi dnevnega reda ali zato, da bi popravil svojo izjavo. 

17. člen 

Govornik sme govoriti samo o vrašanjih, ki so na dnevnem redu seje ali 
pa so z njimi v neposredni zvezi. 

Govorniku lahko samo predsednik seže v besedo, ali ga opomni na red. 
Predsednik mora skrbeti za to, da govorniku ne bo kršena svoboda govora. 

5. Sklepanje 

10. člen 

Skupščina na skupni seji obeh zborov veljavno sklepa, če je navzočih 
večina poslancev enega in drugega zbora. 

Skupščina sklepa na podlagi poprejšnje obravnave, razen takrat, kadar je 
v poslovniku določeno, da odloča brez obravnave. 
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19. člen 

Sklepa se tako, da o predlogu poslanci glasujejo. 
Poslanci glasujejo osebno. Glasujejo javno, razen če skupščina sklene, da 

se glasuje tajno. 
Poslanci glasujejo za predlog ali proti predlogu, ali se glasovanja vzdržijo. 
Predlog je sprejet, če je bilo za predlog oddanih več glasov kot proti pred- 

ugu. Ce se je več poslancev vzdržalo glasovanja, kot jih je skupno glasovalo 
»za-« in »proti«, predlog ni sprejet. 

20. člen 

Javno se glasuje z dviganjem rok ali poimensko. 
•     Z dviganjem rok se glasuje tako, da predsednik pozove, naj dvignejo roke 

najprej tisti poslanci, ki so za predlog, potem tisti, ki so proti predlogu in na- 
zadnje tisti, ki se vzdržijo glasovanja. 

Poimensko glasovanje odredi predsednik, če misli, da je to potrebno zaradi 
natančne ugotovitve izida glasovanja. Pri poimenskem glasovanju tajnik skup- 
ščine ali poslanec, ki ga skupščina za to določi, kliče poslance po seznamu 
članov skupščine. Poslanec glasuje tako, da izjavi, ali je za predlog, ali proti 
predlogu ali pa, da se vzdrži glasovanja. 

Tajno se glasuje z listki, in sicer tako, kot določi skupščina. 
Ko je glasovanje končano, ugotovi predsednik skupščine izid glasovanja in 

razglasi, ali je predlog sprejet ali zavrnjen. 

21. člen 

Skupščina lahko sklene, naj se da vprašanje z dnevnega reda, ali naj se 
vrne odboru, da ga znova prouči, ali pa naj se preide na naslednjo točko dnev- 
nega reda. 

Ce se v obravnavi predloga pokaže, da ni potrebno sprejeti posebnega akta, 
predsednik po sklepu skupščine preide na naslednjo točko dnevnega reda. 

6. Volitve in razrešitve 

22. člen 

Predlog za izvolitev oziroma razrešitev predsednika, podpredsednika in 
tajnika skupščine ter Izvršnega sveta ali posameznega njegovega člana lahko 
Poda najmanj dvajset poslancev. 

Predlog za izvolitev ali razrešitev odbora ali komisije oziroma posameznega 
člana lahko poda vsak poslanec. 

Predlog za izvolitev ali razrešitev predsednikov sodišč, sodnikov in občasnih 
sodnikov lahko predlaga deset poslancev ali Izvršni svet. 

Predlog za razrešitev Izvršnega sveta ter predlog za izvolitev oziroma razre- 
šitev posameznega člana Izvršnega sveta lahko poda tudi Izvršni svet. 

Predsednik, podpredsednik in tajnik skupščine, posamezni član Izvršnega 
sveta in posamezni član odbora ali komisije skupščine je lahko razrešen tudi 
na lastno prošnjo. 



294 Priloge 

23. člen 

Kadar se volijo predsednik, podpredsednik in tajnik skupščine, se najprej 
voli predsednik, nato podpredsednika, vsak posebej, in nazadnje tajnik skup- 
ščine. Ce so volijo s tajnim glasovanjem, se glasuje za vse na isti glasovnici. 

24. člen 

Izvršni svet kot celota se voli na podlagi kandidatnih list, posamezni njegovi 
člani pa na podlagi posamičnih predlogov. 

Kandidatna lista mora obsegati toliko kandidatov, kot določi skupščina ob 
volitvah Izvršnega sveta. 

Ce je Izvršni svet razrešen, se na isti seji izvoli nov Izvršni svet. 
Ce je razrešen posamezen član Izvršnega sveta in Izvršni svet nima več 

toliko članov, kot jih mora po ustavnem zakonu najmanj imeti, izvoli skupščina 
na isti seji novega člana Izvršnega sveta. 

Na novo izvoljena Ljudska skupščina izvoli predsednika in člane Izvršnega 
sveta izmed članov Republiškega zbora na prvi skupni seji obeh zborov, potem 
ko je izvolila predsednika, podpredsednika in  tajnika skupščine. 

25. člen 

Celoten odbor ali komisija se voli na podlagi kandidatnih list, posamezni 
člani odbora ali komisije pa na podlagi posamičnih kandidatur. 

Kandidatna lista mora obsegati toliko kandidatov, kot je treba izvoliti 
članov. Ce število članov odbora oziroma komisije v poslovniku ali v aktu o 
ustanovitvi ni fiksno določeno, določi skupščina število članov ob volitvah. 

Postopek pri volitvah in razrešitvah 

26. člen 

Volitve se začnejo s  predlaganjem  kandidatov oziroma  kandidatnih  list. 
Predlog kandidature oziroma kandidatne liste se poda pismeno in mora 

biti podpisan od predlagatelja oziroma predlagateljev. 
Ko je predlaganje končano, naznani predsednik, katere kandidature oziroma 

kandidatne liste so bile predlagane in da predloge na glasovanje po vrsti, kot 
so bili predlagani. 

Pred glasovanjem imajo predlagatelj oziroma predlagatelji pravico umakniti 
svoj predlog. 

Med glasovanjem sme dati predsednik besedo samo poslancu, ki želi govoriti 
o prekršitvi poslovnika v zvezi s postopkom pri volitvah. 

a) Postopek   pri   javnem   glasovanju 

27. člen 

Ce je predlagana ena sama kandidatura ali kandidatna lista, se glasuje z 
dvigom rok tako, da dvignejo roko najprej tisti poslanci, ki so za predlog, 
nato tisti, ki so proti predlogu, in nazadnje tisti, ki se vzdržijo glasovanja. 
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V drugih primerih se glasuje poimensko, tako da se vsak poslanec izjavi 
za enega od predlaganih kandidatov, oziroma za eno od predlaganih kandidatnih 
list in pri tem imenuje prvega kandidata z liste, oziroma da se vzdrži glasovanja. 

b) Postopek   pri   tajnem   glasovanju 

28. člen 

Ce se glasuje tajno, se glasuje z glasovnicami, na katerih mora biti pečat 
Ljudske skupščine LRS. 

Na vsako glasovnico se vpišejo vsi kandidati po vrsti, kot so bili predlagani. 
Ce je bilo vloženih več predlogov, se vsaka kandidatna lista oziroma posamezni 
kandidat na glasovnici označi z zaporedno številko po vrsti, kot so bili predlogi 
vloženi. 

Glasuje se tako, da se obkroži zaporedna številka tiste kandidatne liste 
oziroma posameznega kandidata, za katerega poslanec glasuje. Poslanec odda 
glasovnico v glasovalno skrinjico. 

Predsednik skupščine skrbi za tajnost glasovanja. 

29. člen 

Poslanec sme glasovati samo za enega od predlaganih kandidatov, oziroma 
samo za eno kandidatno listo. 

Neveljavne so glasovnice, na katerih je obkroženo več zaporednih številk 
pred kandidatnimi listami oziroma kandidaturami ter glasovnice, katere so 
izpolnjene tako, da se ne da ugotoviti, za katero kandidaturo oziroma kandidatno 
listo je poslanec glasoval. 

c) Ugotovitev   in   razglasitev   izida   volitev 

30. člen 

Pri volitvah na podlagi ene same kandidature oziroma kandidatne liste je 
izvoljen predlagani kandidat oziroma so izvoljeni vsi kandidati s predlagane 
kandidatne liste, če je dobil kandidat oziroma kandidatna Jista večino oddanih 
glasov. Ce je bilo predlaganih več kandidatov oziroma kandidatnih list, je 
izvoljen tisti kandidat oziroma so izvoljeni kandidati s tiste kandidatne liste, za 
katero jo bilo oddanih največ glasov. 

Ce predlagani kandidat oziroma kandidatna lista nista dobila večine glasov, 
če je več posameznih kandidatov oziroma kandidatnih list dobilo enako število 
glasov ali če je število tistih, ki so se vzdržali glasovanja, večje od skupnega 
števila glasov, oddanih »za- in »proti«, se volitve ponovijo. 

Pri ponovnih volitvah ostanejo vsi prejšnji kandidati oziroma kandidatne 
liste, lahko pa se predlagajo tudi novi kandidati oziroma nove kandidatne liste. 
Predlagatelji prejšnjih kandidatur oziroma kandidatnih list lahko pred ponov- 
nimi volitvami umaknejo svoj predlog. 

31. člen 

Predsednik skupščine ugotovi in razglasi izid volitev ter kateri kandidati so 

izvoljeni. 
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32. člen 

V postopku za razrešitev se primerno uporabljajo določbe 26. do 31. člena 
tega poslovnika. 

7. Obravnavanje  aktov,  ki  se  sprejemajo  na  skupni  seji  zborov 

33. člen 

Predlog deklaracije, resolucije, priporočila, odloka ali sklepa, ki naj ga 
sprejme skupščina na skupni seji obeh zborov, lahko poda vsak zbor, odbor 
ali komisija zbora ali skupščine, Izvršni svet in vsak poslanec. Vsak predlog, 
ki ga ni dal Izvršni svet, pošlje predsednik skupščine Izvršnemu svetu. 

Besedilo predloga mora biti dostavljeno poslancem pred pričetkom ob- 
ravnave. 

34. člen 

Predlog mora najprej  obravnavati pristojni odbor ali komisija. 
Samo izjemoma in v nujnih primerih lahko skupščina na obrazloženi 

predlog sklene, da se posamezni predlog deklaracije, resolucije, priporočila, 
odloka ali sklepa obravnava takoj na skupni seji zborov. 

35. člen 

Obravnava predloga deklaracije, resolucije, priporočila, odloka ali sklepa 
se začne s poročilom poročevalca odbora oziroma komisije enega ali drugega 
zbora ali skupščine. Nato lahko da predlagatelj predloga obrazložitev, če odbor 
ali komisija ni sama predlagatelj. 

36. člen 

Amandmaji se lahko predlagajo, dokler predlog ni dan na glasovanje. 
Amandmaji se predlagajo pismeno. 

Amandma, ki ga da predlagatelj predloga, postane sestavni del predloga. 
O vsakem drugem amandmaju se morajo izjaviti predlagatelj predloga ter po- 
ročevalci odborov oziroma komisij. Ce se z amandmajem strinjajo, postane 
sestavni del predloga, če se ne strinjajo, da predsednik amandma na glasovanje, 
in sicer preden se glasuje o samem predlogu. 

Odborov poročevalec oziroma poročevalec komisije ima pravico zahtevati 
prekinitev seje zato, da se odbor oziroma komisija sestane in zavzame stališče 
o amandmaju, ki ga odbor oziroma komisija ni obravnaval ali o vprašanju, ki 
se je pojavilo šele na seji skupščine. 

Amandmaji, ki jih je skupščina izglasovala, postanejo sestavni del predloga. 

37. člen 

Besedilo predloga bere tajnik skupščine, razen če skupščina sklene, da se 
predlog ne bere. 

Ko je obravnava predloga končana ali če se nihče ne priglasi k besedi 
se o predlogu glasuje. 
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38. člen 

O predlogu deklaracije, resolucije, priporočila, odloka ali sklepa se glasuje 
po končani obravnavi v celoti, razen če skupščina sklene, da se glasuje med 
obravnavo tudi v načelu ali po posameznih delih ali določbah predloga. 

8. Vzdrževanje reda na seji 

39. člen 

Za red na skupni seji obeh zborov skrbi predsednik skupščine. 
Za prekršitev reda na skupni seji obeh zborov lahko predsednik izreče 

poslancu opomin oziroma mu na podlagi sklepa skupščine odvzame besedo ah 
ga odstrani s sejo. 

40. člen 

Predsednik odvzame besedo poslancu, ki s svojim obnašanjem ali govorom 
moti red na seji ali krši določbe poslovnika. 

Odstranitev s seje se izreče zoper poslanca, če ponovno ali hudo žali poslance 
ali skupščino, če se noče pokoriti predsedniku potem, ko mu je odvzel besedo, 
ali če s svojim ravnanjem onemogoča delo na seji. 

Poslanec, zoper katerega se predlaga odstranitev s seje, ima pravico podati 
svoj zagovor. 

41. člen 

Ce se poslušalec nedostojno obnaša ali moti red, ga lahko da predsednik 
odstraniti iz dvorane ali iz stavbe skupščine. 

Ce poslušalci huje prekršijo red in mir, lahko predsednik odredi, da vsi 
poslušalci zapustijo dvorano. 

42. člen 

Nihče ne sme priti v dvorano z orožjem ali nevarnim orodjem. Izjema velja 
samo za skupščinsko stražo. Straža je dolžna izvrševati predsednikove odredbe. 

IV  POROČILA IZVRŠNEGA SVETA, INTERPELACIJE IN ODGOVORI 
NA VPRAŠANJA POSLANCEV NA SKUPNI SEJI 

43. člen 

Obravnavanje poročila Izvršnega sveta se začne z obrazložitvijo, govorom 
ali izjavo predstavnika Izvršnega sveta. 

Med obravnavanjem poročila ali po končani obravnavi lahko Izvršni svet 
in vsak poslanec predlaga, naj skupščina sprejme resolucijo ali priporočilo za 
delo Izvršnegoa sveta in drugih državnih organov, samoupravnih zavodov ali 
gospodarskih organizacij. 

Ko je obravnava končana, se o poročilu glasuje. 
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44. člen 

Skupščina mora dati na dnevni red skupne seje zborov predlog predsednika 
Izvršnega sveta, naj skupščina odloči o aktu Izvršnega sveta, katerega izvršitev 
je zadržal, ker se z njim ne strinja. 

Večina Izvršnega sveta, ki je takšen akt sprejela, lahko po enem svojih 
članov poda izjavo k predlogu predsednika Izvršnega sveta. 

Skupščina odloči o takem predlogu na podlagi obravnave, lahko pa tudi 
sklene, da se glasuje brez obravnave. 

45. člen 

Na predlog Izvršnega sveta lahko skupščina postavi na dnevni red skupne 
seje obeh zborov ugovor ljudskega odbora, ki ga je ta podal za varstvo svojih 
samoupravnih pravic, ker misli, da mu je s predpisom ali drugim aktom 
Izvršnega sveta kršena kakšna njegova z zakonom določena pravica. 

Ob pričetku razprave poda poročilo komisija za ljudske odbore, nato pa 
pozove predsednik skupščine predstavnika Izvršnega sveta, da poda izjavo o 
ugovoru ljudskega odbora. 

Ce se predstavnik Izvršnega sveta strinja z ugovorom ljudskega odbora, 
odloči skupščina o ugovoru brez obravnave. 

Sklep skupščine je obvezen za Izvršni svet in za ljudski odbor. 

46. člen 

Za obravnavanje odgovorov Izvršnega sveta na interpelacije in na vpra- 
šanja poslancev na skupni seji obeh zborov se primerno uporabljajo ustrezno 
določbe zborovih poslovnikov. 

V. POROČILA VRHOVNEGA SODIŠČA LRS, 
VIŠJEGA GOSPODARSKEGA  SODlSCA  LRS IN  ORGANIZACIJ 

47. člen 

Obravnavanje poročila Vrhovnega sodišča LRS, Višjega gospodarskega 
sodišča LRS, samoupravnega zavoda ali organizacije se začne z govorom ali 
izjavo predsednika Vrhovnega sodišča LRS, predsednika Višjega gospodarskega 
sodišča LRS oziroma predstavnika samostojnega zavoda ali organizacije. 

Med obravnavo ali po obravnavi poročila lahko predlaga vsak poslanec ali 
Izvršni svet, naj skupščina sprejme resolucijo ali priporočilo. Ce takega predloga 
ni, skupščina preide na naslednjo točko dnevnega reda. 

VI. ODBORI IN KOMISIJE LJUDSKE SKUPŠČINE 

48. člen 

Ljudske skupščina LRS ima tele stalne odbore in komisije: 
odbor za družbena sredstva, 
administrativni odbor, 
odbor za vloge in pritožbe. 
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odbor za volitve, 
komisijo za razlago zakonov, 
komisijo za ljudske odbore. 
Z odlokom skupščina lahko ustanovi na skupni seji zborov tudi druge 

stalne odbore in komisije ter določi njihovo sestavo, delovno področje in pravice. 
S sklepom lahko ustanovi skupščina tudi začasne odbore in komisije za 

proučitev posameznih vprašanj in pripravo aktov, ki spadajo v delovno področje 
skupne seje zborov ali v pristojnost obeh zborov ter določi njihovo sestavo, 
delovno področje in pravice. 

49. člen 

Odbor za družbena sredstva: 
- obravnava s stališča politike, začrtane v zveznih in republiških druž- 

benih planih, zakonih, resolucijah, priporočilih in drugih aktih skupščine ter 
v drugih zveznih in republiških predpisih, kako državni organi, zavodi ter 
gospodarske in druge organizacije delijo družbena sredstva, kako razpolagajo 
z njimi in kako jih uporabljajo; 

- obravnava po podatkih družbenega obračuna in po drugih podatkih po- 
litiko delitve družbenih sredstev v gospodarstvu kot celoti ali v posameznih 
njegovih panogah. 

50. člen 

Odbor za družbena sredstva ima najmanj petnajst članov. 
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 svojim pododborom proučitev in obravnavo posameznih 
vprašanj iz svojega delovnega področja z nalogo, da mu dajo mnenje in 
predloge. 

51. člen 

Odbor ima v mejah svojega delovnega področja pravico, zahtevati gradivo 
in poročila od državnih organov, zavodov in organizacij, ki razpolagajo z 
družbenimi sredstvi. 

Odbor ima pravico, klicati na svoje seje pooblaščene predstavnike državnih 
organov, samostojnih zavodov in organizacij in zahtevati od njih, naj mu ustno 
poročajo ali dajo potrebna pojasnila, mnenja in izjave. 

Odbor lahko sestavi komisijo ali skupine za proučitev posameznih vprašanj, 
za preglede in ankete. 

Vsi državni organi, zavodi in organizacije morajo v skladu z zakoni in 
drugimi predpisi omogočiti odboru, njegovim pododborom, komisijam in sku- 
pinam izpolnjevanje nalog iz njegovega delovnega področja. 

52. člen 

Odbor lahko na podlagi svojih ugotovitev zahteva od pristojnega organa, 
da sproži postopek za povrnitev škode in disciplinski postopek zoper odgovor- 
nega funkcionarja ali uslužbenca. Ce organ, ki je pristojen za uvedbo postopka, 
ne ugodi predlogu v določenem roku, lahko pokliče odbor njegovega predstav- 
nika, naj na seji pove svoje razloge za takšno ravnanje. 
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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. 

53. 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 pri- 
poročila o razpolaganju z družbenimi sredstvi in predlaga Izvršnemu svetu 
oziroma 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. 

54. člen 

Odbor, pododbori, komisije in skupine se obračajo v izvrševanju svojih 
nalog neposredno na predstojnike oziroma na kolegijske organe ustanov, za- 
vodov in organizacij. 

Komisija ali skupina lahko zahteva sklicanje seje kolegijskega organa, da 
dobi sporočila in podatke. 

55. člen 

Administrativni odbor tromesečno pregleduje izvrševanje predračuna iz- 
datkov in dohodkov skupščine in poroča o tem skupščini, predlaga skupščini 
predpise o nagradah in povračilih poslancem Ljudske skupščine LRS ter skrbi 
za njihovo izvrševanje, izda pravilnik o ureditvi in delu skupščinske admini- 
stracije, določa sistemizacijo delovnih mest v skupščinski administraciji in 
opravlja druge zadeve, ki jih določajo poslovnik in drugi predpisi. 

Odbor ima pet članov. 

56. člen 

Odbor za vloge in pritožbe obravnava vloge in pritožbe, ki jih naslovijo 
na skupščino državljani, organizacije in zavodi. 

Odbor mora vsakih šest mesecev poročati skupščini o svojem delu. 
Za vloge in pritožbe se ne plača taksa. 
Odbor ima najmanj sedem članov. 

57. člen 

Vsak  poslanec ima pravico seznaniti se z vsebino vsake vloge  oziroma 
pritožbe. 
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58. člen 

Vloge ali pritožbe, ki se nanašajo na predlog zakona ali drugega akta, ki 
ga obravnava kakšen drug odbor, jih odbor za vloge in pritožbe pošlje temu 
odboru. 

Ce spada odločanje o vlogi ali pritožbi v pristojnost sodišč ali kakšnega 
drugega državnega organa ali v področje samostojnega zavoda ali organizacije, 
jo pošlje odbor pristojnemu organu, zavodu oziroma organizaciji in o tem 
obvesti vlagatelja sam, po njegovem naročilu pa lahko tudi organ, ki je vlogo 
neposredno reševal. 

Vloge in pritožbe, ki spadajo v pristojnost državnih organov, zavodov ali 
organizacij, obravnava odbor, če je vlagatelj že izčrpal rodna pravna sredstva. 

59. člen 

Ce je po mnenju odbora vlagateljeva zahteva upravičena, pa ji po obsto- 
ječih predpisih ne bi bilo mogoče ugoditi, predlaga odbor ustrezno rešitev zboru, 
v katerega področje spada vprašanje. Ce spada takšno vprašanje v področje 
obeh  zborov, da odbor svoj predlog obema zboroma. 

Zbor lahko pooblasti odbor za vloge in pritožbe, da posamezno zadevo sam 
reši. Ce spada zadeva v področje obeh zborov, je potrebno pooblastilo obeh 
zborov. 

60. člen 

Ne glede na to, ali je odbor vlogo oziroma pritožbo obravnaval sam, ali 
pa jo odstopi v pristojno poslovanje drugemu odboru, državnemu organu, za- 
vodu 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. 

61. člen 

Odbor za volitve obravnava predloge za izvolitev sodnikov in občasnih 
sodnikov, preiskuje, ali so podani zakoniti pogoji za izvolitev ali razrešitev in 
poda o  tem poročilo skupščini. 

Odbor obravnava predlog za določitev sodniških mest in predlog za dolo- 
čitev števila občasnih sodnikov. 

Odbor ima pet članov. 

62. člen 

Komisija za razlago zakonov daje obvezno razlago republiških zakonov. 
Predlog za obvezno razlago zakona lahko da vsak poslanec, vsak odbor. 

Izvršni  svet in Vrhovno sodišče LRS. 
Obvezno razlago mora komisija predložiti pozneje v potrditev pristojnemu 

zboru oziroma obema zboroma. 
Komisija ima devet članov. 
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63. člen 

Komisija za ljudske odbore odloča o sporih med okrajnim zborom in zborom 
proizvajalcev okrajnega ljudskega odbora. 

Komisija za ljudske odbore proučuje ugovore, ki jih podajo za varstvo 
svojih samoupravnih pravic ljudski odbori zoper akte Izvršnega sveta, in obrav- 
nava druga vprašanja s področja organizacije in dela ljudskih odborov, za 
katera je pristojna Ljudska skupščina LRS, ter daje zboroma oziroma skupščini 
predloge za rešitev teh vprašanj. 

Komisija ima sedem članov. 

64. člen 

Komisija za razlago zakonov in komisija za ljudske odbore delata tudi 
še po razpustu skupščine, dokler nista izvoljeni novi komisiji. 

65. člen 

Za člane odbora in komisije skupščine je lahko izvoljen vsak poslanec. 
Predsednik skupščine, član Izvršnega sveta in poslanec, ki je državni sekre- 

tar, predsednik republiškega sveta, sekretar na čelu sekretariata Izvršnega sveta 
ali državni podsekretar ne morejo biti člani odbora ali skupščinske komisije. 

66. člen 

Vsak odbor oziroma komisija si izvoli izmed sebe predsednika in tajnika, po 
potrebi pa tudi podpredsednika. Predsednik, podpredsednik in tajnik stalnega 
odbora oziroma komisije se volijo za vso dobo sklica skupščine. 

Prvo sejo odb^ro/ oziroma komisij po izvolitvi njihovih članov skliče pred- 
sednik skupščine. To sejo začne in vodi do izvolitve predsednika po letih najsta- 
rejši navzoči član odbora. 

67. člsn 

Odbor oziroma komisija veljavno sklepa, če je na seji navzočih večina 
članov. 

Odbor oziroma komisija odloča z večino glasov na seji navzočih članov. 

68. čien 

Vsak poslanec ima pravico udeleževati se sej skupščinskih odborov in 
kojnisij. Poslanec, ki ni član odbora oziroma komisije, ima pravico sodelovati pri 
obravnavi, nima pa pravice glasovati. 

Sklicanje seje se objavi v časopisju ali na drug primeren način. 

VII. SKUPNE KOMISIJE LJUDSKE SKUPŠČINE 
IN IZVRŠNEGA SVETA 

69. člen 

Na predlog Izvršnega sveta llahko Ljudska skupščina ustanovi skupne komi 
sije, ki jih sestavljajo člani Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev ter člani 
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Izvršnega sveta, po potrebi pa tudi drugi državljani, da proučijo posamezno 
vprašanje in pripravijo osnutek zakona ali drugega akta iz delovnega področja.' 
skupščine. 

VIII. ZAPISNIK IN SEJNI ZAPISKI 

70. člen 

O delu skupščino na skupni seji zborov vodi tajnik skupščine zapisnik. 
Zapisnik obsega glavne podatke o poteku seje in sprejete sklepe. 

71. člen 

O delu skupščine na skupni seji se vodijo tudi sejni zapiski. Predsednik 
skupščine skrbi za to, da se sejni zapiski objavijo. 

V sejnih zapiskih, ki se objavijo, morajo biti v celoti natisnjeni popolni 
potek seje, govori, izjave, poročila, interpelacije in vsa vprašanja poslancev in 
odgovori nanje. 

Poslanec ima pravico, da pred objavo sejnih zapiskov napravi v besedilu 
svojega govora, izjave ali poročila redakcijske popravke, nima pa pravice, da bi 
besedilo bistveno spremenil ali iz besedilla izpustil kakšne misli. 

Ce se predsednik in poslanec ne strinjata glede popravkov v sejnih zapiskih, 
lahko predložita zadevo skupščini v odločitev. 

IX. OBJAVLJANJE ZAKONOV IN DRUGIH AKTOV 
TER HRANJENJE NJIHOVIH IZVIRNIKOV 

72. člen 

Zakoni in drugi akti Ljudske skupščine LRS se objavijo v »Uradnem listu 
LRS~. 

Zakoni se razglasijo z ukazom, ki ga podpiše predsednik Izvršnega sveta 
skupno s predsednikom Ljudske skupščine. 

Odloki in drugi akti, ki jih sprejme skupščina na skupni seji zborov, se 
objavijo s podpisom predsednika skupščine. 

73. člen 

Izvirnike zakonov, ki jih sprejme Ljudska skupščina LRS, hrani Izvršni 
svet.  Na izvirnik zakona se pritisne pečat Ljudske republike Slovenije. 

Pečat Ljudske republike Slovenije hrani sekretar Izvršnega sveta. 
Izvirnike drugih aktov, ki jih sprejme Ljudska skupščina LRS, hrani tajnik 

skupščine. Na izvirnike teh aktov se pritisne pečat Ljudske skupščine LRS. 

X. PRAVICE PREDSTAVNIKOV TISKA 

74. člen 

Predstavniki tiska, Radio-televizije in filma so lahko navzoči na vseh javnih 
sejah  zborov, odborov in komisij. 

Za vstop v skupščino dobijo ti predstavniki posebne stalne ali začasne 
izkaznice. 
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75. člen 

Za zvezo med tiskom in skupščino skrbi tajnik ali skupščinski uslužbenec, 
ki ga določi za to predsednik skupščine. 

Predstavniku tiska, ki zlorabi svoje pravice ali hudo prekrši predpise o 
notranjem redu in delu v skupščini, predsednik skupščine vzame pravico do 
izkaznice. 

XI. USLUŽBENCI IN ADMINISTRACIJA 

76. člen 

Za opravljanje strokovnega, pisarniškega, tehničnega in drugega dela ima 
skupščina uslužbence. 

Administracija skupščine je enotna in je pod nadzorstvom tajnika skupščine. 
Pomočnik tajnika vodi delo administracije in je za njeno delo odgovoren 

tajniku skupščine. 
Za opravljanje strokovnih in drugih del se zboroma, odborom in komisijam 

lahko dodelijo posamezni uslužbenci, ki delajo po navodilih tajnika skupščine, 
predsednika zbora, odbora ali komisije. 

Podrobnejše določbe o ureditvi in delu administracije skupščine predpiše 
s pravilnikom administrativni odbor. 

77. člen 

Sefa kabineta, pomočnika tajnika in strokovne sekretarje imenuje pred- 
sednik skupščine. 

Predsednik skupščine postavlja tudi druge uslužbence in delavce v admini- 
straciji skupščine in izdaja druge odločbe o njihovih delovnih razmerjih. Za te 
odločbe lahko pooblasti tajnika skupščine, glede uslužbencev III. in IV. vrste ter 
glede delavcev, izvzemši visokokvalificirane, pa tudi pomočnika tajnika. 

78. člen 

Skupščina ima svoj predračun dohodkov in izdatkov. Predlog predračuna 
sestavlja predsednik skupščine. 

Tajnik skupščine je odredbodajalec za izvrševanje skupščinskega predra- 
čuna. Posamezno pravico odredbodajalca lahko prenese tudi na pomočnika 
tajnika. 

79. člen 

Knjižnica in arhiv sta enotna za vso skupščino. 

80. člen 

Skupščina ima svoj pečat. Pečat ima v sredi grb Ljudske republike Slove- 
nijo, okrog grba pa napis: ^Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije«. 

Skupščinski pečat hrani tajnik skupščine. 
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XII. KONČNE DOLOČBE 

81. člen 

Ta poslovnik se lahko spremeni po postopku, ki velja za sprejemanje od- 
lokov s tem, da predlog spremembe najprej obravnavata na skupni seji zakono- 
dajni odbor Republiškega zbora in zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev, razen 
če skupščina sklene, da bo predlog obravnavala takoj sama. 

82. člen 

Ta poslovnik velja takoj in se objavi v »Uradnem listu LRS«. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Komisija za revizijo poslovnika 
Ljudske skupščine LRS 

P O R O C I LO 

k predlogu za spremembo in dopolnitev poslovnika Ljudske skupščine LRS 

Na skupni seji obeh zborov Ljudske skupščine LRS je bila 2. julija 1939 
izvoljena 11 članska komisija za revizijo poslovnika Ljudske skupščine LRS, na 
ločenih sejah obeh zborov pa sta bili izvoljeni tudi komisiji za revizijo 
poslovnikov Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev. 

Ker so poslovnik Ljudske skupščine, poslovnik Republiškega zbora in 
poslovnik Zbora proizvajalcev organsko povezani, so komisije sklenile delati na 
skupnih sejah in takoj vsklajati spremembe in dopolnitve. Kot osnovo za svoje 
delo so komisije vzele predloge za spremembo poslovnika Ljudske skupščine in 
njenih zborov, ki jih je pripravila in izdelala posebna komisija ljudskih po- 
slancev in nekaterih uslužbencev, imenovana od predsednika Ljudske skupščine 
LRS v  novembru 1958. 

Nekatere določbe so v vseh poslovnikih enake. Upoštevajo pa se seveda 
določbe in načela ustavnega zakona o pristojnostih, vlogi posameznega zbora in 
skupščine kot celote ter da skupščina dela v prvi vrsti na ločenih sejah zborov 
oziroma na sejah odborov in komisij. V vseh poslovnikih je enotno urejeno 
poglavje glede govorov, vzdrževanja reda na seji, sklicevanje in javnost sej, 
kako se začne seja in določi dnevni red ter vprašanje zapisnikov in sejnih 
zapiskov. Postopek glede volitev in razrešitev je podrobno obdelan v poslovniku 
Ljudske skupščine LRS. V zborovih poslovnikih so določbe o volitvah pred- 
sednika, podpredsednika in zapisnikarjev zbora in članov odborov, glede po- 
stopka pri volitvah oziroma razrešitvah pa se sklicujejo na poslovnik Ljudske 
skupščine LRS. 

V predlogih poslovnikov so nekatere določbe nove, nekatere so izboljšane, 
druge pa zopet poenostavljene. Tako po prečiščenem besedilu ni treba več za 
posamezni predlog kandidature (oziroma za druge predloge) predloga najmanj 
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desetih poslancev (izjema velja le za volitve predsednika, podpredsednika in 
tajnika skupščine, za volitve Izvršnega sveta ter posameznih njegovih članov), 
poenostavljene so določbe glede predlaganja amandmajev. Izvršni svet ni dolžan 
predloga tudi ustno obrazložiti in je to prepuščeno njegovi presoji, odbori imajo 
možnost ob obravnavi posameznega predloga podati tudi skupno poročilo itd. 

V poslovniku Ljudske skupščine LRS sta med odbori in komisijami našteta 
tudi na novo ustanovljeni odbor za družbena sredstva ter odbor za vloge in 
pritožbe. Obravnavanje vlog in pritožb na seji posameznega zbora pa je ustrezno 
določeno v poslovnikih zborov. 

V poslovnikih je na novo določeno, da lahko zahteva posamezni zbor poro- 
čila od Vrhovnega sodišča LRS, Višjega gospodarskega sodišča LRS, samostojnih 
zavodov in drugih organizacij; sam postopek obravnave teh poročil pa je po- 
drobno obdelan v poslovniku Ljudske skupščine LRS. 

Interpelacije, poslanska vprašanja in pojasnila o delu republiške uprave so 
v poslovnikih zborov vpeljana bodisi na novo ali pa so ustrezne določbe izpo- 
polnjeno ter je podrobneje določen postopek pri obravnavi. Komisije so bile 
mnenja, da je treba to materijo obravnavati v poslovnikih zborov, v poslovniku 
Ljudske skupščine LRS pa je sklicevalna določba za primere, kadar se bo 
odgovor Izvršnega sveta na interpelacije in poslanska vprašanja obravnaval na 
skupni seji. 

Nove so tudi določbe, da Izvršni svet lahko predlaga, naj vprašanja, za 
katera je sklenil pripraviti predlog zakona ali kakšnega drugega akta, najprej 
obravnava odbor, ki je za ta vprašanja pristojen. V ta namen priloži Izvršni 
svet teze za pripravo zakona oziroma drugega akta z dokumentacijo. Ljudska 
skupščina lahko ustanovi tudi skupno komisijo Ljudske skupščine LRS in 
Izvršnega sveta za proučitev posameznega vprašanja in pripravo osnutka ali 
drugega akta iz delovnega področja skupščino. 

To so v glavnem spremembe in dopolnitve, ki so že vnesene v prečiščeno 
besedilo predloga poslovnika Ljudske skupščine LRS in deloma poslovnikov 
njenih zborov, ki so bili poslani ljudskim poslancem. V prečiščenem besedilu so 
v glavnem upoštevane tudi spremembe in dopolnitve, ki jih je lani sprejela v 
svoje poslovnike Zvezna ljudska skupščina. 

V imenu komisije za revizijo poslovnika Ljudske skupščine LRS predlagam, 
da ljudska skupščina predlog poslovnika Ljudske skupščine LRS sprejme v 
besedilu, kot je predloženo. 

Za poročevalca je komisija določila ljudskega poslanca Miho Berčiča. 

St. LS 163/1-59. 

Ljubljana, dne 21. septembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

M i h a B e r č i č 1. r. M i 1 a n   A p i h   1.   r. 
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PREDLOG   POSLOVNIKA 

Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Republiški zbor stalno zaseda vso dobo, za katero je bila izvoljena Ljudskr. 
skupščina LRS. 

Republiški zbor dela na sejah zbora in na sejah odborov in komisij. 
Republiški zbor ima letni odmor v poletnih mesecih. 
Letni odmor traja največ tri mesece. 

2. člen 

Republiški zbor dela na svojih sejah, ločeno od Zbora proizvajalcev, razen 
v primerih, za katere je po ustavi in po poslovniku Ljudske skupščine LRS 
določeno, da se sestane in dela z Zborom proizvajalcev na skupnih sejah. 

3. člen 

Vse zadeve iz pristojnosti Ljudske skupščine LRS, razen tistih, o katerih 
odločata oba zbora enakopravno ali na skupnih sejah obeh zborov, in tistih, 
o katerih odloča samo Zbor proizvajalcev, Republiški zbor opravlja sam. 

II. PRVI SESTANEK IN VERIFIKACIJA MANDATOV 

4. člen 

Prvi sestanek novega Republiškega zbora skliče predsednik Ljudske skup- 
ščine LRS prejšnjega sklica in sporoči Republiškemu zboru pismeno, kateri 
poslanci tega zbora so po letih najstarejši. To sporočilo naznani na začetku prve 
seje prvega sestanka Republiškega zbora tajnik Ljudsko skupščine LRS prejš- 
njega sklica. 

Prvi sestanek začne po letih najstarejši navzoči poslanec in ga vodi do 
izvolitve   verifikacijskega odbora. 

Zapisnik na prvem sestanku vodi zapisnikar, ki ga izvolijo poslanci izmed 
sebe. 

5. člen 

Poslanci Republiškega zbora najprej oddajo zapisnikarju poslanska potrdila 
o izvolitvi. 

Republiški zbor izvoli nato izmed sebe verifikacijski odbor, ki ima enajst 
članov. Volitve se opravijo tako, kot volitve drugih odborov Republiškega zbora. 

Po   izvolitvi verifikacijskega odbora se konča prva seja prvega sestanka. 

6. člen 

Takoj po izvolitvi se sestane verifikacijski odbor in si izvoli predsednika 
in tajnika. 

20* 
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Verifikacijski odbor pregleda poslanska potrdila o izvolitvi, volilne spise 
ter pritožbe, ugovore in opozorila, ki se tičejo volilnega postopka. 

Na podlagi tega materiala napravi verifikacijski odbor poročilo za zbor in 
določi poročevalca. 

Poročilo verifikacijskega odbora se razmnoži in dostavi vsem poslancem. 

7. člen 

Drugo sejo prvega sestanka skliče in začne predsednik verifikacijskega 
odbora in jo vodi do izvolitve predsednika zbora. 

Na drugi seji prvega sestanka se verificirajo mandati članov Republiškega 
zbora ter izvolijo predsednik, podpredsednik in zapisnikarji zbora. 

8. člen 

Na podlagi poročila verifikacijskega odbora in obravnave zbor potrdi ali 
razveljavi izvolitev ljudskega poslanca. 

O poročilu se glasuje v celoti, če verifikacijski odbor ne izpodbija nobenega 
mandata. Ce verifikacijski odbor izpodbija kakšno izvolitev, se glasuje naprej 
v celoti o vseh neizpodbijanih mandatih, nato pa še posebej o vsakem izpod- 
bijanem mandatu. 

Zbor lahko odloži odločitev o verifikaciji posameznega mandata in odredi, 
naj se najprej opravijo potrebne poizvedbe. Odločitev o verifikaciji posameznega 
mandata se ne sme odložiti več kot za dva meseca. 

Vsak poslanec, o čigar izvolitvi še ni odločeno, ima pravico udeleževati se 
sej zbora in odločati, ne more pa glasovati o verifikaciji svojega mandata. Ce 
se izvolitev poslanca razveljavi, odredi Republiški zbor ponovne volitve. 

9. člen 

Ko je glasovanje končano, ljudski poslanci, katerih mandat je potrje-n, pred 
Republiškim zborom podajo slovesno izjavo in besedilo izjave podpišejo. 

Slovesna izjava se glasi: «Jaz (џпе in priimek) svečano izjavljam, da bom 
dolžnosti ljudskega poslanca opravljal zvesto in vestno, da se bom držal ustave 
in zakonov ter da bom vse svoje moči posvetil nadaljnji graditvi socializma, 
razvoju Ljudske republike Slovenije ter neodvisnosti in napredku Federativne 
ljudske republike Jugoslavije.« 

10. člen 

Poslanec, ki mu je bil mandat verificiran, pa ni bil navzoč, ko so poslanci 
dajali slovesno izjavo, da slovesno izjavo in podpiše njeno besedilo pred pred- 
sednikom zbora. Predsednik zbora sporoči to zboru. 

Tako se ravna tudi, kadar so verificirani mandati poslancev, ki so bili 
izvoljeni na ponovnih in nadomestnih volitvah. 

11. člen 

Po verifikaciji mandata pridobi poslanec vse poslanske pravice in dolžnosti. 
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12. člen 

Po  slovesni izjavi voli zbor predsednika zbora. 
Predsednik zbora vodi nato volitve podpredsednika in zapisnikarjev zbora. 

Po njihovi izvolitvi konča predsednik zbora prvi sestanek Republiškega zbora. 

III.   PREDSEDNIK, PODPREDSEDNIK IN ZAPISNIKARJI ZBORA 

13. člen 

Republiški zbor ima predsednika, podpredsednika in tri zapisnikarje. 
Predsednik, podpredsednik in zapisnikarji se volijo za eno leto, lahko pa so 

ponovno   voljeni. 
Predsedniku, podpredsedniku in zapisnikarju preneha funkcija, če mu 

preneha poslanski mandat, če je izvoljen za člana Izvršnega sveta, ali če je 
postavljen za državnega sekretarja, predsednika republiškega sveta, sekretarja 
na čelu   sekretariata Izvršnega sveta ali državnega podsekretarja. 

14. člen 

Predsednik predstavlja Republiški zbor, vodi soje zbora, skrbi, da se po- 
slovnik zbora pravilno uporablja in ga razlaga ter opravlja druge pravice in 
dolžncsti,  ki jih ima po tem poslovniku. 

15. člen 

Ce je predsednik zbora zadržan, ga z vsemi njegovimi pravicami in dolžno- 
stmi nadomestuje podpredsednik. V sporazumu s predsednikom vodi podpred- 
sednik  sejo Republiškega zbora. 

Ce sta predsednik in podpredsednik zadržana, začne sejo predsednik skup- 
ščine in jo vodi do izvolitve predsedujočega, ki ga za čas, dokler sta predsednik 
in podpredsednik zadržana, izvoli zbor. 

16. člen 

Zapisnikarji vodijo sejni zapisnik, berejo predloge zakonov in drugih aktov 
in izvršujejo na sejah opravila, določena s tem poslovnikom. 

Zapisnikarji opravljajo svojo nalogo izmenoma. 

IV. VOLITVE IN ODPOKLIC POSLANCEV,  KI JIH  IZVOLI 
REPUBLIŠKI ZBOR V ZVEZNI ZBOR ZVEZNE LJUDSKE SKUPŠČINE 

17. člen 

Republiški zbor izvoli na svoji prvi redni seji deset poslancev v Zvezni 
zbor po določenih zveznih predpisih o volitvah in odpoklicu zveznih ljudskih 
poslancev. 
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V. SEJE REPUBLIŠKEGA ZBORA 

1. Sklicevanje in javnost sej 

18. člen 

Seje Republiškega zbora skliče predsednik skupščine na podlagi sklepa 
zbora ali na predlog predsednika zbora, posameznega stalnega odbora Republi- 
škega zbora, na predlog petine članov zbora, na predlog Izvršnega sveta, ali sam 
od sebe, ali pa, kadar to določa ustava. 

Vabilo na sejo s predlogom dnevnega reda je treba poslati vsem poslancem. 
Sklicanje seje Republiškega zbora se objavi v dnevnem časopisju in na raz- 

glasni deski Republiškega zbora. 
Seje Republiškega zbora so javne, razen, če zbor sklene, da pri posamezni 

seji ali delu seje občinstvo ne bo navzoče. 

19. člen 

Med delom zbora napoveduje seje predsednik Republiškega zbora. 

2. Začetek seje in določitev dnevnega reda 

20. člen 

Na začetku vsake seje se prebere zapisnik prejšnje seje. 
Vsak član zbora lahko da k zapisniku pripombe. 
Ce zapisnikar ne sprejme pripombe, odloči o utemeljenosti pripombo zbor. 

21. člen 

Ko je zapisnik odobren, da predsednik sporočila, ki so v zvezi z delom 
zbora, odgovarja na kratka vprašanja poslancev in sporoči, katere zadeve je 
prejel ter predlaga dnevni red seje. 

Dnevni red določi zbor. Med sejo zbor lahko dnevni red spremeni. 
Seja se zaključi, ko je dnevni red izčrpan, lahko pa se prekine, če dnevni 

red še ni izčrpan. 

3. Govori 

22. člen 

Na seji Republiškega zbora imajo pravico sodelovati pri obravnavi in gla- 
sovati člani tega zbora. 

Na seji zbora ima pravico sodelovati pri obravnavi tudi predstavnik Izvrš- 
nega sveta, ki ni poslanec. 

Na povabilo zbora se lahko udeležijo zborove seje in na njej govorijo po- 
slanci Zvezne ljudsko skupščine, poslanec Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine 
LRS, predstavnik druge ljudsko republike in domač ali tuj javni delavec. 

Zbor lahko sklene, da na seji dajo poročila ali pojasnila starešine republiških 
upravnih organov in zavodov, predsednik Vrhovnega sodišča LRS ali predsednik 
Višjega gospodarskega sodišča LRS ter predstavniki zbornic, združenj in drugih 
organizacij. 
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23. člen 

Vsak poslanec ima pravico govoriti v jeziku svojega naroda. 
Govori v jeziku narodne manjšine se prevedejo na slovenski jezik. 

24. člen 

Poslancem daje besedo predsednik. Predstavniku Izvršnega sveta in odbo- 
rovim poročevalcem da predsednik besedo, brž ko jo zahtevajo. Prav tako da 
predsednik besedo takoj poslancu, ki želi govoriti o prekršitvi dnevnega reda 
ali zato,   da bi popravil svojo izjavo. 

25. člen 

Govornik sme govoriti samo o vprašanjih, ki so na dnevnem redu seje ali 
pa so z  njimi v neposredni zvezi. 

Govorniku lahko samo predsednik seže v besedo in ga opomni na red. 
Predsednik mora skrbeti za to, da govorniku ne bo kršena svoboda govora. 

4. Sklepanje 

26. člen 

Zbor veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina vseh članov zbora. 
Zbor sklepa na podlagi poprejšnje obravnave, razen takrat, kadar je v po- 

slovniku   določeno, da odloča brez obravnave. 

27. člen 

Sklepa se tako, da o predlogu poslanci glasujejo. 
Poskinci glasujejo osebno. Glasujejo javno, razen, če zbor sklene, da se 

glasuje tajno. 
Poslanci glasujejo za predlog ali proti predlogu ali se glasovanja vzdržijo. 
Predlog je sprejet, če je bilo za predlog oddanih več glasov kot proti pred- 

logu. Ce se je več poslancev vzdržalo glasovanja, kot jih je skupno glasovalo 
»za-« in  »-proti«, predlog ni sprejet. 

28. člen 

Javno se glasuje z dviganjem rok ali poimensko. 
Z dviganjem rok se glasuje tako, da predsednik pozove, naj dvignejo roke 

najprej tisti poslanci, ki so za predlog, potem tisti, ki so proti predlogu in na- 
zadnje  tisti, ki se vzdržijo glasovanja. 

Poimensko glasovanje odredi predsednik, če misli, da je potrebno zaradi 
natančne ugotovitve izida glasovanja. Pri poimenskem glasovanju zapisnikar 
zbora ali poslanec, ki ga zbor za to določi, kliče poslance po seznamu članov 
zbora. Poslanec glasuje tako, da izjavi, ali je za predlog ali proti predlogu ali pa, 
da se vzdrži glasovanja. 

Tajno se glasuje z listki, in sicer tako, kot določi zbor. 
Ko je glasovanje končano, ugotovi predsednik zbora izid glasovanja in 

razglasi,   ali je predlog sprejet ali zavrnjen. 
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29. člen 

Zbor lahko sklene do pričetka glasovanja, naj se da vprašanje z dnevnega 
reda ali naj se vrne odboru, da ga ponovno prouči. 

Ce se pri obravnavi posameznega vprašanja pokaže, da ni treba sprejeti 
posebnega akta, preide predsednik po sklepu zbora na naslednjo točko dnevnega 
reda. 

5. Volitve in razrešitve 

30. člen 

Predlog za izvolitev ali za razrešitev predsednika, podpredsednika in zapis- 
nikarjev zbora ter za izvolitev ali razrešitev odbora oziroma posameznega člana 
bhko poda vsak poslanec. 

Predsednik, podpredsednik in zapisnikarji zbora ter posamezni član odbora 
je lahko razrešen tudi na lastno prošnjo. 

31. člen 

Predsednik in podpredsednik zbora se volita posamič, zapisnikarji pa 
skupno. Najprej se voli predsednik, nato podpredsednik in nazadnje zapisnikarji. 

32. člen 

Celoten odbor se voli na podlagi kandidatnih list, posamezni člani odbora 
pa na podlagi posamezno kandidature. 

Kandidatna lista mora obsegati toliko kandidatov, kot je treba izvoliti čla- 
nov. Ce število članov odbora v poslovniku ali v aktu o ustanovitvi ni fiksno 
določeno, določi zbor število članov ob volitvah. 

33. člen 

Za postopek pri volitvah in razrešitvah se primerno uporabljajo določbe 
poslovnika Ljudske skupščine LRS o volitvah in razrešitvah. 

6. Akti Republiškega zbora 

34. člen 

Zbor sprejema svoje akte v obliki zakona, deklaracije, resolucije, priporo- 
čila, odloka, sklepa ali odločbe. 

O obliki akta določi zbor glede na naravo predloga, ki je na dnevnem redu. 
in sicer ne glede na to, v kakšni obliki je bil predlog vložen. 

Zakoni, deklaracije, resolucije, priporočila in odloki se objavijo v »Uradnem 
listu LRS«, sklepi in odločbe pa samo, če je z zakonom to predpisano ali če 
tako sklene zbor. 

7. Vzdrževanje reda na seji 

35. člen 

Za red na seji zbora skrbi predsednik zbora. 
Za prekršitev reda na seji zbora lahko predsednik izreče poslancu opomin 

oziroma mu na podlagi sklepa zbora odvzame besedo ali ga odstrani s seje. 



Priloge 313 

36. člen 

Predsednik odvzame besedo poslancu, ki s svojim obnašanjem ali govorom 
moti red  na seji ali krši določbe poslovnika. 

Odstranitev s seje se izreče zoper poslanca, če ponovno ali hudo žali po- 
slance, skupščino ali zbor, če se noče pokoriti predsedniku potem, ko mu je 
odvzel besedo, ali če s svojim ravnanjem onemogoča delo na seji. 

Poslanec, zoper katerega se predlaga odstranitev s seje, ima pravico podati 
svoj zagovor. 

37. člen 

Ce se poslušalec nedostojno obnaša ali moti red, ga lahko da predsednik 
odstraniti iz dvorane ali iz stavbe skupščine. 

Ce poslušalci huje prekršijo red in mir, lahko predsednik ukaže, da vsi 
poslušalci zapustijo dvorano. 

38. člen 

Nihče ne sme priti v dvorano z orožjem ali nevarnim orodjem. Izjema velja 
samo za skupščinsko stražo. Straža je dolžna izvrševati odredbe predsednika 
zbora. 

VI. ODBORI IN KOMISIJE REPUBLIŠKEGA ZBORA 

1. Ustanovitev in sestava 

39. člen 

Za proučevanje, obravnavanje in sestavljanje predlogov zakonov in pred- 
logov drugih sklepov zbora in za opravljanje drugih zadev, določenih s tem 
poslovnikom, ima zbor odbore in komisije. 

40. člen 

Republiški zbor ima te-le stalne odbore: 
1. odbor za organizacijo oblasti in upravo, 
2. odbor za gospodarstvo, 
3. odbor za prosveto in kulturo, 
4. odbor za zdravstvo in socialno politiko, 
5. odbor za proračun, 
6. zakonodajni odbor in 
7. mandatno-imunitetni odbor. 
Republiški zbor lahko ustanovi z odlokom tudi druge stalne odbore ter 

določi  njihovo sestavo, delovno področje in pravice. 

41. člen 

S sklepom lahko zbor ustanovi tudi začasne odbore in komisije za proučitev 
posameznih vprašanj in za pripravo aktov, ki spadajo v delovno področje 
Republiškega zbora. S sklepom o ustanovitvi se določijo sestava, delovno pod- 
ročje in pravice odbora oziroma komisije. Začasni odbori in komisije se lahko 
ustanovijo tudi za izvršitev anket in drugih posebnih nalog. 
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42. člen 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo ima najmanj enajst članov, odbor 
za gospodarstvo, odbor za prosveto in kulturo in odbor za zdravstvo in socialno 
politiko najmanj po petnajst članov, odbor za proračun najmanj sedem članov, 
zakonodajni odbor najmanj devet članov, mandatno-imunitetni odbor pa \rr.z 
najmanj pot članov. 

43. člen 

Za člana odbora ali komisije zbora je lahko izvoljen vsak poslanec Republi- 
škega zbora. 

Predsednik skupščine, predsednik zbora, član Izvršnega sveta, državni 
sekretar, predsednik republiškega sveta, sekretar na čelu sekretariata Izvršnega 
sveta in državni podsekretar ne morejo biti voljeni za člane odborov in komisij. 

Ce je član odbora izvoljen za predsednika skupščine Republiškega zbora 
ali člana Izvršnega sveta, oziroma postavljen za državnega sekretarja, pred- 
sednika republiškega sveta, sekretarja na čelu sekretariata Izvršnega sveta ali 
državnega podsekretarja, mu preneha članstvo v odboru. 

Poslanec je lahko hkrati član največ dveh stalnih odborov zbora. 

44. člen 

Vsak odbor oziroma komisija si izvoli izmed sebe predsednika in tajnika, 
po potrebi pa tudi podpredsednika. Predsednik, podpredsednik in tajnik stalnega 
odbora se volijo za vso dobo sklica skupščine. 

2. Seje 

45. člen 

Odbori in komisije delajo na sejah. 
Prvo sejo odbora oziroma komisije po izvolitvi njegovih članov skliče pred- 

sednik zbora, vodi pa jo do izvolitve predsednika odbora ali komisije najstarejši 
navzoči član odbora ali komisije. 

Seje odborov oziroma komisij sklicuje predsednik odbora oziroma komisije. 
Sklicanje seje se objavi v časopisju ali na drug primeren način. 

Predsednik mora sklicati sejo, če to predlagajo trije člani odbora oziroma 
komisije, predsednik Ljudske skupščine LRS ali predsednik Republiškega zbora. 

46. člen 

Seje odborov oziroma komisij so javne, če odbor oziroma komisija drugače 
ne sklene. 

Seje mandatno-imunitetnega odbora so tajne, razen če odbor sklene, da so 
javne. 

47. člen 

Seja odbora oziroma komisije je sklepčna, če je na seji navzočih večina 
članov. 

Odbor oziroma komisija odloča z večino glasov navzočih članov. 
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3. Delovno področje stalnih odborov 

48. člen 

Odbor za organizacija oblasti in upravo: 
— obravnava in pripravlja predloge vseh republiških zakonov in drugih 

aktov iz pristojnosti Ljudske skupščine LRS, kolikor izrecno ne spadajo v 
delovno področje drugih odborov; vendar pa odbor obravnava tudi te predpise, 
kolikor obravnavajo vprašanja organizacije oblasti in uprave, pristojnosti in 
vprašanja s področja družbenega in delavskega upravljanja ter družbenega in 
političnega sistema: 

— obravnava vprašanja samouprave proizvajalcev v gospodarstvu in samo- 
uprave delovnega ljudstva v občini in okraju ter v zavodih; vprašanja varstva 
svobode in demokratičnih pravic državljanov; vprašanja enotne uporabe za- 
konov in zakonitosti; varstvo pravic narodnih manjšin in njihove enakoprav- 
nosti v družbenem življenju; vprašanja delavsKega in družbenega upravljanja 
in komunalne ureditve; vprašanja organizacije oblasti, sodišč, javnega pravo- 
branilstva; vprašanja organizacije in delovanja državne uprave in javnih služb 
in vsa  druga vprašanja, ki so pomembna za notranjo politiko; 

— obravnava v mejah republiške pristojnosti delovanje ljudskih odborov, 
sodišč ter javnega pravobranilstva in zavodov, kolikor delovanje teh zavodov 
ne spada v delovno področje drugih odborov; 

— daje pritrditev h kazenskim določbam v zakonskih predlogih; 
— obravnava na podlagi poročil članov odbora in drugih poslancev vpra- 

šanja v zvezi s političnim stanjem v posameznih volilnih okrajih. 

49. člen 

Odbor za gospodarstvo: 
— obravnava in pripravlja predloge vseh republiških zakonov s področja 

gospodarstva in financ; 
— obravnava predlog republiškega družbenega plana in obračun njegove 

izpolnitve; 
— obravnava vprašanja gospodarskega razvoja v okviru enotnega gospo- 

darskega sistema in zveznega družbenega plana ter druga vprašanja gospo- 
darske politike iz republiško pristojnosti; 

— obravnava vprašanja v /vezi z gospodarsko-upravnim delom ljudskih 
odborov in gospodarskih upravnih organov ter vprašanja gospodarskega poslo- 
vanja gospodarskih organizacij in samoupravnih zavodov; 

— obravnava predračune samostojnih zavodov in organizacij (zDornicc, 
strokovna združenja itd.) ter predračune družbenih skladov, kakor tudi za- 
ključne račune gospodarskih organizacij, ki opravljajo javno službo na območju 
LRS ter drugih gospodarskih organizacij, za katere določajo predpisi, da morajo 
predložiti  svoje predračune Ljudski skupščini LRS. 

50. člen 

Odbor za prosveto in kulturo: 
— obravnava in pripravlja predloge republiških zakonov ter drugih aktov 

iz pristojnosti Ljudsko skupščine LRS s področja presvete in kulture; 
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— obravnava vprašanja šolskega sistema, tejneljna načela upravljanja z 
znanstvenimi, prosvetnimi in kulturnimi zavodi ter vprašanja prosvetne in 
kulturno politike iz republiške pristojnosti; 

— obravnava predloge za izvolitev oziroma razrešitev članov fakultetnih 
in univerzitetnega sveta Univerze v Ljubljani, ki jih izvoli Ljudska skup- 
ščina LRS; 

— obravnava delovanje znanstvenih, prosvetnih in kulturnih zavodov. 

51. člen 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko: 
— obravnava in pripravlja predloge republiških zakonov s področja zdrav- 

stva, dela in socialnega varstva; 
— obravnava vprašanje zdravstveno in socialne politike in načela uprav- 

ljanja z zdravstvenimi zavodi ter zavodi socialnega zavarovanja in socialnega 
varstva; 

— obravnava delovanje zdravstvenih zavodov, zavodov socialnega zavaro- 
vanja in socialnega varstva ter delovanje republiških, okrajnih in občinskih 
organov na področju zdravstva, socialnega zavarovanja in socialnega varstva. 

52. člen 
Odbor za proračun: 
— obravnava predlog republiškega proračuna in zakona o proračunu LRS, 

sklepni račun o republiškem proračunu in predlog zakona o sklepnem računu 
ter predlog odloka o začasnem financiranju; 

— daje pritrditev k določbam vseh zakonskih predlogov, s katerimi so zve- 
zani denarni izdatki, ki jih ni v proračunu in k predlogom odločb o vlogah in 
pritožbah, ki jih predlaga skupščinski odbor za vloge in pritožbe, s katerimi 
se odrejajo denarna izplačila in določa, iz katerih virov je treba te izdatke kriti; 

— daje pritrditev k predpisom Izvršnega sveta o ustanovitvi republiških 
organov državne uprave in o organizacijskih spremembah v republiški državni 
upravi, kolikor so s takimi predpisi zvezani izdatki, ki jih ni v republiškem pro- 
računu in določa, iz katerih virov se ti izdatki krijejo; 

— obravnava v mejah republiške pristojnosti vprašanja v zvezi z delom 
finančnih upravnih organov; 

— obravnava vprašanja v zvezi z izvrševanjem republiškega proračuna. 

53. člen 
Zakonodajni odbor: 
— obravnava z zakonodajno-pravnega stališča predloge vseh zakonov, nor- 

mativni del družbenega plana ter vse odloke, resolucije in priporočila iz pri- 
stojnosti Republiškega zbora in da besedilu potrebno zakonodajno-pravno obliko, 
kadar je to potrebno; 

— ima pravico predlagati stvarne spremembe v vsebini zakonskih pred- 
logov; 

— proučuje vprašanja nadaljnje izgradnje pravnega sistema in vskladitvc 
obstoječih zakonov; 

— sestavlja in obravnava predloge za spremembo poslovnika Republiškega 
zbora ter skupno z zakonodajnim odborom Zbora proizvajalcev predloge za 
spremembo poslovnika Ljudske skupščine LRS. 
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54. člen 

Mandatno-imunitetni odbor: 
— obravnava vse primere v zvezi z varstvom imunitetnih pravic poslancev 

in poroča o tem zboru; 
— obravnava primere prenehanja poslanskega mandata in odreditve nado- 

mestnih  volitev; 
— daje poročila in predloge za verifikacijo mandatov tistih poslancev, ki 

so bili izvoljeni na nadomestnih ali ponovnih volitvah; 
— kadar zbor ni zbran, daje v soglasju s predsednikom skupščino dovo- 

ljenje, da se članu zbora vzame prostost in da se zoper njega začne ali nada- 
ljuje kazenski postopek; svoj sklep pa mora predložiti zboru na njegovi prvi 
prihodnji seji v potrditev; 

— obravnava ugovore, ki jih po tretjem odstavku 16. člena zakona o pra- 
vicah in dolžnostih ter o volitvah in odpoklicu republiških ljudskih poslancev 
v Ljudski republiki Sloveniji pošljejo Republiškemu zboru prizadeti organ, 
zavod  oziroma organizacija in da zboru poročilo in svoj predlog. 

55. člen 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo, odbor za gospodarstvo, odbor za 
prosveto in kulturo in odbor za zdravstvo in socialno politiko obravnavajo vsak 
na svojem področju vprašanja v zvezi z izvrševanjem zveznih in republiških 
zakonov, družbenega plana in drugih aktov skupščine na podlagi poročil in po- 
datkov republiških organov, zavodov in organizacij, ki skrbijo za njihovo izvr- 
ševanje, na podlagi poročil in mnenj, ki jih dobijo z neposrednim zaslišanjem 
predstavnikov teh organov, zavodov in organizacij, kakor tudi na podlagi po- 
datkov, ki jih dobijo z anketo po anketni komisiji ali skupini, ki jo je ustanovil 
odbor ali na podlagi podatkov, ki so jih dobili kako drugače. 

56. člen 

Stalni odbori lahko, vsak v mejah svojega delovnega področja, obravnavajo 
poročilo Izvršnega sveta ter poročila, ki jih dajejo zboru oziroma skupščini 
državni organi, zavodi in organizacije. 

57. člen 

Pri izvrševanju svojih nalog dajejo stalni odbori zboru poročila in predloge 
in sprejemajo resolucije, priporočila in mnenja. 

Stalni odbori pripravljajo in obravnavajo v mejah svojega delovnega pod- 
ročja predloge za deklaracije, resolucije, priporočila in odloke in o tem poro- 
čajo zboru. 

Stalni odbori lahko sprejemajo tudi resolucije, v katerih javno zavzemajo 
stališče do posameznih vprašanj iz svojega delovnega področja in tudi pripo- 
ročila, s katerimi javno izražajo svoje mnenje glede dela ljudskih odborov, orga- 
nov  državne uprave, samoupravnih zavodov in gospodarskih organizacij. 

Resolucije in priporočila odborov morajo biti v skladu z zveznimi in repub- 
liškimi zakoni in drugimi akti skupščine oziroma zbora. 

Ce se z resolucijo ali priporočilom rešuje vprašanje, ki spada po svoji naravi 
tudi v pristojnost Zbora proizvajalcev, je resolucija ali priporočilo sprejeto šele, 
ko ga sprejme v enakem besedilu tudi pristojni odbor Zbora proizvajalcev. 
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Resolucije in priporočila odborov se objavijo v »Uradnem listu LRS«. Pod- 
pišeta jih predsednik in tajnik odbora. V objavo jih pošljeta po predsedniku 
skupščine. 

58. člen 

Ce se ob obravnavi predloga v odboru pojavi vprašanje, ki spada po svoji 
naravi tudi v delovno področje drugih odborov, mora odbor vprašati za mnenje 
tudi druge odbore. 

59. člen 

Odbori lahko opravljajo ankete in zaslišanja v mejah svojega delovnega 
področja. 

V okviru sprožene ankete imajo odbori pravico zahtevati od državnih orga- 
nov, samoupravnih zavodov in gospodarskih organizacij potrebne podatke, spise 
in listine. 

Zaradi izvršitve ankete in drugih svojih nalog odbori lahko zahtevajo od 
državljanov pojasnila, mnenja in odgovore, pri tem pa morajo varovati z ustavo 
in zakonom zajamčene državljanske svoboščine in pravice. 

Pri opravljanju anket in zaslišanj odbori ne smejo izdajati upravnih 
ukrepov. 

GO. člen 

Republiški zbor lahko zahteva od odbora, da mu poroča o svojem delu. 
Zbor lahko zahteva od odbora, naj prouči in pripravi posamezne predloge 

zakonov in drugih aktov in mu da za izpolnitev te naloge določen rok. 
Odbori morajo poročati zboru o resolucijah in priporočilih, ki so jih izdali, 

in o začetih anketah, če je z njimi zvezano tudi zaslišanje državljanov. 
Zbor vzame ankete in druge ukrepe odbora v vednost brez obravnave, lahko 

pa sklene, da jih bo obravnaval. 

Republiški zbor lahko ugotovi, da resolucija ali priporočilo odbora ni v 
skladu z zveznim ali republiškim zakonom, resolucijo, priporočilom ali odlokom 
skupščine ali zbora in da zato ne velja. 

Zbor lahko sklene, da bo posamezni zakonski ali drug predlog obravnaval 
takoj sam na seji, ali pa, da bo obravnavo posameznega predloga nadaljeval 
sam na zborovi seji, čeprav pristojni odbor obravnave predloga še ni končal. 

4. Pravice In dolžnosti članov odborov in drugih poslancev 

61. člen 

Vsak član zbora ima pravico predlagati, naj se da na dnevni red določeno 
vprašanje iz delovnega področja odbora, predlagati, naj izda odbor določen akt 
ali ukrep v mejah svojega delovnega področja, in pravico udeleževati se obrav- 
navanja o vprašanjih, ki so na dnevnem redu odborove seje; nima pa pravice 
odločati, če ni član odbora. 

Vsak odborov član je dolžan udeleževati se odborovih sej in opravljati na- 
loge, ki mu jih naroči odbor. 
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Za prekrSitev reda na odborovih sejah in za neizpolnitev dolžnosti člana 
odbora lahko predsednik odbora izreče poslancu opomin ali mu po sklepu 
odbora odvzame besedo. 

Poslanca, ki žali odborovo dostojanstvo ali hudo moti odborovo sejo, lahko 
odbor odstrani s seje. 

62. člen 

Vsak član zbora ima pravico, da pri obravnavanju posameznih vprašanj 
v odboru in v mejah odborovega delovnega področja obrazloži svoje mnenje 
tudi o vprašanju, ki ni na dnevnem redu, ki je pa v zvezi s takim vprašanjem, 
ki se tiče zlasti uporabe zakonov, dela držanih organov, samoupravnih zavodov 
in gospodarskih organizacij, ali ima splošen pomen za družbeno skupnost, za 
okraj ali občino oziroma volilni okraj, v katerem je bil poslanec izvoljen. 

Vsak član zbora lahko predlaga, naj o takih vprašanjih odbor sprejme reso- 
lucijo ali priporočilo, ali pa naj predlaga zboru, da zbor izda resolucijo, pripo- 
ročilo ali drug predpis. 

63. člen 

V mejah svojega delovnega področja lahko vsak odbor zahteva tudi od 
poslanca Republiškega zbora, ki ni član tega odbora, naj se udeleži odborove 
seje ter poroča ali da mnenje o posameznih vprašanjih, ki so na dnevnem redu. 

Poslanec Republiškega zbora mora poročati odboru na njegovo zahtevo 
o vseh vprašanjih iz delovnega področja odbora, ki se nanašajo na stanje v 
okraju ali občini oziroma v volilnem okraju, kjer je bil izvoljen. 

5.   Skupne seje odborov Republiškega zbora in skupne seje ustreznih odborov 
Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev 

64. člen 

Dva ali več odborov Republiškega zbora oziroma odbor Republiškega zbora 
in ustrezni odbor Zbora proizvajalcev imajo lahko skupno sejo, če imajo na 
dnevnem redu isto vprašanje, lahko pa tudi zato, da slišijo poročilo ali obraz- 
ložitev predstavnika Izvršnega sveta. 

Na skupni seji odbora taka vprašanja obravnavajo, glasovati pa morajo 
vsak za sebe. 

Skupne seje odborov Republiškega zbora lahko skličejo predsedniki pri- 
zadetih odborov, predsednik Ljudske skupščine ali predsednik Republiškega 
zbora. 

Skupno sejo odborov Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev lahko 
skličeta sporazumno predsednika prizadetih odborov, predsednika obeh zborov 
in tudi predsednik Ljudske skupščine. 

65. člen 

Vsak odbor lahko predlaga drugemu odboru Republiškega zbora ali Zbora 
proizvajalcev skupno sejo. Ce drugi odbor s tem soglaša, morata predsednika 
obeh odborov sklicali skupno sejo. 



320 Priloge 

Skupno sejo odborov lahko predlaga tudi Izvršni svet, da da svoje poročilo 
oziroma obrazložitev. 

Na skupnih sejah odborov izmenoma predsedujejo predsedniki teh odborov. 

66. člen 

Ce obravnava zakonski ali drug predlog več odborov, določi vsak odbor 
izmed sebe redakcijsko komisijo ali posameznega člana z nalogo, da vskladijo 
besedilo sprememb in dopolnitev, ki so jih sprejeli posamezni odbori. 

Odbor določi končno besedilo predloga na podlagi poročila svoje redakcijske 
komisije. 

Odbor lahko pooblasti svojo redakcijsko komisijo ali posameznega člana, 
da z redakcijsko komisijo drugih odborov sporazumno določi končno besedilo 
predloga. 

6. Razmerje med odbori in Izvršnim svetom Ljudske skupščine LRS 

67. člen 

Odbor lahko zahteva od Izvršnega sveta, naj mu pismeno ali ustno po svo- 
jem predstavniku odgovori na postavljeno vprašanje ali da pojasnilo o vpra- 
šanjih iz odborovega delovnega področja. 

Kadar se na odborovi seji obravnava predlog zakona ali kakšnega drugega 
akta, sodeluje pri delu odbora praviloma kot predstavnik Izvršnega sveta 
državni sekretar, predsednik republiškega sveta oziroma sekretar na čelu sekre- 
tariata Izvršnega sveta, ki je predložil Izvršnemu svetu osnutek zakona ali dru- 
gega akta skupščine, če ne določi Izvršni svet za svojega predstavnika kakšnega 
drugega svojega člana. Izvršni svet lahko določi za svojega predstavnika tudi 
državnega sekretarja, predsednika republiškega sveta oziroma sekretarja na čelu 
sekretariata Izvršnega sveta ali državnega podsekretarja, čeprav niso člani 
Izvršnega sveta. 

Odbori lahko zahtevajo od Izvršnega sveta tudi v drugih primerih, naj 
pošlje svojega predstavnika, da se udeleži obravnave; Izvršni svet pa lahko tudi 
sam pošlje v odbor svojega predstavnika. Predstavnik Izvršnega sveta lahko 
sodeluje pri obravnavi, ne more pa glasovati. 

Predstavnik Izvršnega sveta ima pravico zahtevati, da se odbori izjavijo 
o predlogu, ki ga je dal Izvršni svet, ali da odložijo sklepanje o njem. Ce pred- 
loga ni dal Izvršni svet, lahko njegov predstavnik zahteva, naj se odloži skle- 
panje, vendar pa o tem odloča odbor. 

Odbor mora obvestiti Izvršni svet o sklicu in dnevnem redu vsake seje. 

68. člen 

Izvršni svet lahko predlaga, naj vprašanja, za katera je sklenil pripraviti 
predlog zakona ali kakšnega drugega akta, najprej obravnava odbor, ki je za ta 
vprašanja pristojen. K svojemu predlogu priloži Izvršni svet teze za pripravo 
zakona oziroma drugega akta z dokumentacijo. 

Predlog se poda predsedniku skupščine, ki ga pošlje pristojnemu odboru. 
Ko odbor obravnava predlog, pošlje svoje pripombe Izvršnemu svetu po 

predsedniku skupščine. 
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Odbor lahko tudi zahteva od Izvršega sveta, naj mu pošlje v obravnavo teze 
in dokumentacijo v zvezi s pripravo predloga zakona ali kakšnega drugega 
akta. 

69. člen 

Predstavnik Izvršnega sveta lahko predlaga, naj se sprejme na dnevni red 
seje  tudi posamezno vprašanje, za katero to predlaga Izvršni svet. 

Izvršni svet lahko predlaga, naj se skliče odborova seja za obravnavanje 
določenega vprašanja. Ce odborov predsednik ne skliče seje. Izvršni svet lahko 
predlaga predsedniku skupščine, naj jo skliče on. 

Pri obravnavanju takih vprašanj lahko predstavnik Izvršnega sveta pred- 
laga,  naj odbor izda resolucijo ali priporočilo. 

70. člen 

Izvršni svet pošlje v odbor posamezne strokovnjake kot svoje poverjenike, 
kadar se obravnava predlog zakona ali drugega akta, ki ga je dal skupščini 
Izvršni svet. 

Poverjenik daje odboru obvestila in pojasnila in ima pravico dobiti besedo, 
kadar jo zahteva. 

Poverjenik lahko predlaga, da naj odbor odloži rešitev posameznega vpra- 
šanja za določen čas, da bi lahko Izvršni svet o njem zavzel stališče. 

7.  Kaznicrje med odbori in republiškimi upravnimi organi, sveti ter zavodi 
in organizacijami 

71. člen 

Odbor ima pravico zahtevati od državnih sekretarjev, predsednikov re- 
publiških svetov, sekretarjev na čelu sekretariatov Izvršnega sveta in od sta- 
rešin drugih republiških upravnih organov, zavodov ter organizacij, naj mu 
pismeno poročajo o izvrševanju republiških zakonov in drugih aktov skup- 
ščine, in pravico poklicati na svoje seje predstavnike teh organov, zavodov in 
organizacij, da mu dajo poročila in mnenja o tem. 

Odbor lahko zahteva od državnih sekretarjev, predsednikov republiških 
svetov, sekretarjev na čelu sekretariatov Izvršnega sveta in drugih starešin 
republiških upravnih organov, zavodov in organizacij, naj dajo na odborovi seji 
poročilo, pojasnila ali odgovor na vprašanja, ki so na dnevnem redu. Odbor 
lahko zahteva od njih tudi pismen odgovor, poročilo ali pojasnilo. 

72. člen 

Vsak odbor lahko v mejah svojega delovnega področja zahteva strokovno 
sodelovanje in pojnoč republiških upravnih organov, strokovnih svetov in 
drugih strokovnih služb. 

Na zahtevo odbora določi sekretar Izvršnega sveta, kateri republiški upravni 
organi bodo strokovno sodelovali v posameznih vprašanjih. 
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8. Pododbori in komisije 

73. člen 

Odbor lahko s svojim poslovnikom ali sklepom ustanovi stalne ali začasne 
pododbore in komisije in določi njihove naloge in sestav. 

Pododbor sestavljajo člani odbora. Začasno komisijo sestavljajo praviloma 
člani odbora, lahko pa tudi posamezni strokovnjaki ali pa samo strokovnjaki 
z ustreznega področja. Člane pododbora in komisije izvoli oziroma imenuje 
odbor. 

Pododbor ali komisija proučuje posamezna vprašanja iz odborovega delov- 
nega področja, sestavlja osnutek posameznih aktov in ukrepov in jih predlaga 
odboru. 

Pododbor oziroma komisija ne more izdajati resolucij in priporočil in tudi 
ne more v odborovem imenu dajati zboru svoja mnenja o predlogih zakonov in 
drugih aktov. 

Pododbor oziroma komisija lahko opravlja posamezna opravila v mejah 
ankete oziroma zaslišanja. 

74. člen 

Za obravnavanje in proučevanje vprašanj, ki spadajo v delovno področje 
več odborov Republiškega zbora oziroma Republiškega zbora in Zbora proizva- 
jalcev, lahko odbori sporazumno ustanovijo začasne skupne komisije in določijo 
njene naloge in sestav. Za delo in sestav teh komisij se ustrezno uporabljajo 
določbe 73. člena tega poslovnika. 

VII. POSTOPEK PRI SPREJEMANJU ZAKONOV IN DRUGIH AKTOV 
i 

1. Sestavljanje in vlaganje zakonskih predlogov 

75. člen 

Zakonski predlog lahko dajo Republiškemu zboru vsak poslanec, vsak 
odbor in Izvršni svet. 

Vsak član in vsak odbor Zbora proizvajalcev in Zbor proizvajalcev ima 
pravico predlagati Republiškemu zboru, naj sprejme zakonski predlog, o ka- 
terem sklepa Republiški zbor sam oziroma spremeni zakon, ki ga je že sprejel 
Republiški zbor sam. 

76. člen 

Zakonski predlogi, ki se ne predlagajo na seji zbora, se dostavljajo pred- 
sedniku skupščine, in sicer praviloma pismeno v obliki in z besedilom, kot naj 
se zakon glasi. Predlogi morajo biti obrazloženi; po potrebi je treba predlogu 
priložiti tudi material, na podlagi katerega je bil predlog izdelan. 

Poslanec lahko predlaga tudi ustno na seji zbora, naj se izda zakon. 
Predlagatelj zakonskega predloga lahko predlaga, naj Republiški zbor sam 

izdela  besedilo  zakonskega  predloga.  O  tem  predlogu  odloči  zbor.   Ce zbor 
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predlog sprejme, določi, kateri njegov odbor bo izdelal besedilo in mu določi 
za to rok. Ce zbor predloga ne sprejme, mora predlagatelj sam predložiti 
zakonski predlog v obliki in besedilu, kot naj se zakon glasi. 

Predsednik skupščine pošlje vsak zakonski predlog predsedniku tistega 
odbora, v katerega delovno področje spada; zakonski predlog, ki ga je predložil 
član zbora ali odbor, pošlje predsednik skupščine tudi Izvršnemu svetu. 

77. člen 

Vsak zakonski predlog mora biti dostavljen poslancem Republiškega zbora 
in  poslancem Zbora proizvajalcev. 

78. člen 

Vsak poslanec ima pravico dati k zakonskemu predlogu svoje pripombe 
in  predloge; da jih odboru, ki predlog obravnava. 

2. Delo v odboru 

79. člen 

Zakonski predlog obravnava najprej odbor, v katerega delovno področje 
spada zakonski predlog po svoji vsebini. 

Zakonski predlog se lahko da na dnevni red odborove seje samo, če je 
bil   dostavljen odborovim članom najpozneje tri dni pred sojo. 

Zakonski predlog se lahko da na dnevni red seje tudi ne glede na rok, 
določen v prejšnjem odstavku, če ga je predložil Izvršni svet z obrazloženim 
predlogom, naj se da takoj na dnevni red, ali če zbor sklene, naj se obravnava 
zakonski predlog kot nujen. V takem primeru mora dati odbor zakonski pred- 
log   na dnevni red seje pred vsemi drugimi vprašanji. 

80. člen 

Najprej predlagatelj zakonski predlog obrazloži. 
Ce je dalo zakonski predlog skupno več poslancev, ga obrazloži eden od 

njih. 
Ce je dal zakonski predlog odbor, ga na seji drugega odbora oziroma seji 

zbora obrazloži predsednik odbora ali član, ki ga odbor določi. 

81. člen 

Zakonski predlog se obravnava najprej v načelu. Ce se zakonski predlog 
v načelu ne sprejme, se podrobno ne obravnava. Odbor o tem poroča Republi- 
škemu zboru na seji. 

Ko je načelna obravnava zakonskega predloga končana, se predlog po- 
drobno obravnava člen za členom. Amandmaji se obravnavajo skupno z ustrez- 
nim   členom. 

Vsak člen zakonskega predloga se bere, razen če odbor sklene, da se predlog 
ne  bere. 
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82. člen 

Ko je podrobna obravnava zakonskega predloga končana, se o zakonskem 
predlogu glasuje v celoti. O predlaganih amandmajih se glasuje prej kot o 
členu, h kateremu je amandma predlagan. 

Odbor lahko sklene, da se o zakonskem predlogu po končani načelni ob- 
ravnavi glasuje v načelu, ali pa da se med podrobno obravnavo glasuje tudi 
o posameznih členih. 

83. člen 

Predlagatelj zakonskega predloga in poslanci lahko predlagajo amandmaje, 
dokler predlog ni izglasovan v celoti; ustno lahko predlagajo amandmaje samo 
med podrobno obravnavo. 

O vsakem poslanskem amandmaju so mora predlagatelj zakonskega pred- 
loga izjaviti. 

Amandma, ki ga predlagatelj zakonskega predloga da ali sprejme, po- 
stane sestavni del zakonskega predloga. 

Predlagatelj lahko svoj amandma umakne, dokler ni izglasovan oziroma 
dokler ga predlagatelj zakonskega predloga ne sprejme. 

'84. člen 

Glede obravnave in glasovanja o predlogu družbenega plana in o pred- 
logu proračuna se primerno uporabljajo določbe 81., 82. in 83. člena. 

85. člen 

Predlagatelj  zakonskega predloga lahko predlog v odboru umakne. 
Ce umakne zakonski predlog Izvršni svet, ga odbor da z dnevnega reda 

in to sporoči predsedniku skupščine. Ce umakne zakonski predlog poslanec, 
ga odbor lahko vzdrži in obravnava naprej kot svoj zakonski predlog. 

86. člen 

Odbor določi svojega poročevalca, ki na seji zbora poroča o obravnavi v 
odboru. Odbori lahko določijo tudi skupnega poročevalca, če so obravnavali 
vprašanja na skupnih sejah, ali pa, če so sklenili da v zboru posamezni odbor 
ne bo dal svojega lastnega poročila. 

Člani odbora, ki imajo posebno mnenje, lahko podajo zboru po svojem 
poročevalcu posebno poročilo; v sporazumu z njimi pa lahko vključi odbor nji- 
hovo posebno mnenje tudi v svoje poročilo. 

3. Obravnava v zboru 

87. člen 

Zakonski predlog mora biti dostavljen članom zbora najpozneje tri dni 
pred sejo, na kateri naj bi ga zbor obravnaval. 

S pritrditvijo zbora se lahko da na dnevni red tudi zakonski predlog, ki 
ie bil dostavljen poslancem šele na dan seje. 
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Ce se zakonski predlog obravnava kot nujen na zahtevo Izvršnega sveta 
ali po sklepu zbora, zbor lahko sklene, da se obravnava takoj na seji zbora 
brez  poprejšnje obravnave v odborih. 

88. člen 

Obravnava zakonskega predloga se začne s poročilom poročevalcev tistih 
odborov, ki so zakonski predlog obravnavali. Nato predlagatelj zakonski pred- 
log   lahko ustno obrazloži. 

Ce je kateri od odborov, ki so obravnavali zakonski predlog, predlagal, 
naj se zakonski predlog v načelu zavrne, se mora predlagatelj o tem izjaviti, 
preden zbor o tem glasuje. Ce zbor ne zavrne zakonskega predloga v načelu, 
ga lahko vrne odborom, da ga obravnavajo v podrobnostih, ali pa ga takoj 
sam začne obravnavati. 

89. člen 

Ce se besedilo zakonskega predloga, kot ga je sprejel pristojni odbor, 
razlikuje od besedila, kot ga je sprejel zakonodajni odbor, se štejejo formu- 
lacije posameznih določb, ki jih predlaga zakonodajni odbor, za predlog amand- 
maja  k besedilu pristojnega odbora. 

90. člen 

Po poročilih in obrazložitvi se predlog podrobno obravnava. Amandmaji 
se   obravnavajo skupno z ustreznim členom. 

Najprej se prebere besedilo zakonskega predloga, kot ga predlagajo odbori, 
ki so predlog obravnavali. Predlog se prebere v celoti ali po posameznih 
delih. 

Zbor lahko sklene, da se zakonski predlog ne bere. 
Ce se pokaže med obravnavo, da posamezna vprašanja v zvezi z zakon- 

skim predlogom še niso zadosti razčiščena in da je potrebna še podrobnejša 
proučitev, zbor lahko sklene, da se zakonski predlog vrne odborom, da ga 
znova proučijo. 

91. člen 

Amandmaji se lahko predlagajo, dokler predlog ni dan na glasovanje. 
Amandmaji se predlagajo pismeno. 

Amandma, ki ga da predlagatelj predloga, postane sestavni del predloga. 
O vsakem drugem amandmaju se morajo izjaviti predlagatelj predloga ter 
poročevalci odborov oziroma komisij. Ce se z amandmajem strinjajo, postane 
sestavni del predloga, če se ne strinjajo, da predsednik amandma na glasovanje, 
in  sicer preden se glasuje o samem predlogu. 

Odborov poročevalec ima pravico zahtevati prekinitev seje zbora zato, 
da se odbor sestane in zavzame stališče o amandmaju, ki ga odbor ni obrav- 
naval, ali o vprašanju, ki se je pojavilo šele na seji zbora. 

Amandmaji, ki jih je skupščina izglasovala, postanejo sestavni del pred- 
loga. 
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92. člen 

Ko je podrobna obravnava zakonskega predloga končana, se o zakonskem 
predlogu glasuje v celoti. O predlaganih amandmajih se glasuje prej kot o 
členu, h kateremu je amandma predlagan. 

Zbor lahko sklene, da se o zakonskem predlogu po končani načelni obrav- 
navi glasuje v načelu ali pa, da se med podrobno obravnavo glasuje tudi o 
posameznih členih. 

Predlagatelj zakonskega predloga lahko umakne predlog, dokler se v zboru 
ne začne glasovanje v celoti. 

93. člen 

Glede obravnave in glasovanja o predlogu družbenega plana in o predlogu 
proračuna se primerno uporabljajo določbe 90., 91. in 92. člena. 

Predlog družbenega plana se obravnava in o njem glasuje po posameznih 
poglavjih. 

Predlog proračuna se obravnava in o njem glasuje po delih oziroma raz- 
delkih; predlog predračunov finančno samostojnih zavodov in proračunskih 
skladov se obravnava tako, da se obravnava in glasuje posebej o proračunu 
vsakega finančno samostojnega zavoda oziroma sklada. 

94. člen 

Zakonski predlog je v zboru sprejet, ko je izglasovan v celoti. 
Ce je za zakon pristojen tudi Zbor proizvajalcev, sporoči predsednik Re- 

publiškega zbora predsedniku Zbora proizvajalcev, da je zakonski predlog 
sprejet. V sporočilu navede spremembe, ki jih je sprejel zbor k besedilu spre- 
jetega predloga. 

4. Ugotavljanje skladnosti besedila zakonskega predloga, ki ga je sprejel 
Zbor proizvajalcev in besedila, ki ga je sprejel Republiški zbor 

95. člen 

Ko vsak zbor sprejme predlog zakona, ugotovita predsednika obeh zborov, 
ali sta besedili, ki sta bili sprejeti v vsakem zboru, enaki. Ce je besedilo enako, 
je zakon v obeh zborih sprejet. Predsednik vsakega zbora to sporoči svojemu 
zboru in pošlje zakon predsedniku Ljudske skupščine LRS. 

96. člen 

Ce je Zbor proizvajalcev sprejel predlog zakona s spremembami, ki jih ni 
sprejel tudi Republiški zbor, sporoči predsednik zbora Republiškemu zboru te 
spremembe. Ce zbor brez obravnave sprejme spremembe Zbora proizvajalcev, 
je s tem zakonski predlog sprejet v obeh zborih. 

Ce zbor ne sprejme sprememb ali če sam kaj spremeni v njihovem bese- 
dilu, pošlje Zboru proizvajalcev svoje obrazloženo mnenje glede vprašanj, v 
katerih se zbora ne strinjata. 

Ce Zbor proizvajalcev sprejme mnenje Republiškega zbora in izglasuje be- 
sedilo predloga, kakor je bilo izglasovano v Republiškem zboru, je s tem za- 
konski predlog sprejet v obeh zborih. 
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97. člen 

Ce na ta način zbora ne moreta doseči enakega besedila, izbereta vsak 
izmed sebe po pet članov za skupno komisijo, ki naj doseže soglasje glede spor- 
nega besedila zakonskega predloga. Člani komisije se volijo po določbah, ki 
veljajo za volitve posameznih članov odbora. 

98. člen 

Ko izvolita oba zbora svoje člane v skupno komisijo, si komisija izvoli 
predsednika. 

Predsednika obeh zborov predložita komisiji sporna vprašanja v obrav- 
navanje. 

Komisija skuša doseči soglasno rešitev. Kot predlog komisije velja tista 
odločitev, za katero so glasovali najmanj po trije člani vsakega zbora. 

Eden od članov komisije, ki jih je izvolil Republiški zbor, sporoči Repub- 
liškemu zboru sklepe te komisije. 

99. člen 

O tem, ali se sprejme besedilo, kot ga predlaga skupna komisija, odloči 
zbor. 

Ce zbor sprejme besedilo, ki ga predlaga komisija, velja, da je zbor sprejel 
zakonski predlog s tem besedilom. Ko tudi Zbor proizvajalcev sprejme predlog 
komisije, velja, da je zakonski predlog sprejet v obeh zborih. 

Ce se v skupni komisiji ne doseže soglasje, ali če ne sprejmeta predloga 
komisije oba zbora, se obravnavanje spornega vprašanja preloži za sedem dni. 

Nato Republiški zbor še enkrat obravnava sporno vprašanje. Ce se tudi 
po dveh zaporednih obravnavah ne doseže soglasje obeh zborov, predsednik 
Republiškega zbora to sporoči predsedniku skupščine, predsedniku Zbora pro- 
izvajalcev in Izvršnemu svetu. 

5. Posebne določbe o postopku pri spremembi ustave 

100. člen 

Spremembo ustave lahko predlaga najmanj dvajset poslancev Republiškega 
zbora ali Izvršni svet. 

Republiški zbor glasuje z večino glasov najprej o tem, ali naj se vzame 
predlog za spremembo ustave v obravnavo. 

Ce je tudi Zbor proizvajalcev sklenil, naj se vzame predlog za spremembo 
ustave v obravnavo, da zbor predlog v obravnavo zakonodajnemu odboru, razen 
če zbor sklene, da bo obravnaval predlog takoj sam na seji. Zakonodajni odbor 
obravnava predlog za spremembo ustave samo podrobno, glasuje pa o predlogu 
najprej po členih, nato pa še v celoti. 

Ko zakonodajni odbor da poročilo, obravnava zbor predlog samo podrobno. 
Zapisnikar prebere besedilo predloga. Po končani obravnavi se o predlogu gla- 
suje. Glasuje se najprej po posameznih členih, nato pa še v celoti. O amandmajih 
k  posameznim členom glasuje zbor prej kot o posameznih členih. 

Predlog za spremembo ustave je v Republiškem zboru sprejet, če je zanj 
glasovalo tri petine poslancev Republiškega zbora. 
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Ko ugotovita predsednika zborov, da je sprejet predlog za spremembo 
ustave v enakem besedilu v obeh zborih, dostavi predsednik vsakega zbora 
sprejeto besedilo predsedniku Ljudske skupščine LRS, da na skupni seji obeh 
zborov razglasi spremembo ustave. 

101. člen 

Ce obravnava odbor zakonski predlog, ki terja po mnenju odbora, da se 
spremeni ali dopolni kakšna ustavna določba, konča odbor obravnavo predloga 
in ga pošlje zakonodajnemu odboru s pripombo, da je treba, preden naj bi bil 
predlog v zboru sprejet, spremeniti ustavo. Zakonodajni odbor obravnava takšen 
zakonski predlog; če se strinja s tem, da je treba spremeniti ustavo, pripravi 
predlog za njeno spremembo in ga pošlje predsedniku skupščine. 

Zakonodajni odbor ravna po prejšnjem odstavku tudi, kadar je sam mnenja, 
da terja zakonski predlog, ki ga obravnava, da se spremeni ali odpravi kakšna 
ustavna določba. 

102. člen 

Na seji zbora se najprej obravnava predlog zakona o spremembi ustave- 
Ce zbor ne sprejme predloga za spremembo ustave, se zakonski predlog, zaradi 
katerega je bila ta ustavna sprememba predlagana, umakne z dnevnega reda. 

Ce zbor sprejme predlog za spremembo ustave, vzame v obravnavo zakon- 
ski predlog, zaradi katerega je sprejel spremembo ustave, in pošlje potem, ko 
ga sprejme, zakon o spremembi ustave predsedniku skupščine, da ga razglasi 
na skupni seji zborov. 

103. člen 

Ce spada zakonski predlog, ki terja spremembo ustave, izključno v delovno 
področje Republiškega zbora, pošlje predsednik skupščine zakonski predlog 0 

spremembi ustave Zboru proizvajalcev skupaj z zakonskim predlogom, ki terja 
spremembo ustave. Pri obravnavanju predloga za spremembo ustave lahko 
predlaga Zbor proizvajalcev Republiškemu zboru spremembe in dopolnitve V 
zakonskem predlogu, zaradi katerega je potrebna predlagana sprememba ustave. 

6. Deklaracije, resolucije, priporočila, odloki, sklepi in odločbe 

104. člen 

Republiški zbor sprejema deklaracije in resolucije o takih vprašanjih iz 

republiške pristojnosti, ki se po ustavi in po svoji naravi ne urejajo z zakonorOi 
ter o drugih vprašanjih, ki imajo splošen pomen za Ljudsko republiko Slo- 
venijo. 

S priporočili daje zbor v okviru republiške pristojnosti splošna mnenja 
in nasvete za delo Izvršnega sveta in drugih državnih organov, samoupravnih 
zavodov in gospodarskih organizacij. 

Zbor sprejema odloke v primerih, za katere je to izrecno določeno z ustavo, 
z zakonom in s tem poslovnikom; z odloki lahko odloča tudi o posameznih 
zadevah, o katerih se sicer odloča z zakonom, ter ureja tudi splošna vprašanjOi 
ki so po ustavi predmet, zakona, vendar samo začasno. 
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S sklepom odloča zbor o vseh drugih vprašanjih, o katerih ne odloča v 
kakšni drugi obliki. 

Z odločbo sprejema zbor svoje odločitve o upravnih zadevah oziroma o za- 
devah, ki imajo značaj upravnega akta. 

105. člen 

Ce se z aktom, ki ga je sprejel Republiški zbor, ureja vprašanje, pri kate- 
rega odločanju po ustavi enakopravno sodelujeta oba zbora, je takšen akt 
sprejet šele, ko ga v enakem besedilu sprejme tudi Zbor proizvajalcev. 

106. člen 

Za postopek pri obravnavanju in sprejemanju predlogov deklaracij, reso- 
lucij, priporočil, odlokov, sklepov in odločb se primerno uporabljajo določbe 
75. do 98. člena ter prvi in drugi odstavek 99. člena. 

VIII. POROČILA IZVRŠNEGA SVETA IN DRUGA POROČILA 

107. člen 

Republiški zbor lahko zahteva od Izvršnega sveta poročilo o njegovem 
delu in o izvrševanju zakonov in drugih aktov iz pristojnosti Republiškega 
zbora. 

108. člen 

Ce se pri obravnavanju poročila Izvršnega sveta sproži vprašanje, ali je 
akt Izvršnega sveta v skladu z zakonom, zbor začne obravnavo tega vprašanja. 

Ko je obravnava končana, zbor glasuje o tem, ali je akt Izvršnega sveta 
v skladu z zakonom ali ne. Ce zbor sklene, da tak akt ni v skladu z zakonom, 
ga razveljavi. Dokler predlog ni dan na glasovanje. Izvršni svet lahko izjavi, 
da tak akt sam razveljavi. 

Ce gre za vprašanje, ali je akt Izvršnega sveta v skladu z zakonom, pri 
katerega sprejemanju sta enakopravno sodelovala oba zbora, je sklep sprejet, 
če ga je v enakem besedilu sprejel tudi Zbor proizvajalcev. 

109. člen 

Zbor lahko zahteva od Vrhovnega sodišča in Višjega gospodarskega sodišča 
LRS poročilo o vprašanjih s področja pravosodja. 

Zbor lahko zahteva tudi od samostojnih zavodov in organizacij, nad katerimi 
imajo republiški organi nadzorstvo, naj mu poročajo o svojem delu in o izvr- 
ševanju zakonov in drugih aktov iz pristojnosti zbora. 

110. člen 

Kadar je na dnevnem redu poročilo Izvršnega sveta oziroma poročilo 
Vrhovnega sodišča LRS, Višjega gospodarskega sodišča LRS ali samostojnih 
zavodov in organizacij, nad katerimi imajo republiški organi nadzorstvo, se 
poročilo obravnava tako, kot je to določeno v poslovniku Ljudske skupščine LRS. 
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IX. INTERPELACIJE, VPRAŠANJA POSLANCEV IN POJASNILA O DELU 
REPUBLIŠKE UPRAVE 

1. Interpelacije 

111. člen 

Člani Republiškega zbora imajo pravico naslavljati na Izvršni svet interpe- 
lacijo o vprašanjih, ki se tičejo splošne politike Izvršnega sveta, izvrševanja 
zakonov ali dejavnosti republiške uprave. 

Interpelacija se vloži pismeno pri predsedniku skupščine. 

112. člen 

Predsednik skupščine pošlje interpelacijo Izvršnemu svetu in vsem poslan- 
cem. 

113   člen 

Izvršni svet mora odgovoriti na interpelacijo v enem mesecu od dneva 
ko jo je sprejel, najkasneje pa na prvi seji zbora ali na prvi skupni seji obeh 
zborov po preteku tega roka. 

114. člen 

Odgovor Izvršnega sveta na interpelacijo se da na dnevni red zbora kot 
posebna točka. 

Odgovor na interpelacijo se daje ustno. 
Najprej obrazloži interpelacijo poslanec, ki jo je vložil. Nato predstavnik 

Izvršnega sveta na interpelacijo odgovori. Zbor interpelacijo in odgovor ob- 
ravnava. Po končani obravnavi lahko dasta izjavo predstavnik Izvršnega sveta 
in poslanec, ki je interpelacijo vložil. 

Ce predstavnik Izvršnega sveta misli, da je treba dobiti nove podatke v 
zvezi z interpelacijo, lahko predlaga odložitev obravnave. O tem odloči zbor 
brez obravnave; pred glasovanjem vpraša predsednik poslanca, ki je vložil 
interpelacijo, ali se strinja z odložitvijo. 

Obravnava so lahko konča s tem, da zbor sprejme resolucijo ali priporočilo. 
Predlog za resolucijo ali priporočilo lahko poda član zbora ali predstavnik 
Izvršnega sveta. 

Ce ni predloga za resolucijo ali priporočilo, predsednik, po sklepu zbora, 
preide na naslednjo točko dnevnega reda. 

2. Vprašanja poslancev 

lili. člen 

Član zbora ima pravico postaviti Izvršnemu svetu vprašanje, ki se tiče dela 
Izvršnega sveta ali posameznega republiškega upravnega organa, ali pa zadev 
iz njegove pristojnosti. Zahtevati sme pismen odgovor ali pa ustmen odgovor 
na seji zbora ali na skupni seji zborov. 

Član zbora postavi vprašanje pismeno ali ustno na seji zbora. 
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Pismeno vprašanje pošlje po predsedniku skupščine. O vprašanju, ki ga je 
dobil od člana zbora, obvesti predsednik skupščine takoj tudi predsednika zbora. 
Sprejeta vprašanja poslancev pošlje predsednik skupščine takoj Izvršnemu 
svetu, po vrsti, kakor jih je dobil. 

116. člen 

Ustno vprašanje postavi poslanec na seji zbora. 
Za postavljanje takšnih vprašanj in za odgovore nanje določi zbor poseben 

čas, praviloma na začetku vsake seje pred prehodom na dnevni red, lahko pa 
določi za to tudi posebno sejo. 

117. člen 

Ce je poslanec zahteval pismen odgovor, mu mora Izvršni svet odgovoriti 
najpozneje v desetih dneh. O odgovoru obvesti tudi predsednika skupščine. 

O odgovoru obvesti predsednik zbora Republiški zbor na seji v času, ki je 
določen za postavljanje vprašanj. 

118. člen 

Ustni odgovor da predstavnik Izvršnega sveta na seji zbora. Odgovoriti je 
dolžan na prvi naslednji seji, če je dobil vprašanje vsaj 48 ur prej. 

Ce postavi poslanec vprašanje na seji zbora, pa predstavnik Izvršnega 
sveta ne more nanj takoj odgovoriti, mu lahko zbor na nionov predlog določi 
daljši rok. 

119. člen 

Ko dobi poslanec odgovor, lahko zahteva pojasnilo in postavi dodatno vpra- 
šanje v zvezi z odgovorom. 

Ko so končana vprašanja in odgovori, preide zbor na dnevni red. 

3. Pojasnila o delu republiške uprave 

120. člen 

Poslanec lahko zahteva od državnih sekretarjev, od sekretarjev na čelu 
sekretariatov Izvršnega sveta in od starešin drugih republiških upravnih 
organov pojasnila o posameznih vprašanjih iz njihove pristojnosti. 

Poslanec se lahko obrne s takšno zahtevo pismeno na predsednika zbora, 
ta pa obvesti o tem zbor. Poslanec lahko poda takšno zahtevo tudi ustno na se.ii 
zbora v času, ki je določen za vprašanja poslancev. 

121. člen 

Državni sekretar, sekretar na čelu sekretariata Izvršnega sveta in starešina 
drugega republiškega upravnega organa mora zahtevano pojasnilo sporočiti 
poslancu pismeno ali pa ga dati ustno na seji zbora, če je zbor tako sklenil 
takrat, ko je bilo pojasnilo zahtevano. O pismenem pojasnilu ali njegovi vsebini 
obvesti predsednik Republiški zbor na seji, ko daje sporočila. 
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Zahtevano pojasnilo je treba dati najkasneje v desetih dneh, zbor pa lahko 
sklene, da morajo v prvem odstavku tega člena omenjeni dati zahtevano 
pojasnilo osebno na seji. 

Ce poslanec misli, da pojasnilo, ki ga je dobil, ni popolno, lahko postavi 
v isti stvari vprašanje Izvršnemu svetu. 

X. OBRAVNAVANJE VLOG IN PRITOŽB V ZBORU 

122. člen 

Zbor lahko sklene na predlog odbora Ljudske skupščine LRS za vloge in 
pritožbe ali poslanca, da bo obravnaval poročilo odbora ali posamezno vlogo 
oziroma pritožbo. 

Zbor lahko sprejme na predlog odbora odlok, sklep, resolucijo, priporočilo 
ali odločbo. 

123. člen 

Vsak poslanec ima pravico predlagati, naj se posamezne vloge in pritožbe 
obravnavajo na seji zbora, ne glede na to, ali je in kaj je o njih odločil odbor 
za vloge in pritožbe. 

Ko preteče mesec dni, odkar je bilo predloženo pismeno poročilo odbora 
za vloge in pritožbe, poslanec ne more več zahtevati, naj se v zboru obravnavajo 
tiste vloge in pritožbe, ki jih je odbor že rešil. 

124. člen 

Izvršni svet lahko pred določitvijo dnevnega reda ali tudi med obravnavo 
zahteva, naj se posamezna vloga ali pritožba ne obravnava, ali pa že začeta 
obravnava prekine in vloga oziroma pritožba pošlje Izvršnemu svetu, da lahko 
da svoje mnenje. 

V ta namen se lahko določi Izvršnemu svetu rok največ enega meseca. 

XI. DOLŽNOSTI, IMUNITETNE IN DRUGE PRAVICE POSLANCEV 

125. člen 

Člani  Republiškega  zbora se morajo  udeleževati sej  zbora  in  opravljati 
druge dolžnosti po določbah tega poslovnika. 

Poslanec, ki je zadržan, se mora opravičiti. 

126. člen 

Za mnenje ali glas, ki ga da poslanec na sejah zbora, na skupni seji obeh 
zborov, na sejah odborov ali komisij zbora ali skupščine, poslanca ni dovoljeno 
klicati na odgovornost, ga kaznovati ali mu vzeti prostost. 

127. člen 

Poslanec uživa imunitetno pravico od dneva, ko mu je izdano potrdilo o 
izvolitvi. 
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128. člen 

Predsednik zbora naznani zboru na začetku seje predlog pristojnega držav- 
nega organa, naj se dovoli odvzem prostosti ali sprožiti kazenski postopek 
oziroma sporoči, da je bila poslancu odvzeta prostost ali zoper njega sprožen 
kazenski postopek. 

Zbor da tak predlog oziroma sporočilo mandatno-imunitetnemu odboru, da 
ga prouči in poroča. 

Na podlagi poročila mandatno-imunitetnega odbora odloči zbor, ali da 
dovoljenje za sprožitev kazenskega postopka ali za odvzem prostosti oziroma 
ali potrdi odločbo pristojnega državnega organa, da se zoper poslanca nadaljuje 
kazenski postopek ali da se mu odvzame prostost. Ce zbor razveljavi odločbo 
pristojnega državnega organa, je treba postopek takoj ustaviti, poslanca pa 
izpustiti na prostost. 

129. člen 

Ce Republiški zbor ni zbran da v soglasju s predsednikom skupščine do- 
voljenje za odvzetje prostosti in za začetek oziroma nadaljevanje kazenskega 
postopka zoper člana zbora mandatno-imunitetni odbor. 

Mandatno-imunitetni odbor poroča o tem /.boru na njegovi prvi prihodnji 
seji. 

Zbor odloči, da se sklep mandatno-imunitetnega odbora potrdi ali razveljavi. 

130. člen 

Kazenski postopek zoper poslanca se lahko začne ali nadaljuje samo za tisto 
kaznivo dejanje, za katero je dal zbor oziroma mandatno-imunitetni odbor 
dovoljenje, da se kazenski postopek začne ali nadaljuje. 

131. člen 

Ce se poslanec odpove mandatu, obravnava odpoved najprej mandatno- 
imunitetni odbor in da zboru poročilo. 

Poslancu preneha mandat, ko zbor njegovo odpoved mandatu sprejme. 
Ce se poslanec odpove mandatu, preden je bil njegov mandat verificiran, 

je treba ne glede na odpoved preizkusiti, ali je bila poslančeva izvolitev pravilna 
ali ne. 

132. člen 

Kadar preneha poslancu mandat, je treba to sporočiti zboru. 
Ce je bil poslanec odpoklican, obravnava odpoklic najprej mandatno- 

imunitetni odbor in da zboru poročilo. Poročilo o odpoklicu poslanca se 
obravnava ustrezno po določbah tega poslovnika, ki veljajo za postopek pri 
verifikaciji mandatov. 

Odpoklicanemu poslancu preneha mandat takrat, ko je zbor na podlagi 
poročila mandatno-imunitetnega odbora ugotovil, da je bil poslanec odpoklican. 

133. člen 

Člani zbora imajo pravico do brezplačne vožnje z vsemi javnimi prometnimi 
sredstvi na območju Ljudske republike Slovenije. 

Poslanci imajo posebne poslanske legitimacije. 
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134. člen 

S prenehanjem mandata prenehajo poslancu imunitetna pravica, pravica do 
brezplačne vožnje z javnimi prometnimi sredstvi in druge pravice, ki jih ima 
kot ljudski poslanec. 

XII. ZAPISNIK IN SEJNI ZAPISKI 

135. člen 

O delu zbora na seji se piše zapisnik. 
Zapisnik obsega glavne podatke o poteku seje in sprejete sklepe. 

136. člen 

O delu zbora se vodijo tudi sejni zapiski. 
V sejnih zapiskih, ki se objavijo, morajo biti v celoti natisnjeni popolni 

potek seje zbora, govori, izjave, poročila, interpelacije in vsa vprašanja po- 
slancev Republiškega zbora in odgovori nanje. 

Poslanec ima pravico, da pred objavo sejnih zapiskov napravi v besedilu 
svojega govora, izjave ali poročila redakcijske popravke, nima pa pravice, da 
bi besedilo bistveno spremenil ali iz besedila izpustil kake misli. 

Ce se predsednik zbora oziroma odbora ali poslanec ne strinjata glede 
popravkov v sejnih zapiskih, lahko predložita zadevo zboru oziroma odboru v 
odločitev. 

XIII. KONČNE DOLOČBE 

137. člen 

Republiški zbor ima svoj pečat z grbom Ljudske republike Slovenije. Okrog 
grba je besedilo: -Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije — Republiški 
zbor«. 

Pečat hrani zapisnikar zbora, ki ga za to določi predsednik zbora. 

138. člen 

Ta poslovnik se lahko spremeni po postopku, ki velja za sprejemanje 
odlokov zbora s tem, da predlog spremembe najprej obravnava zakonodajni 
odbor, razen če zbor sklene, da bo obravnaval predlog takoj sam. 

139. člen 

Ta poslovnik velja takoj in se objavi v »Uradnem listu LRS«. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Komisija za revizijo 

poslovnika Republiškega zbora 

POROČILO 

k  predlogu za spremembo in dopolnitev poslovnika Rcpubliškep;^ zbora 
Ljudske skupščine LKS 

Na seji Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS dne 2. julija 1959 je 
bila izvoljena 11 članska kojnisija za revizijo^ poslovnika Republiškega zbora 
Ljudske skupščine LRS; istega dne je bila na skupni seji obeh zborov izvoljena 
komisija za revizijo poslovnika Ljudske skupščine LRS in na seji Zbora pro- 
izvajalcev komisija za revizijo poslovnika Zbora proizvajalcev Ljudske skup- 
ščine LRS. 

Vse tri komisije so za osnovo svojega dela vzele predloge za spremembo 
poslovnikov Ljudske skupščine in njenih zborov, ki jih je pripravila in izdelala 
posebna komisija ljudskih poslancev in nekaterih uslužbencev. 

Dodatno k poročilu o predlogu poslovnika Ljudske skupščine LRS, v kate- 
rem so zajete spremembe in dopolnitve, ki zadevajo vse tri poslovnike, bi bilo 
omeniti še tole: 

Poslovnika Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev sta enaka, razločki 
med njima so le glede, delovnega področja zborov in odborov in nekaterih zna- 
čilnosti Zbora proizvajalcev, ki se kažejo tudi v poslovniku samem. 

Delovno področje posameznih stalnih odborov zbora jt bilo deloma izpopol- 
njeno glede na dosedanje izkušnje in prakso oziroma glede nekaterih novih 
pristojnosti, sprejeto pa je bilo tudi načelo, da le odbor' za proračun obravnava 
vse predračune ter vprašanja v zvezi z izvrševanjem republiškega proračuna, 
ne pa kot do zdaj, tudi posamezni odbori v mejah svojega delovnega področja. 

Bistveno je dopolnjeno delovno področje zakonodajnega odbora, tako da ta 
obravnava tudi normativni del družbenega plana ter vse odloke, resolucije in 
priporočila iz pristojnosti posameznega zbora. Kot že doslej ima pravico pred- 
lagati spremembe v vsebini zakonskih predlogov, dodano pa je, da v prihodnje 
sestavlja in obravnava vse predloge za spremembe poslovnika Republiškega 
zbora in tako potreba po ustanavljanju posameznih komisij za poslovnike v pri- 
hodnje odpade. 

V zvezi z določbami o obravnavanju zakonskih predlogov v odborih je bil 
postopek poenostavljen. Odborom ni treba pred glasovanjem o predlogu v celoti 
čakati na stališče zakonodajnega odbora, omogočeno je, da odbori pridejo na 
sejo zbora z ločenimi stališči, amandma pa, ki ga predlaga zakonodajni odbor, 
se šteje za predlog amandmaja k besedilu, ki ga predlaga pristojni odbor. Vsak 
odbor lahko tudi izmed sebe določi redakcijsko komisijo ali posameznega člana, 
ki na skupnem sestanku z redakcijskimi komisijami ustreznih odborov posa- 
meznega zbora oziroma obeh zborov pregledajo besedilo sprememb in dopol- 
nitev, jih spravijo v sklad in določijo dokončno besedilo. 

Nove so tudi določbe o postopku, kadar pristojni odbor ob obravnavi pred- 
loga ugotovi, da takšen zakonski predlog terja, da se spremeni ali izpopolni 
kakšna ustavna določba. 
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V prečiščenem besedilu so v glavnem tudi upoštevane spremembe in dopol- 
nitve, ki so bile lani vnesene v poslovnik Zveznega zbora Zvezne ljudske skup- 
ščine. 

Komisija za revizijo poslovnika Republiškega zbora predlaga, da Republiški 
zbor Ljudske skupščine LRS predlog poslovnika Republiškega zbora Ljudske 
skupščine LRS sprejme v besedilu kot je predloženo. 

Za poročevalca je komisija določila ljudskega poslanca dr. Sonjo Kukovec. 

St. R. 211/1-59. 

Ljubljana, dne 21. septembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

D r.  S o n j a  K u k o v e c  1.  r. D r.  H e 1 i  M o d i c  1.   r. 

PREDLOG   POSLOVNIKA 

Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Zbor proizvajalcev stalno zaseda vso dobo, za katero je bila izvoljena Ljud- 
ska skupščina LRS. 

Zbor proizvajalcev dela na sejah zbora in na sejah odborov in komisij. 
Zbor proizvajalcev ima letni odmor v poletnih mesecih. 

Letni odmor traja največ tri mesece. 

2. člen 

Zbor proizvajalcev dela na svojih sejah, ločeno od Republiškega zbora, razen 
v primerih, za katere je po ustavi in poslovniku Ljudske skupščine LRS dolo- 
čeno, da se sestane in dela z Republiškim zborom na skupnih sejah. 

3. člen 

Zbor proizvajalcev lahko v mejah z ?akonom določenih pravic izdaja odloke 
za delo gospodarskih organizacij, državnih organov in samoupravnih zavodov. 

II. PRVI SESTANEK IN VERIFIKACIJA MANDATOV 

4. člen 

Prvi sestanek novega Zbora proizvajalcev skliče predsednik Ljudske skup- 
ščine LRS prejšnjega sklica in sporoči Zboru proizvajalcev pismeno, kateri 
poslanci tega zbora so po letih najstarejši. To sporočilo naznani na začetku 
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prve seje prvega sestanka Zbora proizvajalcev tajnik Ljudske skupščine LRS 
prejšnjega sklica. 

Prvi sestanek začne po letih najstarejši navzoči poslanec in ga vodi do 
izvolitve verifikacijskega odbora. 

Zapisnik na prvem sestanku vodi zapisnikar, ki ga izvolijo poslanci izmed 
sebe. 

5. člen 

Poslanci Zbora proizvajalcev najprej oddajo zapisnikarju poslanska potrdila 
o izvolitvi. 

Zbor proizvajalcev izvoli nato izmed sebe verifikacijski odbor, ki ima enajst 
članov. Volitve se opravijo tako, kot volitve drugih odborov Zbora proizvajalcev. 

Po izvolitvi verifikacijskega odbora se konča prva seja prvega sestanka. 

6. člen 

Takoj po izvolitvi se sestane verifikacijski odbor in si izvoli predsednika in 
tajnika. 

Verifikacijski odbor pregleda poslanska potrdila o izvolitvi, volilne spise ter 
pritožbe, ugovore in opozorila, ki se tičejo volilnega postopka. 

Na podlagi tega materiala napravi verifikacijski odbor poročilo za zbor in 
določi  poročevalca. 

Poročilo verifikacijskega odbora se razmnoži in dostavi vsem poslancem. 

7. člen 

Drugo sejo prvega sestanka skliče in začne predsednik verifikacijfkega od- 
bora in jo vodi do izvolitve predsednika zbora. 

Na drugi seji prvega sestanka se verificirajo mandati članov Zbora pro- 
izvajalcev ter izvolijo predsednik, podpredsednik in zapisnikarji zbora. 

8. člen 

Na podlagi poročila verifikacijskega odbora in obravnave zbor potrdi ali 
razveljavi izvolitev ljudskega poslanca, 

O poročilu se glasuje v celoti, če verifikacijski odbor ne izpodbija nobenega 
mandata. Ce verifikacijski odbor izpodbija kakšno izvolitev, se glasuje najprej 
v celoti o vseh neizpodbijanih mandatih, nato pa še posebej o vsakem izpodbi- 
janem mandatu. 

Zbor lahko odloži odločitev o verifikaciji posameznega mandata in odredi, 
naj se najprej opravijo potrebne poizvedbe. Odločitev o verifikaciji posameznega 
mandata se ne sme odložiti več kot za dva meseca. 

Vsak poslanec, o čigar izvolitvi še ni odločeno, ima pravico udeleževati se 
sej zbora in odločati, ne more pa glasovati o verifikaciji svojega mandata. Ce 
se izvolitev poslanca razveljavi, odredi Zbor proizvajalcev ponovne volitve. 

9. člen 

Ko je glasovanje končano, ljudski poslanci, katerih mandat je potrjen, pred 
Zborom proizvajalcev podajo slovesno izjavo in besedilo slovesne izjave pod- 
pišejo. 
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Slovesna izjava se glasi: »Jaz (ime in priimek) svečano izjavljam, da bom 
dolžnosti ljudskega poslanca opravljal zvesto in vestno, da se bom držal ustave 
in zakonov in da bom vse svoje moči posvetil nadaljnji graditvi socializma, raz- 
voju Ljudske republike Slovenije ter neodvisnosti in napredku Federativne 
ljudske republike Jugoslavije.« 

10. člen 

Poslanec, ki mu je mandat verificiran, pa ni bil navzoč, ko so poslanci 
dajali slovesno izjavo, da slovesno izjavo in podpiše njeno besedilo pred pred- 
sednikom zbora. Predsednik zbora sporoči to zboru. 

Tako se ravna tudi, kadar so verificirani mandati poslancev, ki so bili izvo- 
ljeni na ponovnih in nadomestnih volitvah. 

11. člen 

Po verifikaciji mandata pridobi poslanec vse poslanske pravice in dolžnosti. 

12. člen 

Po slovesni izjavi voli zbor predsednika zbora. 
Predsednik zbora vodi nato volitve podpredsednika in zapisnikarjev zbora. 

Po njihovi izvolitvi konča predsednik zbora prvi sestanek Zbora proizvajalcev. 

III.  PREDSEDNIK,  PODPREDSEDNIK  IN  ZAPISNIKARJI   ZBORA 

13. člen 

Zbor proizvajalcev ima predsednika, podpredsednika  in tri  zapisnikarje. 
Predsednik, podpredsednik in zapisnikarji se volijo za eno leto, lahko pa so 

ponovno izvoljeni. 
Predsedniku, podpredsedniku in zapisnikarju preneha funkcija, če mu pre- 

neha poslanski mandat, ali če ga zbor razreši. 

14. člen 

Predsednik predstavlja Zbor proizvajalcev, vodi sejo zbora, skrbi, da se 
poslovnik zbora pravilno uporablja in ga razlaga ter opravlja druge pravice in 
dolžnosti, ki jih ima po tem poslovniku. 

15. člen 

Ce je predsednik zbora zadržan, ga z vsemi njegovimi pravicami in dolž- 
nostmi nadomestuje podpredsednik. V sporazumu s predsednikom vodi podpred- 
sednik sejo Zbora proizvajalcev. 

Ce sta predsednik in podpredsednik zadržana, začne sejo predsednik skup- 
ščine in jo vodi do izvolitve predsedujočega, ki ga za čas, dokler sta predsednik 
in podpredsednik zadržana, izvoli zbor. 

16. člen 

Zapisnikarji vodijo sejni zapisnik, berejo predloge zakonov in drugih aktov 
in izvršujejo na sejah druga opravila, določena s tem poslovnikom. 

Zapisnikarji opravljajo svojo nalogo izmenoma. 
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IV. SEJE ZBORA PROIZVAJALCEV 

1. Sklicevanje in javnost sej 

17. člen 

Seje Zbora proizvajalcev skliče predsednik skupščine na podlagi sklepa 
zbora ali na predlog predsednika zbora, posameznega stalnega odbora Zbora 
proizvajalcev, na predlog petine članov zbora, na predlog Izvršnega sveta, ali 
sam od sebe, ali pa, kadar to določa ustava. 

Vabilo na sejo s predlogom dnevnega reda je treba poslati vsem poslancem. 
Sklicanje seje Zbora proizvajalcev se objavi v dnevnem časopisju in na 

razglasni deski Zbora proizvajalcev. 
Seje Zbora proizvajalcev so javne, razen, če zbor sklene, da pri posamezni 

seji  ali delu seje občinstvo ne bo navzoče. 

18. člen 

Med delom zbora napoveduje seje predsednik Zbora proizvajalcev. 

2. Začetek seje in določitev dnevnega reda 

19. člen 

Na začetku vsake seje se prebere zapisnik prejšnje seje. 
Vsak član zbora lahko da k zapisniku pripombe. 
Ce zapisnikar ne sprejme pripombe, odloči o utemeljenosti pripombe zbor. 

20. člen 

Ko je zapisnik odobren, da predsednik sporočila, ki so v zvezi г delom zbora, 
odgovarja na kratka vprašanja poslancev in sporoči, katere zadeve je prejel ter 
predlaga dnevni red seje. 

Dnevni red določi zbor. Med sejo zbor lahko dnevni red spremeni, 
Seja se zaključi, ko je dnevni red izčrpan, lahko pa se prekine, če dnevni 

red še ni izčrpan. 

3. Govori 

21. člen 

Na seji Zbora proizvajalcev imajo pravico sodelovati pri obravnavi člani 
tega zbora. 

Na seji zbora ima pravico sodelovati pri obravnavi tudi predstavnik Izvrš- 
nega   sveta, ki ni poslanec. 

Na povabilo zbora se lahko udeležijo zborove seje in na njej govorijo po- 
slanci Zvezne ljudske skupščine, poslanec Republiškega zbora Ljudske skupščine 
LRS,  predstavnik druge ljudske republike in domač ali tuj javni delavec. 

Zbor lahko sklene, da na seji dajo poročila ali pojasnila starešine republiških 
upravnih organov in zavodov, predsednik Vrhovnega sodišča LRS ali predsednik 
Višjega gospodarskega sodišča LRS ter predstavniki zbornic, združenj in drugih 
organizacij. 

22* 
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22. člen 

Vsak poslanec ima pravico govoriti v jeziku svojega naroda. 
Govori v jeziku narodne manjšine se prevedejo na slovenski jezik. 

23. člen 

Poslancem daje besedo predsednik. Predstavniku Izvršnega sveta in odbo- 
rovim poročevalcem da predsednik besedo, brž ko jo zahtevajo. Prav tako da 
predsednik besedo takoj poslancu, ki želi govoriti o prekršitvi poslovnika, o pre- 
kršitvi dnevnega reda ali zato, da bi popravil svojo izjavo. 

24. člen 

Govornik sme govoriti samo o vprašanjih, ki so na dnevnem redu seje ali 
pa so z njimi v neposredni zvezi. 

Govorniku lahko samo predsednik seže v besedo in ga opomni na red. 
Predsednik mora skrbeti za to, da govorniku ne bo kršena svoboda govora. 

4. Sklepanje 

25. člen 

Zbor veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina vseh članov zbora. 
Zbor sklepa na podlagi poprejšnje obravnave, razen takrat, kadar je v po- 

slovniku določeno, da odloča brez obravnave. 

26. člen 

Sklepa se tako, da o predlogu poslanci glasujejo. 
Poslanci glasujejo osebno. Glasujejo javno, razen, če zbor sklene, da se 

glasuje tajno. 
Poslanci glasujejo za predlog ali proti predlogu ali se glasovanja vzdržijo. 
Predlog je sprejet, če je bilo za predlog oddanih več glasov kot proti pred- 

logu. Ce se je več poslancev vzdržalo glasovanja, kot jih je skupno glasovalo 
»za« in »proti«, predlog ni sprejet. 

27. člen 

Javno se glasuje z dviganjem rok ali poimensko. 
Z dviganjem rok se glasuje tako, da predsednik pozove, naj dvignejo roke 

najprej tisti poslanci, ki so za predlog, potem tisti, ki so proti predlogu in 
nazadnje tisti, ki se vzdržijo glasovanja. 

Poimensko glasovanje odredi predsednik, čs misli, da je to potrebno zaradi 
natančne ugotovitve izida glasovanja. Pri poimenskem glasovanju zapisnikar 
zbora ali poslanec, ki ga zbor za to določi, kliče poslance po seznamu članov 
zbora. Poslanec glasuje tako, da izjavi, ali je za predlog ali proti predlogu ali pa, 
da se vzdrži glasovanja. 

Tajno se glasuje z listki, in sicer tako, kot določi zbor. 
Ko je glasovanje končano, ugotovi predsednik zbora izid glasovanja in raz- 

glasi, ali je predlog sprejet ali zavrnjen. 
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28. člen 

Zbor lahko sklene do pričetka glasovanja, naj se da vprašanje z dnevnega 
reda ali naj se vrne odboru, da ga ponovno prouči. 

Ce se pri obravnavi posameznega vprašanja pokaže, da ni treba sprejeti 
posebnega akta, preide predsednik po sklepu zbora na naslednjo točko dnevnega 
reda. 

3. Volitve in razrešitve 

29. člen 

Predlog za izvolitev ali razrešitev predsednika, podpredsednika in zapisni- 
karjev zbora ter za izvolitev ali razrešitev odbora oziroma posameznega člana 
lahko poda vsak poslanec. 

Predsednik, podpredsednik in zapisnikarji zbora ter posamezni član odbora 
je lahko razrešen tudi na lastno prošnjo. 

30. člen 

Predsednik   in   podpredsednik   zbora   se   volita   posamič,   zapisnikarji   pa 
skupno. 
Najprej se voli predsednik, nato podpredsednik in nazadnje zapisnikarji. 

31. člen 

Celoten odbor se voli na podlagi kandidatnih list, posamezni člani odbora 
pa na podlagi posamezne kandidature. 

Kandidatna lista mora obsegati toliko kandidatov, kot je treba izvoliti čla- 
nov. Ce število članov odbora v poslovniku ali v aktu o ustanovitvi ni fiksno 
določeno, določi zbor število članov ob volitvah. 

32. člen 

Za postopek pri volitvah in razrešitvah se primemo uporabljajo določbe 
Ljudske skupščine LRS o volitvah in razrešitvah. 

6. Akti Zbora proizvajalcev 

33. člen 

Zbor sprejema svoje akte v obliki zakona, deklaracije, resolucije, pripo- 
ročila, odloka, sklepa ali odločbe. 

O obliki akta odloči zbor glede na naravo predloga, ki je na dnevnem redu, 
in  sicer ne glede na to, v kakšni obliki je bil predlog vložen. 

Zakoni, deklaracije, resolucije, priporočila in odloki se objavijo v »Uradnem 
listu LRS«, sklepi in odločbe pa samo, če je z zakonom to predpisano ali če tako 
sklene zbor. 

7. Vzdrževanje reda na seji 

34. člen 

Za red na seji zbora skrbi predsednik zbora. 
Za prekršitev reda na soji zbora lahko predsednik izreče poslancu opomin 

oziroma mu na podlagi sklepa zbora odvzame besedo ali ga odstrani s seje. 
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35. člen 

Predsednik odvzame besedo poslancu, ki s svojim obnašanjem ali govorom 
moti red na seji ali krši določbe poslovnika. 

Odstranitev s seje se izreče zoper poslanca, če ponovno ali hudo žali po- 
slance, skupščino ali zbor, če se noče pokoriti predsedniku potem, ko mu je 
odvzel besedo, ali če s svojim ravnanjem onemogoča delo na seji. 

Poslanec, zoper katerega se predlaga odstranitev s seje, ima pravico podati 
svoj zagovor. 

36. člen 

Ce se poslušalec nedostojno obnaša ali moti red, ga lahko da predsednik 
odstraniti iz dvorane ali iz stavbe skupščine. 

Ce poslušalci huje prekršijo red in mir, lahko predsednik ukaže, da vsi 
poslušalci zapustijo dvorano. 

37. člen 

Nihče ne sme priti v dvorano z orožjem ali nevarnim orodjem. Izjema velja 
samo za skupščinsko stražo. Straža je dolžna izvrševati odredbe predsednika 
zbora. 

V. ODBORI IN KOMISIJE ZBORA PROIZVAJALCEV 

1. Ustanovitev in sestava 

38. člen 

Za proučevanje, obravnavanje in sestavljanje predlogov zakonov in pred- 
logov drugih sklepov zbora in za opravljanje drugih zadev, določenih s tem 
poslovnikom, ima zbor odbore in komisije. 

39. člen 

Zbor proizvajalcev ima tele stalne odbore: 
1. odbor za. gospodarstvo, 
2. odbor za gospodarske organizacije, 
3. odbor za vprašanja dela in socialnega zavarovanja, 
4. odbor za proračun, 
5. zakonodajni odbor, 
6. mandatno-imunitetni odbor. 
Zbor proizvjalcev lahko ustanovi z odlokom tudi druge stalne odbore ter 

določi njihovo sestavo, delovno področje in pravice. 

40. člen 

S sklepom lahko zbor ustanovi tudi začasne odbore in komisije za proučitev 
posameznih vprašanj in za pripravo aktov, ki spadajo v delovno področje Zbora 
proizvajalcev. S sklepom o ustanovitvi se določijo sestava, delovno področje in 
pravico odbora oziroma komisije. Začasni odbori in komisije se lahko ustanovijo 
tudi za izvršitev anket in drugih posebnih nalog. 
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41. člen 

Odbor za gospodarstvo, odbor za gospodarske organizacije in odbor za vpra- 
šanja dela in socialnega zavarovanja imajo po najmanj 11 članov, odbor za pro- 
račun in zakonodajni odbor po najmanj 7 članov, mandatno-imunitetni odbor 
pa  najmanj 5 članov. 

42. člen 

Za člana odbora in komisije zbora je lahko izvoljen vsak poslanec Zbora 
proizvajalcev. 

Predsednik skupščine in predsednik zbora ne moreta biti voljena za člane 
odborov in komisij. 

Članu odbora, ki je izvoljen za predsednika skupščine ali predsednika Zbora 
proizvajalcev, preneha z izvolitvijo članstvo v odboru. 

Poslanec je lahko hkrati član največ dveh stalnih odborov zbora. 

43. člen 

"Vsak odbor oziroma komisija si izvoli izmed sebe predsednika in tajnika, 
po potrebi pa tudi podpredsednika. Predsednik, podpredsednik in tajnik stalnega 
odbora se volijo za vso dobo sklica skupščine. 

2. Seje 

44. člen 

Odbori in komisije delajo na sejah. 
Prvo sejo odbora oziroma komisije po izvolitvi njegovih članov, skliče pred- 

sednik zbora, vodi pa jo do izvolitve predsednika odbora ali komisije najstarejši 
navzoči član odbora ali komisije. 

Seje odborov oziroma komisij sklicuje predsednik odbora oziroma komisije. 
Sklicanje seje se objavi v časopisju ali na drug primeren način. 

Predsednik mora sklicati sejo, če to predlagajo trije člani odbora oziroma 
komisije, predsednik Ljudske skupščine LRS ali predsednik Zbora proizvajalcev. 

45. člen 

Seje odborov oziroma komisij so javne, če odbor oziroma komisija drugače 
ne sklene. 

Seje mandatno-imunitetnega odbora so tajne, razen če odbor sklene, da so 
javne. 

46. člen 

Seja odbora oziroma komisije je sklepčna, če je na seji navzočih večina 
članov. 

Odbor oziroma komisija odloča z večino glasov navzočih članov. 
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3. Delovno področje stalnih odborov 

47. člen 
Odbor za gospodarstvo: 
— obravnava in pripravlja predloge vseh republiških zakonov s področja 

gospodarstva in financ; 
— obravnava predlog republiškega družbenega plana in obračun njegove 

izpolnitve; 
— obravnava vprašanja gospodarskega razvoja v okviru enotnega gospo- 

darskega sistema in zveznega družbenega plana ter druga vprašanja gospodarske 
politike iz republiške pristojnosti; 

— obravnava vprašanje v zvezi z gospodarsko-upravnim delom ljudskih 
odborov in gospodarskih upravnih organov ter vprašanja gospodarskega poslo- 
vanja gospodarskih organizacij in samoupravnih zavodov; 

— obravnava predračune samostojnih zavodov in organizacij (zbornice, 
strokovna združenja itd.) ter predračune družbenih skladov, kakor tudi za- 
ključne račune gospodarskih organizacij, ki opravljajo javno službo na območju 
LRS ter drugih gospodarskih organizacij, za katere določajo predpisi, da morajo 
predložiti svoje predračune Ljudski skupščini LRS. 

48. člen 

Odbor za gospodarske organizacije: 
— obravnava in pripravlja predloge republiških zakonov o organizaciji, pra- 

vicah in obveznostih gospodarskih organizacij, o združevanju teh organizacij in 
o samoupravljanju proizvajalcev v gospodarstvu; 

— obravnava vprašanja v zvezi z uresničevanjem samouprave proizvajalcev 
v gospodarskih organizacijah, s poslovanjem teh organizacij ter v zvezi z izvr- 
ševanjem njihove dejavnosti. 

— proučuje in pripravlja predlogo priporočil in odlokov za delo v gospo- 
darskih organizacijah; 

— obravnava na podlagi poročil članov odbora in drugih poslancev vpra- 
šanja v zvezi s stanjem v gospodarskih organizacijah. 

49. člen 

Odbor za vprašanja dela in socialnega zavarovanja: 
— obravnava in pripravlja predloge republiških zakonov s področja dela in 

socialnega zavarovanja; 
— obravnava načela upravljanja z Zavodi socialnega zavarovanja; 
— obravnava delovanje zavodov socialnega zavarovanja ter delo ljudskih 

odborov in državnih upravnih organov na področju dela in socialnega zava- 
rovanja. 

50. člen 
Odbor za proračun: 
— obravnava predlog republiškega proračuna in zakona o proračunu LRS, 

sklepni račun o republiškem proračunu in predlog zakona o sklepnem računu 
ter predlog odloka o začasnem financiranju; 

— daje pritrditev k določbam vseh zakonskih predlogov, s katerimi s0 

zvezani denarni izdatki, ki jih ni v proračunu in k predlogom odločb o vlogah 
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in pritožbah, ki jih predlaga skupščinski odbor ?.a vloge in pritožbe, s katerimi 
se odrejajo denarna izplačila in določa, iz katerih virov je treba te izdatke kriti; 

— daje pritrditev k predpisom Izvršnega sveta o ustanovitvi republiških 
organov državne uprave in o organizacijskih spremembah v republiški državni 
upravi, kolikor so s takimi predpisi zvezani izdatki, ki jih ni v republiškem pro- 
računu in določa, iz katerih virov se ti izdatki krijejo; 

— obravnava v mejah republiške pristojnosti vprašanja v zvezi z delom 
finančnih upravnih organov; 

— obravnava vprašanja v zvezi z izvrševanjem republiškega proračuna. 

51. člen 
Zakonodajni odbor: 
— obravnava z zakonodajno-pravnega stališča predloge vseh zakonov, nor- 

mativni del družbenega plana ter vse odloke, resolucije in priporočila iz pristoj- 
nosti Zbora proizvajalcev in da besedilu potrebno zakonodajno-pravno obliko, 
kadar je to potrebno; 

— ima pravico predlagati stvarne spremembe v vsebini zakonskih pred- 
logov; 

— proučuje vprašanja nadaljnje izgradnjo pravnega sistema in vskladitvo 
obstoječih zakonov; 

— sestavlja in obravnava predloge za spremembo poslovnika Zbora pro- 
izvajalcev ter skupno z zakonodajnim odborom Republiškega zbora predloge za 
spremembo poslovnika Ljudske skupščine LRS. 

52. člen 
Mandatno-imunitetni odbor: 
— obravnava vse primere v zvezi z varstvom imunitetnih pravic poslancev 

in poroča o tem zboru; 
— obravnava primere prenehanja poslanskega mandata in odreditve nado- 

mestnih volitev; 
— daje poročila in predloge za verifikacijo mandatov tistih poslancev, ki so 

bili izvoljeni na nadomestnih ali ponovnih volitvah; 
— kadar zbor ni zbran, daje v soglasju s predsednikom skupščine dovoljenje, 

da se članu zbora vzame prostost in da se zoper njega začne ali nadaljuje 
kazenski postopek; svoj sklep pa fnora predložiti zboru na njegovi prvi prihodnji 
seji v potrditev; 

— obravnava ugovore, ki jih po tretjem odstavku 16. člena zakona o pra- 
vicah in dolžnostih ter o volitvah in odpoklicu republiških ljudskih poslancev 
v Ljudski republiki Sloveniji pošljejo Zboru proizvajalcev prizadeti organ, 
zavod oziroma organizacija in da zboru poročilo in svoj predlog; 

— obravnava ugovorp poslancev Zbora proizvajalcev, ki jih vložijo po 174. 
členu zakona o pravicah in dolžnostih ter o volitvah in odpoklicu republiških 
ljudskih poslancev v Ljudski republiki Sloveniji zoper odločbe o prenehanju 
delovnega razmerja in o tem poroča zboru. 

53. člen 

Odbor za gospodarstvo, odbor za gospodarsko organizacije in odbor za vpra- 
šanje dela  in socialnega  zavarovanja  obravnavajo vsak  na svojem  področju 
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vprašanja v zvezi z izvrševanjem zveznih in republiških zakonov, družbenega 
plana in drugih aktov skupščine, na podlagi poročil in podatkov republiških 
organov, zavodov in organizacij, ki skrbijo za njihovo izvrševanje, na podlagi 
poročil in mnenj, ki jih dobijo z neposrednim zaslišanjem predstavnikov teh 
organov, zavodov in organizacij, kakor tudi na podlagi podatkov, ki jih dobijo 
z anketo po anketni komisiji ali skupini, ki jo je ustanovil odbor ali na podlagi 
podatkov, ki so jih dobili kako drugače. 

54. člen 

Posamezni odbor Zbora proizvajalcev lahko obravnava tudi taka vprašanja, 
ki sicer niso predmet enakopravne obravnave v obeh zborih in sporoči svoje 
mnenje ustreznemu odboru Republiškega zbora. V takšnem primeru odbor ob- 
vesti predsednika skupščine in predsednika zborov. 

55. člen 

Stalni odbori lahko, vsak v mejah svojega delovnega področja, obravnavajo 
poročilo Izvršnega sveta ter poročila, ki jih dajejo zboru oziroma skupščini 
državni organi, zavodi in organizacije. 

56. člen 

Pri izvrševanju svojih nalog dajejo stalni odbori zboru poročila in predloge 
in sprejemajo resolucije, priporočila in mnenja. 

Stalni odbori pripravljajo in obravnavajo v mejah svojega delovnega pod- 
ročja predloge za deklaracije, resolucije, priporočila in odloke in o tem poročajo 
zboru. 

Stalni odbori lahko sprejemajo tudi resolucije, v katerih javno zavzemajo 
stališče do posameznih vprašanj iz svojega delovnega področja in tudi priporo- 
čila, 8 katerimi javno izražajo svoje mnenje glede dela ljudskih odborov, organov 
državne uprave, samoupravnih zavodov in gospodarskih organizacij. 

Resolucije in priporočila odborov morajo biti v skladu z zveznimi in repu- 
bliškimi zakoni in drugimi akti skupščine oziroma zbora. 

Ce se z resolucijo ali priporočilom rešuje vprašanje, ki spada po svoji naravi 
tudi v pristojnost Republiškega zbora, je resolucija ali priporočilo sprejeto šele, 
ko ga sprejme v enakem besedilu tudi pristojni odbor Republiškega zbora. 

Resolucije in priporočila odborov se objavljajo v »Uradnem listu LRS-. 
Podpišeta jih predsednik in tajnik odbora. V objavo jih pošljeta po predsedniku 
skupščine. 

57. člen 

Ce se ob obravnavi predloga v odboru pojavi vprašanje, ki spada po svoji 
naravi tudi v delovno področje drugih odborov, mora odbor vprašati za mnenje 
tudi druge odbore. 

58. člen 

Odbori lahko opravljajo ankete in zaslišanja v mejah svojega delovnetp 
področja. 

V okviru sprožene ankete imajo odbori pravico zahtevati od državnih orga- 
nov, samoupravnih zavodov in gospodarskih organizacij potrebne podatke, spise 
in listine. 
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Zaradi izvršitve ankete in drugih svojih nalog odbori lahko zahtevajo od 
državljanov pojasnila, mnenja in odgovore, pri tem pa morajo varovati z ustavo 
in zakonom zajamčene državljanske svoboščine in pravice. 

Pri opravljanju anket in zaslišanj odbori ne smejo izdajati upravnih 
ukrepov. 

59. člen 

Zbor proizvajalcev lahko zahteva od odbora, da mu poroča o svojem delu. 
Zbor lahko zahteva od odbora, naj prouči in pripravi posamezne predloge 

zakonov in drugih aktov in mu da za izpolnitev te naloge določen rok. 
Odbori morajo poročati zboru o resolucijah in priporočilih, ki so jih izdali, 

in  o začetih anketah, če je z njimi zvezano tudi zaslišanje državljanov. 
Zbor vzame ankete in druge ukrepe odbora v vednost brez obravnave, lahko 

pa sklene, da jih bo obravnaval. 
Zbor proizvajalcev lahko ugotovi, da resolucija ali priporočilo odbora ni 

v skladu z zveznim ali republiškim zakonom, resolucijo, priporočilom ali odlo- 
kom skupščine ali zbora in da zato ne velja. 

Zbor lahko sklene, da bo posamezni zakonski ali drug predlog obravnaval 
takoj sam na seji, ali pa, da bo obravnavo posameznega predloga nadaljeval 
sam   na zborovi seji, čeprav pristojni odbor obravnave predloga še ni končal. 

4. Pravice in dolžnosti članov odborov in drugih poslancev 

60. člen 

Vsak član zbora ima pravico predlagati, naj se da na dnevni red določeno 
vprašanje iz delovnega področja odbora, predlagati, naj izda odbor določen akt 
ali ukrep v mejah svojega delovnega področja, in pravico udeleževati se obrav- 
navanja o vprašanjih, ki so na dnevnem redu odborove seje; nima pa pravice 
odločati, če ni član odbora. 

Vsak odborov član je dolžan udeleževati se odborovih sej in opravljati 
naloge, ki mu jih naroči odbor. 

Za prekršitev tega reda na odborovih sejah in za neizpolnitev dolžnosti 
člana odbora lahko predsednik odbora izreče poslancu opomin ali mu po sklepu 
odbora odvzame besedo. 

Poslanca, ki žali odborovo dostojanstvo ali hudo moti odborovo sejo, lahko 
odbor odstrani s seje. 

61. člen 

Vsak član zbora ima pravico, da pri obravnavanju posameznih vprašanj 
v odboru in v mejah odborovega delovnega področja, obrazloži svoje mnenje 
tudi o vprašanju, ki ni na dnevnem redu, ki je pa v zvezi s takim vprašanjem, 
ki se tiče zlasti uporabe zakonov, dela državnih organov, samoupravnih zavo- 
dov in gospodarskih organizacij, ali ima splošen pomen za družbeno skupnost, 
za  okraj ali občino oziroma volilni okraj, v katerem je bil poslanec izvoljen. 

Vsak član zbora lahko predlaga, naj o takih vprašanjih odbor sprejme 
resolucijo ali priporočilo, ali pa naj predlaga zboru, da zbor izda resolucijo, 
priporočilo ali drug predpis. 
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62. člen 

V mejah svojega delovnega področja lahko vsak odbor zahteva tudi od po- 
slanca Zbora proizvajalcev, ki ni član tega odbora, naj se udeleži odborove 
seje ter poroča ali da mnenje o posameznih vprašanjih, ki so na dnevnem redu. 

Poslanec Zbora proizvajalcev mora poročati odboru na njegovo zahtevo o 
vseh vprašanjih iz delovnega področja odbora, ki se nanašajo na stanje v okraju 
ali občini oziroma v volilnem okraju, kjer je bil izvoljen. 

5. Skupne seje odborov Zbora proizvajalcev in skupne seje ustreznih odborov 
Zbora proizvajalcev in Republiškega zbora 

63. člen 

Dva ali več odborov Zbora proizvajalcev oziroma odbor Zbora proizvajalcev 
in ustrezni odbor Republiškega zbora imajo lahko skupno sejo, če imajo na 
dnevnem redu isto vprašanje, lahko pa tudi zato, da slišijo poročilo ali obrazlo- 
žitev predstavnika Izvršnega sveta. 

Na skupni seji odbori taka vprašanja obravnavajo, glasovati pa morajo vsak 
za sebe. 

Skupne seje odborov Zbora proizvajalcev lahko skličejo predsednik priza- 
detih odborov, predsednik Ljudske skupščine ali predsednik Zbora proizvajalcev. 

Skupno sejo odborov Zbora proizvajalcev in Republiškega zbora lahko skli- 
četa sporazumno predsednika prizadetih odborov, predsednika obeh zborov in 
tudi predsednik Ljudske skupščine. 

64. člen 

Vsak odbor lahko predlaga drugemu odboru Zbora proizvajalcev ali Re- 
publiškega zbora skupno sejo. Ce drugi odbor s tem soglaša, morata predsednika 
obeh odborov sklicati skupno sejo. 

Skupno sejo odborov lahko predlaga tudi Izvršni svet, da da svoje poročilo 
oziroma obrazložitev. 

Na skupnih sejah odborov izmenoma predsedujejo predsedniki teh odborov. 

65. člen 

Ce obravnava zakonski ali drug predlog več odborov, določi vsak odbor 
izmed sebe redakcijsko komisijo ali posameznega člana z nalogo, da vskladijo 
besedilo sprememb in dopolnitev, ki so jih sprejeli posamezni odbori. 

Odbor določi končno besedilo predloga na podlagi poročila svoje redakcijske 
komisije. 

Odbor lahko pooblasti svojo redakcijsko komisijo ali posameznega člana, 
da z redakcijsko komisijo drugih odborov sporazumno določi končno besedilo 
predloga. 

6. Razmerje med odbori in Izvršnim svetom Ljudske skupščine LRS 

66. člen 

Odbor lahko zahteva od Izvršnega sveta, naj mu pismeno ali ustno po 
svojem predstavniku odgovori na postavljeno vprašanje ali da pojasnilo o vpra- 
šanjih iz odborovega delovnega področja. 
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Kadar se na odborovi seji obravnava predlog zakona ali kakšnega drugega 
akta, sodeluje pri delu odbora praviloma kot predstavnik Izvršnega sveta 
državni sekretar, predsednik republiškega sveta oziroma sekretar na čelu se- 
kretariata Izvršnega sveta, ki je predložil Izvršnemu svetu osnutek zakona ali 
drugega akta skupščine, če ne določi Izvršni svet za svojega predstavnika kak- 
Snega drugega svojega člana. Izvršni svet lahko določi za svojega predstavnika 
tudi državnega sekretarja, predsednika republiškega sveta oziroma sekretarja 
na čelu sekretariata Izvršnega sveta ali državnega podsekretarja, čeprav niso 
člani Izvršnega sveta. 

Odbori lahko zahtevajo od Izvršnega sveta tudi v drugih primerih, naj 
pošlje svojega predstavnika, da se udeleži obravnave; Izvršni svet pa lahko 
tudi sam pošlje v odbor svojega predstavnika. Predstavnik Izvršnega sveta lahko 
sodeluje pri obravnavi, ne more pa glasovati. 

Predstavnik Izvršnega sveta ima pravico zahtevati, da se odbori izjavijo o 
predlogu, ki ga je dal Izvršni svet, ali da odložijo sklepanje o njem. Ce 
predloga ni dal Izvršni svet, lahko njegov predstavnik zahteva, naj se odloži 
sklepanje, vendar pa o tem odloča odbor. 

Odbor mora obvestiti Izvršni svet o sklicu in dnevnem redu vsake seje. 

67. člen 

Izvršni svet lahko predlaga, naj vprašanja, za katera je sklenil pripraviti 
predlog zakona ali kakšnega drugega akta, najprej obravnava odbor, ki je 
za ta vprašanja pristojen. K svojemu predlogu priloži Izvršni svet teze za pri- 
pravo zakona oziroma drugega akta z dokumentacijo. 

Predlog se poda predsedniku skupščine, ki ga pošlje pristojnemu odboru. 
Ko odbor obravnava predlog, pošlje svoje pripombe Izvršnemu svetu po 

predsedniku skupščine. 
Odbor lahko tudi sam zahteva od Izvršnega sveta, naj mu pošlje v obrav- 

navo teze in dokumentacijo v zvezi s pripravo predloga zakona ali kakšnega 
drugega akta. 

68. člen 

Predstavnik Izvršnega sveta lahko predlaga, naj se sprejme na dnevni red 
seje tudi posamezno vprašanje, za katero to predlaga Izvršni svet. 

Izvršni svet lahko predlaga, naj se skliče odborova seja za obravnavanje 
določenega vprašanja ali pa naj se sprejme na dnevni red posamezno vprašanje. 
Ce odborov predsednik ne skliče seje. Izvršni svet lahko predlaga predsedniku 
skupščine, naj jo skliče on. 

Pri obravnavanju takih vprašanj lahko predstavnik Izvršnega sveta pred- 
laga, naj odbor izda resolucijo ali priporočilo. 

69. člen 

Izvršni svet pošlje v odbor posamezne strokovnjake kot svoje poverjenike, 
kadar se obravnava predlog zakona ali drugega akta, ki ga je dal skupščini 
Izvršni svet. 

Poverjenik daje odboru obvestila in pojasnila in ima pravico dobiti besedo, 
kadar jo zahteva. 

Poverjenik lahko predlaga, da naj odbor odloži rešitev posameznega vpra- 
šanja za določen čas, da bi lahko Izvršni svet o njem zavzel stališče. 
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7. Razmerje  med  odbori  in  republiškimi  upravnimi  organi,  sveti  ler  zavodi 
in organizacijami 

70. člen 

Odbor ima pravico zahtevati od državnih sekretarjev, predsednikov repub- 
liških svetov, sekretarjev na čelu sekretariatov Izvršnega sveta in od starešin 
drugih republiških upravnih organov, zavodov ter organizacij, naj mu pismeno 
poročajo o izvrševanju republiških zakonov in drugih aktov skupščine, in pra- 
vico poklicati na svoje seje predstavnike teh organov, zavodov in organizacij, 
da mu dajo poročila in mnenja o tem. 

Odbor lahko zahteva od državnih sekretarjev, predsednikov republiških 
svetov, sekretarjev na čelu sekretariatov Izvršnega sveta in drugih starešin re- 
publiških upravnih organov, zavodov in organizacij, naj dajo na odborovi seji 
poročilo, pojasnila ali odgovor na vprašanja, ki so na dnevnem redu. Odbor 
lahko zahteva od njih tudi pismen odgovor, poročilo ali pojasnilo. 

71 člen 

Vsak odbor lahko v mejah svojega delovnega področja zahteva strokovno 
sodelovanje in pomoč republiških upravnih organov, strokovnih svetov in drugih 
strokovnih služb. 

Na zahtevo odbora določi sekretar Izvršnega sveta, kateri republiški upravni 
organi bodo strokovno sodelovali v posameznih vprašanjih. 

8. Pododbori in komisije 

72. člen 

Odbor lahko s svojim poslovnikom ali s sklepom ustanovi stalne ali začasne 
pododbore in komisije in določi njihove naloge in sestav. 

Pododbor sestavljajo člani odbora. Začasno komisijo sestavljajo praviloma 
člani odbora, lahko pa tudi posamezni strokovnjaki z ustreznega področja. Člane 
pododbora in komisije izvoli oziroma imenuje odbor. 

Pododbor ali komisija proučuje posamezna vprašanja iz odborovega delov- 
nega področja, sestavlja osnutke posameznih aktov in ukrepov in jih predlaga 
odboru. 

Pododbor oziroma komisija ne more dajati resolucij in priporočil in tudi 
ne more v odborovem imenu dajati zboru svoja mnenja o predlogih zakonov 
in drugih aktov. 

Pododbor oziroma komisija lahko opravlja posamezna opravila v mejah 
ankete oziroma zaslišanja. 

73. člen 

Za obravnavanje in proučevanje vprašanj, ki spadajo v delovno področje 
več odborov Zbora proizvajalcev oziroma Zbora proizvajalcev in Republiškega 
zbora, lahko odbori sporazumno ustanovijo začasne skupne komisije in določijo 
njihove naloge in sestav. Za delo in sestav teh komisij se ustrezno uporabljajo 
določbe 72. člena tega poslovnika. 



Priloge 351 

VI. POSTOPEK PRI SPREJEMANJU ZAKONOV IN DRUGIH AKTOV 

1. Sestavljanje in vlaganje zakonskih predlogov 

74. člen 

Zakonski predlog lahko dajo Zboru proizvajalcev vsak poslanec, vsak odbor 
in Izvršni svet. 

Vsak član in vsak odbor Zbora proizvajalcev in Zbor proizvajalcev ima 
prnvico predlagati Republiškemu zboru, naj spremeni zakonski predlog, o kate- 
rem sklepa Republiški zbor sam oziroma spremeni zakon, ki ga je že sprejel 
Republiški zbor sam. 

75. člen 

Zakonski predlogi, ki se ne predlagajo na seji zbora, se dostavljajo pred- 
sedniku skupščine, in sicer praviloma pismeno v obliki in z besedilom, kot naj 
se zakon glasi. Predlogi morajo biti obrazloženi; po potrebi je treba predlogu 
priložiti tudi material, na podlagi katerega je bil predlog izdelan. 

Poslanec lahko predlaga tudi ustno na seji zbora, naj se izda zakon. 
Predlagatelj zakonskega predloga lahko predlaga, naj Zbor proizvajalcev 

sam izdela besedilo zakonskega predloga. O tem predlogu odloči zbor. Ce zbor 
predlog sprejme, določi, kateri njegov odbor bo izdelal besedilo in mu določi 
za to rok. Ce zbor predloga ne sprejme, mora predlagatelj sam predložiti 
zakonski predlog v obliki in besedilu, kot naj se zakon glasi. 

Predsednik skupščine pošlje vsak zakonski predlog predsedniku tistega od- 
bora, v katerega delovno področje spada; zakonski predlog, ki ga je predložil 
član zbora ali odbor, pošlje predsednik skupščine tudi Izvršnemu svetu. 

76. člen 

Vsak zakonski predlog mora biti dostavljen poslancem Zbora proizvajalcev 
in  poslancem Republiškega zbora. 

77. člen 

Vsak poslanec ima pravico dati k zakonskemu predlogu svoje pripombe 
in predloge; da jih odboru, ki predlog obravnava. 

2. Delo v odboru 

78. člen 

Zakonski predlog obravnava najprej odbor, v katerega delovno področje 
spada zakonski predlog po svoji vsebini. 

Zakonski predlog se lahko da na dnevni red odborove seje samo, če je 
bil dostavljen odborovim članom najpozneje tri dni pred sejo. 

Zakonski predlog se lahko da na dnevni red seje tudi ne glede na rok, 
določen v prejšnjem odstavku, če ga je predložil Izvršni svet z obrazloženim 
predlogom, naj se da takoj na dnevni red, ali če zbor sklene, naj se obravnava 
zakonski predlog kot nujen. V takem primeru mora dati odbor zakonski predlog 
na  dnevni red seje pred vsemi drugimi vprašanji. 
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79. člen 

Najprej predlagatelj zakonski predlog obrazloži. 
Ce je dalo zakonski predlog skupno več poslancev, ga obrazloži eden od 

njih. 
Ce je dal zakonski predlog odbor, ga na seji drugega odbora oziroma na seji 

zbora obrazloži predsednik odbora ali član, ki ga odbor določi. 

80. člen 

Zakonski predlog se obravnava najprej v načelu. Ce se zakonski predlog 
v načelu ne sprejme, se podrobno ne obravnava. Odbor o tem poroča Zboru 
proizvajalcev na seji. 

Ko je načelna obravnava zakonskega predloga končana, se predlog podrobno 
obravnava člen za členom. Amandmaji se obravnavajo skupno z ustreznim 
členom. 

Vsak člen zakonskega predloga se bere, razen če odbor sklene, da se predlog 
ne bere. 

81. člen 

Ko je podrobna obravnava zakonskega predloga končana, se o zakonskem 
predlogu glasuje v celoti. O predlaganih amandmajih se glasuje prej kot o 
členu, h kateremu je amandma predlagan. 

Odbor lahko sklene, da se o zakonskem predlogu po končani načelni obrav- 
navi glasuje v načelu, ali pa da se med podrobno obravnavo glasuje tudi o 
posameznih členih. 

82. člen 

Predlagatelj zakonskega predloga in poslanci lahko predlagajo amandmaje, 
dokler predlog ni izglasovan v celoti; ustno lahko predlagajo amandmaje samo 
med podrobno obravnavo. 

O vsakem poslanskem amandmaju se .mora predlagatelj zakonskega pred- 
loga izjaviti. 

Amandma, ki ga predlagatelj zakonskega predloga da ali sprejme, postane 
sestavni del zakonskega predloga. 

Predlagatelj lahko svoj amandma umakne, dokler ni izglasovan oziroma 
dokler ga predlagatelj zakonskega predloga ne sprejme. 

83. člen 

Glede obravnave in glasovanja o predlogu družbenega plana in o predlogu 
proračuna se primerno uporabljajo določbe 80., 81. in 82. člena. 

84. člen 

Predlagatelj zakonskega predloga lahko predlog v odboru umakne. 
Ce umakne zakonski predlog Izvršni svet, ga odbor da z dnevnega reda 

in to sporoči predsedniku skupščine. Ce umakne zakonski predlog poslanec, 
ga odbor lahko vzdrži in obravnava naprej kot svoj zakonski predlog. 
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85. člen 

Odbor določi svojega poročevalca, ki na seji zbora poroča o obravnavi v 
odboru. Odbori lahko določijo tudi skupnega poročevalca, če so obravnavali 
vprašanja na skupnih sejah, ali pa, če so sklenili, da v zboru posamezni odbor 
ne bo dal svojega lastnega poročila. 

Člani odbora ki imajo posebno mnenje, lahko podajo zboru po svojem po- 
ročevalcu posebno poročilo; v sporazumu z njimi pa lahko vključi odbor njihovo 
posebno mnenje tudi v svoje poročilo. 

3. Obravnava v zboru 

86. člen 

Zakonski predlog mora biti dostavljen članom zbora najpozneje tri dni pred 
sejo, na kateri naj bi ga zbor obravnaval. 

S pritrditvijo zbora se lahko da na dnevni red tudi zakonski predlog, ki 
je bil dostavljen poslancem šele na dan seje. 

Ce se zakonski predlog obravnava kot nujen na zahtevo Izvršnega sveta 
ali po sklepu zbora, zbor lahko sklene, da se obravnava takoj na seji zbora 
brez poprejšnje obravnave v odborih. 

87. člen 

Obravnava zakonskega predloga se začne s poročilom poročevalcev tistih 
odborov, ki so zakonski predlog obravnavali. Nato predlagatelj zakonski predlog 
lahko ustno obrazloži. 

Ce je kateri od odborov, ki so obravnavali zakonski predlog, predlagal, naj 
se zakonski predlog v načelu zavrne, se mora predlagatelj o tem izjaviti, preden 
zbor o tem glasuje. Ce zbor ne zavrne zakonskega predloga v načelu, ga lahko 
vrne odborom, da ga obravnavajo v podrobnostih, ali pa ga takoj sam začne 
obravnavati. 

88. člen 

Ce se besedilo zakonskega predloga, kot ga je sprejel pristojni odbor, raz- 
likuje od besedila, kot ga je sprejel zakonodajni odbor, se štejejo formulacije 
posameznih določb, ki jih predlaga zakonodajni odbor, za predlog amandmaja 
k besedilu pristojnega odbora. 

89. člen 

Po poročilih in obrazložitvi se predlog podrobno obravnava. Amandmaji se 
obravnavajo skupno z ustreznim členom. 

Najprej se prebere besedilo zakonskega predloga, kot ga predlagajo odbori, 
ki so predlog obravnavali. Predlog se prebere v celoti ali po posameznih delih. 

Zbor lahko sklene, da se zakonski predlog ne bere. 
Ce se pokaže med obravnavo, da posamezna vprašanja v zvozi z zakonskim 

predlogom še niso zadosti razčiščena in da je potrebna še podrobnejša proučitev, 
zbor lahko sklene, da se zakonski predlog vrne odborom, da ga znova proučijo. 

23 
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90. člen 

Amandmaji se lahko predlagajo, dokler predlog ni dan na glasovanje. 
Amandmaji se predlagajo pismeno. 

Amandma, ki ga da predlagatelj predloga, postane sestavni del predloga. 
O vsakem drugem amandmaju se morajo izjaviti predlagatelj predloga ter 
poročevalci odborov oziroma komisij. Ce se z amandmajem strinjajo, postane 
sestavni del predloga, če se ne strinjajo, da predsednik amandma na glasovanje, 
in sicer preden se glasuje o samem predlogu. 

Odborov poročevalec ima pravico zahtevati prekinitev seje zbora zato, da se 
odbor sestane in zavzame stališče o amandmaju, ki ga odbor ni obravnaval, 
ali o vprašanju, ki se je pojavilo šele na seji zbora. 

Amandmaji, ki jih je skupščina izglasovala, postanejo sestavni del predloga. 

91. člen 

Ko je podrobna obravnava zakonskega predloga končana, se o zakonskem 
predlogu glasuje v celoti. O predlaganih amandmajih se glasuje prej kot o 
členu, h kateremu je amandma predlagan. 

Zbor lahko sklene, da se o zakonskem predlogu po končani načelni obrav- 
navi glasuje v načelu ali pa, da se med podrobno obravnavo glasuje tudi o 
posameznih členih. 

Predlagatelj zakonskega predloga lahko umakne predlog, dokler se v zboru 
ne začne glasovanje v celoti. 

92. člen 

Glede obravnave in glasovanja o predlogu družbenega plana in o predlogu 
proračuna se primerno uporabljajo določbe 89., 90. in 91. člena. 

Predlog družbenega plana se obravnava in o njem glasuje po posameznih 
poglavjih. 

Predlog proračuna se obravnava in o njem glasuje po delih oziroma razdel- 
kih; predlog predračunov finančno samostojnih zavodov in proračunskih skladov 
se obravnava tako, da se obravnava in glasuje posebej o proračunu vsakega 
finančno samostojnega zavoda oziroma sklada. 

93. člen 

Zakonski predlog je v zboru sprejet, ko je izglasovan v celoti. 
Ce je za zakon pristojen tudi Republiški zbor, sporoči predsednik Zbora 

proizvajalcev predsedniku Republiškega zbora, da je zakonski predlog sprejet. 
V sporočilu navede spremembe, ki jih je sprejel zbor k besedilu sprejetega 
predloga. 

4. Ugolavljanje skladnosti besedila zakonskega predloga, ki ga je sprejel 
Republiški zbor in besedila, ki ga je sprejel Zbor proizvajalcev 

94. člen 

Ko vsak zbor sprejme predlog zakona, ugotovita predsednika obeh zborov, 
ali sta besedili, ki sta bili sprejeti v vsakem zboru, enaki. Ce je besedilo enako, 
je zakon v obeh zborih sprejet. Predsednik vsakega zbora to sporoči svojemu 
zboru in pošlje zakon predsedniku Ljudske skupščine LRS. 
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95. člen 

Ce je Republiški zbor sprejel predlog zakona s spremembami, ki jih ni 
sprejel tudi Zbor proizvajalcev, sporoči predsednik zbora Zboru proizvajalcev 
le spremembe. Ce zbor brez obravnave sprejme spremembo Republiškega zbora, 
je s tem zakonski predlog sprejet v obeh zborih. 

Ce zbor ne sprejme sprememb ali če sam kaj spremeni v njihovem besedilu, 
pošlje Republiškemu zboru svoje obrazloženo mnenje glede vprašanj, v katerih 
se zbora ne strinjata. 

Ce Republiški zbor sprejme mnenje Zbora proizvajalcev in izglasuje bese- 
dilo predloga, kakor je bilo izglasovano v Zboru proizvajalcev, je s tem zakonski 
predlog sprejet v obeh zborih. 

96. člen 

Ce na ta način zbora ne moreta doseči enakega besedila, izbereta vsak 
izmed sebe po pet članov za skupno komisijo, ki naj doseže soglasje glede spor- 
nega besedila zakonskega predloga. Člani komisije se volijo po določbah, ki 
veljajo za volitve posameznih članov odbora. 

97. člen 

Ko izvolita oba zbora svoje člane v skupno komisijo, si komisija izvoli 
predsednika. 

Predsednika obeh zborov predložita komisiji sporna vprašanja v obrav- 
navanje. 

Komisija skuša doseči soglasno rešitev. Kot predlog komisije velja tista 
odločitev, za katero so glasovali najmanj po trije člani vsakega zbora. 

Eden od članov komisije, ki jih je izvolil Zbor proizvajalcev, sporoči Zboru 
proizvajalcev sklepe te komisije. 

98. člen 

O tem, ali se sprejme besedilo, kot ga predlaga skupna komisija, odloči zbor. 
Ce zbor sprejme besedilo, ki ga predlaga komisija, velja, da je zbor sprejel 

zakonski predlog s tem besedilom. Ko tudi Republiški zbor sprejme predlog 
komisije, velja, da je zakonski predlog sprejet v obeh zborih. 

Ce se v skupni komisiji ne doseže soglasje, ali če ne sprejmeta predloga 
komisije oba zbora, se obravnavanje spornega vprašanja preloži za sedem dni. 

Nato Zbor proizvajalcev še enkrat obravnava sporno vprašanje. Ce se tudi 
po dveh zaporednih obravnavah ne doseže soglasje obeh zborov, predsednik 
Zbora proizvajalcev to sporoči predsedniku skupščine, predsedniku Republiškega 
zbora in Izvršnemu svetu. 

5. Posebne določbe o postopku pri spremembi ustave 

99. člen 

Spremembo ustave lahko predlaga najmanj dvajset poslancev Zbora pro- 
izvajalcev ali Izvršni svet. 

Zbor proizvajalcev glasuje z večino glasov najprej o tem, ali naj se vzame 
predlog za spremembo ustave v obravnavo. 
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Ce je tudi Republiški zbor sklenil, naj se vzame predlog za spremembo 
ustave v obravnavo, da zbor predlog v obravnavo zakonodajnemu odboru, razen 
če zbor sklene, da bo obravnaval predlog takoj sam na seji. Zakonodajni odbor 
obravnava predlog za spremembo ustave samo podrobno, glasuje pa o predlogu 
najprej po členih, nato pa še v celoti. 

Ko zakonodajni odbor da poročilo, obravnava zbor predlog samo podrobno. 
Zapisnikar prebere besedilo predloga. Po končani obravnavi se o predlogu gla- 
suje. Glasuje se najprej po posameznih členih, nato pa še v celoti. O amandmajih 
k posameznim členom glasuje zbor prej kot o posameznih členih. 

Predlog za spremembo ustave je v Zboru proizvajalcev sprejet, če je zanj 
glasovalo tri petine poslancev Zbora proizvajalcev. 

Ko ugotovita predsednika zborov, da je sprejet predlog za spremembo 
ustave v enakem besedilu v obeh zborih, dostavi predsednik vsakega zbora 
sprejeto besedilo predsedniku Ljudske skupščine LRS, da na skupni seji obeh 
zborov razglasi spremembo ustave. 

100. člen 

Ce obravnava odbor zakonski predlog, ki terja po mnenju odbora, da se 
spremeni ali dopolni kakšna ustavna določba, konča odbor obravnavo predloga 
in ga pošlje zakonodajnemu odboru s pripombo, da je treba, preden naj bi bil 
v zboru sprejet, spremeniti ustavo. Zakonodajni odbor obravnava takšen za- 
konski predlog; če se strinja s tem, da je treba spremeniti ustavo, pripravi 
predlog za njeno spremembo in ga pošlje predsedniku skupščine. 

Zakonodajni odbor ravna po prejšnjem odstavku tudi, kadar je sam mnenja, 
da terja zakonski predlog, ki ga obravnava, da se spremeni ali odpravi kakšna 
ustavna določba. 

101. člen 

Na seji zbora se najprej obravnava predlog zakona o spremembi ustave. 
Ce zbor ne sprejme predloga za spremembo ustave, se zakonski predlog, zaradi 
katerega je bila ta ustavna sprememba predlagana, umakne z dnevnega reda. 

Ce zbor sprejme predlog za spremembo ustave, vzame v obravnavo zakonski 
predlog, zaradi katerega je sprejel spremembo ustave, in pošlje potem, ko ga 
sprejme, zakon o spremembi ustave predsedniku skupščine, da ga razglasi na 
skupni seji zborov. 

102. člen 

Kadar pošlje predsednik skupščine Zboru proizvajalcev zakonski predlog 
o spremembi ustave obenem z zakonskim predlogom, ki terja predlagano spre- 
membo ustave, ki spada v izključno pristojnost Republiškega zbora, lahko pred- 
laga Zbor proizvajalcev spremembe in dopolnitve v zakonskem predlogu, zaradi 
katerega je potrebna predlagana sprememba ustave. 

6. Deklaracije, resolucije, priporočila, odloki, sklepi in odločbe 

103. člen 

Zbor proizvajalcev sprejema deklaracije in resolucije o takih vprašanjih iz 
republiške pristojnosti, ki se po ustavi in po svoji naravi ne urejajo z zakonom, 
ter o drugih vprašanjih, ki imajo splošen pomen za Ljudsko republiko Slovenijo. 
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S priporočili daje zbor v okviru republiške pristojnosti splošna mnenja in 
nasvete za delo Izvršnega sveta in drugih državnih organov, samoupravnih 
zavodov in gospodarskih organizacij. 

Zbor sprejema odloke v primerih, za katere je to izrecno določeno z ustavo, 
z zakonom in s tem poslovnikom; z odloki lahko odloča tudi o posameznih 
zadevah, o katerih se sicer odloča z zakonom, ter ureja tudi splošna vprašanja, 
ki so po ustavi predmet zakona, vendar samo začasno. 

S sklepom odloča zbor o vseh drugih vprašanjih, o katerih ne odloča v 
kakšni drugi obliki. 

Z odločbo sprejema zbor svoje odločitve v upravnih zadevah oziroma v 
zadevah, ki imajo značaj upravnega akta. 

104. člen 

Ce se z aktom, ki ga je sprejel Zbor proizvajalcev, ureja vprašanje, pri 
katerega odločanju po ustavi enakopravno sodelujeta oba zbora, je takšen akt 
sprejet šele, ko ga v enakem besedilu sprejme tudi Republiški zbor. 

105. člen 

Za postopek pri obravnavanju in sprejemanju predlogov deklaracij, reso- 
lucij, priporočil, odlokov, sklepov in odločb se primerno uporabljajo določbe 
74.   do 97. člena ter prvi in drugi odstavek 98. člena. 

VI. POROČILA IZVRŠNEGA SVETA IN DRUGA POROČILA 

106. člen 

Zbor proizvajalcev lahko zahteva od Izvršnega sveta poročilo o njegovem 
delu in o izvrševanju zakonov in drugih aktov iz pristojnosti Zbora proiz- 
vajalcev. 

107. člen 

Ce se pri obravnavanju poročila Izvršnega sveta sproži vprašanje, ali je 
akt Izvršnega sveta v skladu z zakonom, zbor začne obravnavo tega vprašanja. 

Ko je obravnava končana, zbor glasuje o tem, ali je akt Izvršnega sveta v 
skladu z zakonom ali ne. Ce zbor sklene, da tak akt ni v skladu z zakonom, 
ga razveljavi. Dokler predlog ni dan na glasovanje. Izvršni svet lahko izjavi, 
da  tak akt sam razveljavi. 

Ce gre za vprašanje, ali je akt Izvršnega sveta v sladu z zakonom, pri 
katerega sprejemanju sta enakopravno sodelovala oba zbora, je sklep sprejet, 
če  ga je v enakem besedilu sprejel tudi Republiški zbor. 

108. člen 

Zbor lahko zahteva od Vrhovnega sodišča in Višjega gospodarskega sodišča 
LRS  poročilo o vprašanjih s področja pravosodja. 

Zbor lahko zahteva tudi od samostojnih zavodov in organizacij, nad 
katerimi imajo republiški organi nadzorstvo, naj mu poročajo o svojem delu 
in o  izvrševanju zakonov in drugih aktov iz pristojnosti zbora. 
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109. člen 

Kadar je na dnevnem redu poročilo Izvršnega sveta oziroma poročilo 
Vrhovnega sodišča LRS, Višjega gospodarskega sodišča LRS ali samostojnih 
zavodov in organizacij, nad katerimi imajo republiški organi nadzorstvo, se 
poročilo obravnava tako, kot je to določeno v poslovniku Ljudske skupščine LRS. 

VIII. INTERPELACIJE, VPRAŠANJA POSLANCEV IN POJASNILA 
O DELU REPUBLIŠKE UPRAVE 

1. Interpelacije 

110. člen 

Člani Zbora proizvajalcev imajo pravico naslavljati na Izvršni svet inter- 
pelacije o vprašanjih, ki se tičejo splošne politike Izvršnega sveta, izvrševanja 
zakonov ali dejavnosti republiške uprave. 

Interpelacija se vloži pismeno pri predsedniku skupščine. 

111. člen 

Predsednik skupščine pošlje interpelacijo Izvršnemu svetu in vsem po- 
slancem. 

112. člen 

Izvršni svet mora odgovoriti na interpelacijo v enem mesecu od dneva, 
ko jo je sprejel, najkasneje pa na prvi seji zbora ali na prvi skupni seji obeh 
zborov po preteku tega roka. 

113. člen 

Odgovor Izvršnega sveta na interpelacijo se da na dnevni red zbora kot 
posebna točka. 

Odgovor na interpelacijo se daje ustno. 
Najprej obrazloži interpelacijo poslanec, ki jo je vložil. Nato predstavnik 

Izvršnega sveta na interpelacijo odgovori. Zbor interpelacijo in odgovor obrav- 
nava. Po končani obravnavi lahko dasta izjavo predstavnik Izvršnega sveta in 
poslanec, ki je interpelacijo vložil. 

Ce predstavnik Izvršnega sveta misli, da je treba dobiti nove podatke v 
zvezi z interpelacijo, lahko predlaga odložitev obravnave. O tem odloči zbor 
brez obravnave; pred glasovanjem vpraša predsednik poslanca, ki je vložil 
interpelacijo, ali se strinja z odložitvijo. 

Obravnava se lahko konča s tem, da zbor sprejme resolucijo ali priporočilo. 
Predlog za resolucijo ali priporočilo lahko poda član zbora ali predstavnik 
Izvršnega sveta. 

Ce ni predloga za resolucijo ali priporočilo, predsednik, po sklepu zbora, 
preide na naslednjo točko dnevnega reda. 
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2. Vprašanja poslancev 

114. člen 

Član zbora ima pravico postaviti Izvršnemu svetu vprašanje, ki se tiče dela 
Izvršnega sveta ali posameznega republiškega upravnega organa, ali pa zadev 
iz njegove pristojnosti. Zahtevati sme pismen odgovor ali pa ustmen odgovor 
na  seji zbora ali na skupni seji zborov. 

Član zbora postavi vprašanje pismeno ali ustno na seji zbora. 
Pismeno vprašanje pošlje po predsedniku skupščine. O vprašanju, ki ga 

je dobil od člana zbora, obvesti predsednik skupščine takoj tudi predsednika 
zbora. Sprejeta vprašanja poslancev pošlje predsednik skupščine takoj Izvrš- 
nemu svetu, po vrsti, kakor jih je dobil. 

115. člen 

Ustno vprašanje postavi poslanec na seji zbora. 
Za postavljanje takšnih vprašanj in za odgovore nanje določi zbor poseben 

čas, praviloma na začetku vsake seje pred prehodom na dnevni red, lahko pa 
določi za to tudi posebno sejo. 

116. člen 

Ce je poslanec zahteval pismen odgovor, mu mora Izvršni svet odgovoriti 
najpozneje v desetih dneh. O odgovoru obvesti tudi predsednika skupščine. 

O odgovoru obvesti predsednik zbora Zbor proizvajalcev na seji v času, 
ki  je   določen za postavljanje vprašanj. 

117. člen 

Ustni odgovor da predstavnik Izvršnega sveta na seji zbora. Odgovoriti je 
dolžan na prvi naslednji seji, če je dobil vprašanje vsaj 48 ur prej. 

Cc postavi poslanec vprašanje na seji zbora, pa predstavnik Izvršnega 
sveta ne more nanj takoj odgovoriti, mu lahko zbor na njegov predlog določi 
daljši  rok. 

118. člen 

Ko dobi poslanec odgovor, lahko zahteva pojasnilo in postavi dodatno 
vprašanje v zvezi z odgovorom. 

Ko so končana vprašanja in odgovori, preide zbor na dnevni red. 

3. Pojasnila o delu republiške uprave 

119. člen 

Poslanec lahko zahteva od državnih sekretarjev, od sekretarjev na čelu 
sekretariatov Izvršnega sveta in od starešin drugih republiških upravnih 
organov pojasnila o posameznih vprašanjih iz njihove pristojnosti. 

Poslanec se lahko obrne s takšno zahtevo pismeno na predsednika zbora, 
ta pa obvesti o tem zbor. Poslanec lahko poda takšno zahtevo tudi ustno na seji 
zbora  v času, ki je določen za vprašanja poslancev. 
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120. člen 

Državni sekretar, sekretar na čelu sekretariata Izvršnega sveta in starešina 
drugega republiškega upravnega organa mora zahtevano pojasnilo sporočiti 
poslancu pismeno ali pa ga dati ustno na seji zbora, če je zbor tako sklenil 
takrat, ko je bilo pojasnilo zahtevano. O pismenem pojasnilu ali njegovi vsebini 
obvesti predsednik Zbor proizvajalcev na seji, ko daje sporočila. 

Zahtevano pojasnilo je treba dati najkasneje v desetih dneh, zbor pa lahko 
sklene, da morajo v prvem odstavku tega člena omenjeni, dati zahtevano 
pojasnilo osebno na seji. 

Ce poslanec misli, da pojasnilo, ki ga je dobil, ni popolno, lahko postavi v 
isti stvari vprašanje Izvršnemu svetu. 

IX. OBRAVNAVANJE VLOG IN PRITOŽB V ZBORU 

121. člen 

Zbor lahko sklene na predlog odbora Ljudske skupščine LRS za vloge in 
pritožbe ali poslanca, da bo obravnaval poročilo odbora ali posamezno vlogo 
oziroma pritožbo. 

Zbor lahko sprejme na predlog odbora odlok, sklep, resolucijo, priporočilo 
ali odločbo. 

122. člen 

Vsak poslanec ima pravico predlagati, naj se posamezne vloge ali pritožbe 
obravnavajo na seji zbora, ne glede na to, ali je in kaj je o njih odločil odbor 
za vloge in pritožbe. 

Ko preteče mesec dni, odkar je bilo predloženo pismeno poročilo odbora 
za vloge in pritožbe, poslanec ne more več zahtevati, naj se v zboru obravnavajo 
tiste vloge in pritožbe, ki jih je odbor že rešil. 

123. člen 

Izvršni svet lahko pred določitvijo dnevnega reda ali tudi med obravnavo 
zahteva, naj se posamezna vloga ali pritožba ne obravnava, ali pa že začeta 
obravnava prekine in vloga oziroma pritožba pošlje Izvršnemu svetu, da lahko 
da svoje mnenje. 

V ta namen se lahko določi Izvršnemu svetu rok največ enega meseca. 

X. DOLŽNOSTI, IMUNITETNE IN DRUGE PRAVICE POSLANCEV 

124. člen 

Člani Zbora proizvajalcev se morajo udeleževati sej zbora in opravljati 
druge dolžnosti po določbah tega poslovnika. 

Poslanec, ki je zadržan, se mora opravičiti. 

125. člen 

Za mnenje ali glas, ki ga da poslanec na sejah zbora, na skupni seji obeh 
zborov, na sejah odborov ali komisij zbora ali skupščine, poslanca ni dovoljeno 
klicati na odgovornost, ga kaznovati ali mu vzeti prostost. 
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126. člen 
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Poslanec uživa imunitetno pravico od dneva, ko mu je izdano potrdilo 
o  izvolitvi. 

127. člen 

Predsednik zbora naznani zboru na začetku seje predlog pristojnega držav- 
nega organa, naj se dovoli odvzem prostosti ali sprožiti kazenski postopek 
oziroma sporoči, da je bila poslancu odvzeta prostost ali zoper njega sprožen 
kazenski postopek. 

Zbor da tak predlog oziroma sporočilo mandatno-imunitetnemu doboru, da 
ga  prouči in poroča. 

Na podlagi poročila mandatno-imunitetnega odbora odloči zbor, ali da do- 
voljenje za sprožitev kazenskega postopka, ali za odvzem prostosti oziroma ali 
potrdi odločbo pristojnega državnega organa, da se zoper poslanca nadaljuje 
kazenski postopek ali da se mu odvzame prostost. Ce zbor razveljavi odločbe 
pristojnega državnega organa, je treba postopek takoj ustaviti, poslanca pa 
izpustiti na prostost. 

128. člen 

Ce Zbor proizvajalcev ni zbran, da v soglasju s predsednikom skupščine 
dovoljenje za odvzetje prostosti in za začetek oziroma nadaljevanje kazenskega 
postopka zoper člana zbora mandatno-imunitetni odbor. 

Mandatno-imunitetni odbor poroča o tem zboru na njegovi prvi prihodnji 
seji. 

Zbor odloči, da se sklep mandatno-imunitetnega odbora potrdi ali razveljavi. 

129. člen 

Kazenski postopek zoper poslanca se lahko začne ali nadaljuje samo za tisto 
kaznivo dejanje, za katero je dal zbor oziroma mandatno-imunitetni odbor do- 
voljenje, da se kazenski postopek začne ali nadaljuje. 

130. člen 

Ce se poslanec odpove mandatu, obravnava odpoved najprej mandatno- 
imunitetni odbor in da zboru poročilo. 

Poslancu preneha mandat, ko zbor njegovo odpoved mandatu sprejme. 
Ce se poslanec odpove mandatu, preden je bil njegov mandat verificiran, 

je treba ne glede na odpoved preizkusiti, ali je bila poslančeva izvolitev pravilna 
ali  ne. 

131. člen 

Kadar preneha poslancu mandat, je treba to sporočiti zboru. 
Ce je bil poslanec odpoklican, obravnava odpoklic najprej mandatno- 

imunitetni odbor in da zboru poročilo. Poročilo o odpoklicu poslanca se obrav- 
nava ustrezno po določbah tega poslovnika, ki veljajo za postopek pri verifikaciji 
mandatov. 

Odpoklicanemu poslancu preneha mandat takrat, ko je zbor na podlagi 
poročila mandatno-imunitetnega odbora ugotovil, da je bil poslanec odpoklican. 
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132. člen 

Člani zbora imajo pravico do brezplačne vožnje z vsemi javnimi prometnimi 
sredstvi na območju Ljudske republike Slovenije. 

Poslanci imajo posebne poslanske legitimacije. 

133. člen 

S prenehanjem mandata prenehajo poslancu imunitetna pravica, pravica do 
brezplačne vožnje z javnimi prometnimi sredstvi in druge pravice, ki jih ima 
kot ljudski poslanec. 

XI. ZAPISNIK IN SEJNI ZAPISKI 

134. člen 

O delu zbora na seji se piše zapisnik. 
Zapisnik obsega glavne podatke o poteku seje in sprejete sklepe. 

135. člen 

O delu zbora se vodijo tudi sejni zapiski. 
V sejnih zapiskih, ki se objavijo, morajo biti v celoti natisnjeni popolni 

potek seje zbora, govori, izjave, poročila, interpelacije in vsa vprašanja poslancev 
Zbora proizvajalcev in odgovori nanje. 

Poslanec ima pravico, da pred objavo sejnih zapiskov napravi v besedilu 
svojega govora, izjave ali poročila redakcijske popravke, nima pa pravice, da 
bi besedilo bistveno spremenil ali iz besedila izpustil kake misli. 

Ce se predsednik zbora oziroma odbora ali poslanec ne strinjata glede po- 
pravkov v sejnih zapiskih, lahko predložita zadevo zboru oziroma odboru v 
odločitev. 

XII. KONČNE DOLOČBE 

136. člen 

Zbor proizvajalcev ima svoj pečat z grbom Ljudske republike Slovenije. 
Okrog grba je besedilo: -Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije — Zbor 
proizvajalcev.« 

Pečat hrani zapisnikar zbora, ki ga za to določi predsednik zbora. 

137. člen 

Ta poslovnik se lahko spremeni po postopku, ki velja za sprejemanje odlo- 
kov zbora s tem, da predlog spremembe najprej obravnava zakonodajni odbor, 
razen če zbor sklene, da bo obravnaval predlog takoj sam. 

138. člen 

Ta poslovnik velja takoj in se objavi v »Uradnem listu LRS«. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Komisija za revizijo poslovnika 
Zbora proizvajalcev 

POROČILO 

k predlogu za spremembo in dopolnitev poslovnika Zbora proizvajalcev 
Ljudske skupščine LRS 

Na seji Zbora proizvajalcev Ljudsko skupščino LRS z dne 2. julija 1959 je 
bila izvoljena 11-članska komisija za revizijo poslovnika Zbora proizvajalcev 
Ljudske skupščine LRS; istega dne je bila na skupni seji obeh zborov tudi izvo- 
ljena komisija za revizijo poslovnika Ljudske skupščine LRS in na seji Repub- 
liškega zbora komisija za revizijo poslovnika Republiškega zbora Ljudske skup- 
ščino LRS. 

Vse tri komisije so kot osnovo za svoje delo vzele predloge za spremembo 
poslovnika Ljudske skupščine in njenih zborov, ki jih je pripravila in izdelala 
posebna komisija ljudskih poslancev in nekaterih uslužbencev. 

Dodatno je treba k spremembam in dopolnitvam, ki zadevajo vse tri poslov- 
nike in ki so obrazloženi v poročilu komisije za revizijo poslovnika Ljudske 
skupščine LRS, povedati še tole: 

Poslovnika Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev sta enaka, razločki 
med njima so le glede delovnega področja zborov in odborov; v poslovniku 
Zbora proizvajalcev je nadalje konkretizirana določba, da poslancu Zbora pro- 
izvajalcev, ki trajno preneha biti proizvajalec ali spremeni proizvajalno skupino, 
preneha poslanski mandat; v tem poslovniku je tudi izpeljana pravica članov 
oziroma Zbora proizvajalcev, predlagati Republiškemu zboru, naj spremeni za- 
konski predlog, o katerem sklepa Republiški zbor sam oziroma spremeni zakon, 
ki ga je Republiški zbor sam že sprejel. 

Delovno področje posameznih stalnih odborov je bilo deloma izpopolnjeno 
glede na dosedanje izkušnjo in prakso, oziroma glede nekaterih novih pristoj- 
nosti, sprejeto pa je bilo tudi načelo, da le odbor za proračun obravnava vse 
predračune ter vprašanja v zvezi z izvrševanjem republiškega proračuna, ne pa 
kot   do zdaj tudi posamezni odbori v mejah svojega delovnega področja. 

Bistveno je dopolnjeno delovno področje zakonodajnega odbora tako, da ta 
obravnava tudi normativni del družbenega plana ter vse odloke, resolucije in 
priporočila iz pristojnosti posameznega zbora. Kot že doslej ima pravico pred- 
lagati spremembe v vsebini zakonskih predlogov, dodano pa je, da sestavlja ter 
obravnava vse predloge za spremembo poslovnika Zbora proizvajalcev in tako 
potreba po ustanavljanju posebnih komisij za poslovnike v prihodnje odpade. 

V zvezi z določbami o obravnavanju zakonskih predlogov v odborih je bil 
poenostavljen postopek. Odborom ni treba pred glasovanjem o predlogu v celoti 
čakati na stališče zakonodajnega odbora, omogočeno je, da odbori pridejo na sejo 
zbora z ločenimi stališči, amandma pa, ki ga predlaga zakonodajni odbor, se 
šteje za predlog amandmaja k besedilu, ki ga predlaga pristojni odbor. Da se 
poenostavi postopek, lahko vsak odbor izmed sebe določi redakcijsko komisijo 
ali   posameznega  člana;  ti  na skupnem sestanku z redakcijskimi komisijami 
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ustreznih odborov posameznega zbora oziroma obeh zborov pregledajo besedilo 
sprememb in dopolnitev, jih spravijo v sklad in določijo dokončno besedilo. 

Nove so tudi določbe o postopku, kadar pristojni odbor ob obravnavi zakon- 
skega predloga ugotovi, da kakšen zakonski predlog terja, da se spremeni ali 
izpopolni kakšna ustavna določba. 

V predlaganem besedilu so v glavnem tudi upoštevane spremembe in dopol- 
nitve, ki jih je sprejel Zbor proizvajalcev Zvezne ljudske skupščine in so 
vnesene v njegov poslovnik. 

Komisija za revizijo poslovnika Zbora proizvajalcev predlaga, da Zbor pro- 
izvajalcev Ljudske skupščine LRS predlog poslovnika Zbora proizvajalcev Ljud- 
ske skupščine LRS sprejeme v besedilu, kot je predloženo. 

Za poročevalca je komisija določila ljudskega poslanca Andreja Babnika. 

St. P 64/1-59. 

Ljubljana, dne 21. septembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
AndrejBabnikl. r. MihaBerčičl.  r. 

PREDLOG    ZAKONA 

O OSNOVNI SOLI 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Osnovna šola daje vsem državljanom osnovno vzgojo in osnovno splošno 
izobrazbo ter jih v skladu z razvojem in s potrebami socialistične družbe razvija 
v osebnosti socialistične skupnosti. 

Vzgoja in izobraževanje na osnovni šoli izhajata iz idejnih temeljev socia- 
listične družbene ureditve in socialističnega humanizma ter temeljita na znan- 
stvenih dosežkih in pedagoških načelih, na zgodovinskih in kulturnih prido- 
bitvah jugoslovanskih in drugih narodov. 

2. člen 

Osnovna šola uresničuje svoj smoter s tem, da: 
— posreduje učencem predpisano učno snov ter jih navaja k razumevanju 

in smiselnemu uporabljanju pridobljenega značaja; 
— uvaja učence v razumevanje najosnovnejših zakonitosti razvoja v naravi 

in družbi in jim s tem daje temelje za oblikovanje znanstvenega pogleda 
na svet; 

— razvija pri učencih vedoželjnost, sposobnost za opazovanje, za kritično 
mišljenje in za samostojno umsko delo ter ustvarja s tem pogoje za njihovo 
nadaljnje šolanje in za samoizobraževanje; 

— seznanja učence z bojem naših in drugih narodov za svobodo, z našo 
družbeno ureditvijo, z družbeno-ekonomskimi in kulturnimi pridobitvami člo- 
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veštva ter jih tako vzgaja v duhu socialističnega patriotizma, bratstva in edin- 
stva, humanizma in internacionalizma; 

— uvaja učence v spoznavanje odnosov med ljudmi v socialistični družbi 
in jih navaja na ustrezno ravnanje; 

— oblikuje pri učencih kolektivno zavest in razvija moralna svojstva zna- 
čaja,  ki oblikujejo socialistično osebnost; 

— razvija v učencih sposobnost moralnega presojanja in kritičnega ocenje- 
vanja odnosov med ljudmi, oblikuje v učencih čut pravičnosti v pogledu delitve 
dela i-n upoštevanja enakopravnosti med spoloma v družini in družbi, razvija 
v njih zavest družbene odgovornosti in discipliniranosti; 

— vključuje učence v razne oblike dela, jim daje temelje splošne tehnične 
izobrazbe in jim oblikuje socialistični odnos do dela; 

— razvija pri učencih smisel za gospodarnost in pravilno vrednotenje dela, 
časa in materialnih dobrin; 

— odkriva učencem vrednote in lepote njihove okolice, zlasti naravnih, 
gospodarskih in drugih kulturnih znamenitosti; 

— uvaja učence v estetsko doživljanje umetnostnih stvaritev; 
— posreduje učencem higienske navade in smisel za zdravo telesno udej- 

stvovanje; 
— omogoča učencem vsestranski telesni razvoj in tako krepi njihovo telesno 

sposobnost za zdravo osebno življenje, za sodobno proizvodno delo in obrambo 
domovine; 

— navaja učence na čim bolj aktivno sodelovanje pri vzgojnem in izobra- 
ževalnem delu. 

Z uresničevanjem svojega smotra izpolnjuje šola vzgojne in izobraževalne 
naloge   ter tako ustvarja pogoje za osebno srečo učencev v družini in družbi. 

3. člen 

Pri uresničevanju smotra vzgoje in izobraževanja se osnovna šola povezuje 
z družino in sodeluje z gospodarskimi, sindikalnimi, mladinskimi in drugimi 
družbenimi organizacijami, s strokovnimi združenji, zavodi in službami. 

4. člen 

Osnovna šola organizira in vodi osnovno izobraževanje odraslih v skladu 
s posebnimi predpisi. 

5. člen 

Vsi državljani od sedmega do petnajstega leta morajo obiskovati osnovno 
šolo, kolikor zaradi motenj v telesnem ali duševnem razvoju ne obiskujejo 
posebne šole v skladu s posebnimi predpisi. 

Obvezno šolanje na osnovni šoli traja osem let. 

6. člen 

Starši, skrbniki in drugo osebe, pri katerih je otrok v oskrbi (v nadaljnjem 
besedilu: starši) so odgovorni, da njihovi otroci redno obiskujejo šolo. 

Organi občinskega ljudskega odbora in šolski organi skrbijo, da otroci 
redno  obiskujejo šolo. 
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7. člen 

Na osnovni šoli se poučuje v slovenskem jeziku. Za pripadnike drugih na- 
rodov Jugoslavije se lahko organizira pouk v njihovem jeziku. 

8. člen 

Narodnostnim manjšinam je zagotovljen na osnovnih šolah pouk v njihovem 
jeziku po določbah tega zakona in drugih predpisov ter v skadu z mednarodnimi 
obveznostim Federativne ljudske republike Jugoslavije. 

9. člen 

Pouk na osnovni šoli je brezplačen. 

10. člen 

Notranjo ureditev in delo šole urejajo pravila šole. 

11. člen 

Osnovna šola je samostojen družbeni zavod, ki je urejen po načelih druž- 
benega upravljanja. 

12. člen 

Osnovna šola je pravna oseba. 
Osnovna šola ima svoj pečat z grbom Ljudske republike Slovenije. 

13. člen 

Osnovna šola deluje v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter na podlagi 
svojih pravil. 

Državni organi imajo do osnovne šole tiste pravice in dolžnosti, ki jih dolo- 
čajo zakon in drugi predpisi. 

II. ŽIVLJENJE IN DELO 

1. Splošne določbe 

14. člen 

Osnovna šola mora biti organizirana tako, da s svojim bogatim notranjim 
življenjem, odnosi, oblikami in metodami dela zagotavlja napredek in uspeh in 
prispeva k uresničevanju smotra vzgoje in izobraževanja. 

15. člen 

Osnovna šola doseza svoj smoter s tem, da pri vzgojnem izobraževalnem 
delu upošteva pedagoška načela, ki poudarjajo zlasti: 

— organiziranost in načrtnost vzgojnega izobraževalnega procesa, da šola 
lahko uresničuje vzgojne izobraževalne naloge in izpolnjuje svojo družbeno 
vlogo; 
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— vzajemno in skladno dejavnost šolskih organov pri reševanju družbeno- 
pedagoških vprašanj ter vzajemno spoštovanje in zaupanje med učenci in 
učitelji; 

— povezanost šole z družbenim življenjem z družbenimi in gospodarskimi 
organizacijami in še posebej povezanost pouka s proizvodnim in drugim delom; 

— aktivnost učencev za bogatitev njihovega znanja in življenskih izkušenj; 
— tovarištvo, kolektivno zavest in zavestno disciplino za pravilno vraščanje 

v družbeno življenje; 
— prilagojenost vsebine, oblik in metod dela sposobnostim učencev in nji- 

hovim individualnim razlikam; 
— enotnost in medsebojno povezanost vseh učnih predmetov in skladno 

povezanost pouka s svobodnimi aktivnostmi in drugimi oblikami vzgojne izobra- 
ževalne dejavnosti; 

— povezanost teorije in prakse z uporabo in razvijanjem takih oblik in 
metod vzgojnega izobraževalnega dela, ki to omogočajo; 

— zavesten in kritičen odnos učitelja in učiteljskega zbora do uporabljanih 
sredstev in doseženih rezultatov vzgojnega izobraževalnega dela. 

16. člen 

Osnovna šola pomaga v sodelovanju z zavodi za izbiro poklica staršem in 
učencem pri izbiri šole in poklica, ki ustreza nagnjenjem in sposobnostim učen- 
cev. V ta namen spremlja njihov razvoj ter jih seznanja z značajem in delov- 
nimi pogoji posameznih vrst šol oziroma poklicev. 

17. člen 

Osnovna šola skupaj z družino in z družbenimi, gospodarskimi in kulturnimi 
organizacijami: 

— skrbi za uspešno povezovanje pouka z življenjem v okolju ter za smotrno 
uporabo prostega časa učencev; 

— podpira vzgojno delo v družini in stanovanjski skupnosti; 
— prireja proslave, kullurnoumetniške in telesnovzgojne nastope zaradi 

vzgoje učencev in pritegovanja odraslih k delu šole ter zaradi razvijanja njihove 
soodgovornosti za to delo; 

— skrbi za razvoj zadrug učencev in šolskih delavnic ter jih povezuje z 
ustreznimi delovnimi organizacijami odraslih (zadrugp, tovarne in podobno) v 
šolskem okolju; 

— sodeluje pri izobraževanju odraslih in organizira ustrezne tečaje in semi- 
narje. 

18. člen 

Šolsko leto se začne s 1. septembrom in se konča z 31. avgustom. 
Šolsko leto ima najmanj 210 učnih dni. 
Časovno razporeditev šolskega dela v šolskem letu določi Svet za šolstvo 

L^IS s šolskim koledarjem. 
19. člen 

Med šolskimi počitnicami, ob nedeljah in državnih praznikih ni pouka. 
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2. Organizacija vzgojnega izobraževalnega dela 

20. člen 

Pouk v osnovni šoli poteka po predmetniku in učnem načrtu, ki ju predpiše 
Svet za šolstvo LRS. 

21. člen 

Za šolstvo pristojni svet občinskega ljudskega odbora dopolnjuje pred- 
metnik in učni načrt glede na potrebe kraja in šolske razmere, vendar v skladu 
s predpisanim predmetnikom in učnim načrtom ter na podlagi mnenj in pred- 
logov posameznih šol, prizadetih gospodarskih in družbenih organizacij. 

22. člen 

Predmetnik, učni načrt ter organizacija dela in življenja v šoli morajo biti 
prilagojeni umskim in telesnim sposobnostim ter starostni stopnji in življenjskim 
potrebam učencev. 

23. člen 

Na osnovni šoli se uporabljajo učbeniki, priročniki in učila, ki jih potrdi 
Svet za šolstvo LRS. 

24. člen 

Razred je temeljna enota učnega načrta osnovne šole, ki obsega učno snov 
enega šolskega leta. 

Oddelek je organizacijska enota osnovne šole, v kateri se poučujejo hkrati 
učenci enega razreda (čisti oddelek) ali učenci več razredov (kombinirani 
oddelek). 

25. člen 

Ce je zaradi razsežnosti šolskega okoliša potrebno in če so za to podani 
ustrezni pogoji, lahko za šolstvo pristojni svet občinskega ljudskega odbora 
odpre enega ali več oddelkov tudi izven sedeža osnovne šole. 

26. člen 

Podrobnejše določbe o organiziranju oddelkov in številu učencev v oddelkih 
ter o odpiranju oddelkov izven sedeža šole predpiše Svet za šolstvo LRS. 

27. člen 

Zaradi prilagoditve vzgoje in izobraževanja stopnji razvoja učencev se 
pouk izvaja tako, da daje šola učencem v prvih štirih razredih splošen in celovit 
pogled na prirodo in družbo in ga vključuje v življenje njegove sredine; v višjih 
razredih pa mu šola daje osnovno znanje o prirodnih in družbenih zakonitostih 
na posameznih področjih ter spremlja razvoj učenčevega nagnjenja za nadaljnje 
šolanje oziroma poklic. 

Glede na to je pouk v šoli organiziran tako, da poučuje v prvih štirih raz- 
redih praviloma vse predmete en učitelj (razredni pouk), v višjih razredih pa 
poučujejo posamezne predmete oziroma skupine predmetov posebni učitelji 
(predmetni pouk), vendar tako, da poučujejo v petem razredu zaradi olajšanja 
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prehoda na predmetni pouk samo nekatere predmete oziroma skupine predmetov 
posebni učitelji. 

V osmem razredu šola utrjuje in poglablja znanja učenca zlasti na tistih 
področjih, ki ustrezajo posebnim nagnjenjem in sposobnostim posameznih 
učencev. 

28. člen 

Osnovna šola organizira vzgojno izobraževalno delo tako, da zagotovi na- 
predek tudi učencem, ki zaostajajo in se počasneje razvijajo, in da omogoči 
nadarjenim učencem hitrejši razvoj. To doseže s poukom, z ustanavljanjem za- 
časnih in stalnih učnih krožkov ter s sodelovanjem z družbenimi organizacijami 
in  ustanovami, ki delajo z učenci izven šole. 

Osnovna šola organizira pomoč za učence, ki zaradi daljše bolezni ali opra- 
vičene odsotnosti niso obiskovali pouka. 

29. člen 

Svobodne aktivnosti učencev so sestavni del vzgojnega izobraževalnega dela 
v šoli. Osnovna šola je dolžna pomagati učencem, da v okviru pionirske in 
drugih samostojnih organizacij učencev razvijajo razne oblike dela s področja 
družbenega in kulturnega življenja, tehnične izobrazbe, gospodinjske vzgoje, 
telesne vzgoje in zdravstvene prosvete. Pri tem mora šola upoštevati načela 
prostovoljnosti, samouprave učencev in samostojnosti njihovih organizacij. 

30. člen 

Osnovna šola daje za razvijanje svobodnih aktivnosti na razpolago šolske 
prostore in naprave ter podpira in organizira akcije družbenih in gospodarskih 
organizacij za okrepitev in razširitev materialne osnove šole. Zato podpira in 
omogoča oblike pomoči šoli oziroma organizacijam učencev (na primer patronate 
gospodarskih organizacij, kolektivne obdaritve, prostovoljna gradnja igrišč, raz- 
nih objektov in podobno). 

31. člen 

Prizadevanje in skrb šole za telesni razvoj in zdravje učencev obsega zlasti: 
— sistematično delo za razvoj telesne vzgoje v okviru pouka in svobodnih 

aktivnosti; 
— sodelovanje s telesno-vzgojnimi in športnimi organizacijami; 
— sodelovanje šole z družino pri posredovanju osnovne spolne vzgoje; 
— skrb za redne zdravstvene preglede, za zdravljenje, za pravilno prehrano 

in za odmor; 
— skrb za organiziranje in pravilno delo šolskih kuhinj in za ustrezno dopol- 

nilno prehrano učencev; 
— pravilno izmeno dela, učenja in igre kakor tudi organiziranje zabave in 

razvedrila. 

3. Napredovanje iz razreda v razred 

32. člen 

Učenci napredujejo v višji razred po določbah tega zakona v skladu s poseb- 
nimi predpisi o ocenjevanju. 
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33. člen 

Ob vzgojnem in izobraževalnem delu učitelji vse šolsko leto preizkušajo 
napredek učencev. Pri tem ugotavljajo stopnjo in kakovost njihovega znanja, 
njihove subjektivne in objektivne pogoje za učenje, razvojno stopnjo kolektivne 
zavesti in sposobnosti ter njihove delovne navade in prizadevnost. 

Te ugotovitve izraža učitelj z ocenami. 

34. člen 

Ocene so pozitivne in negativne. 
Učenci prejmejo polletno in letno oceno iz vseh predmetov in iz vedenja. 
Polletne in letne ocene določi razrednik. V oddelkih s predmetnim poukom 

določi oceno razredni zbor na predlog učitelja, ki poučuje posamezni predmet; 
oceno iz vedenja določi razredni zbor na predlog razrednika. 

Polletne in letne ocene se vpišejo v spričevala. 

35. člen 

Učenci do vključno tretjega razreda praviloma napredujejo v naslednjem 
šolskem letu v višji razred. 

Ce je razredni učitelj mnenja, da bi bil zaradi napredovanja v višji razred 
otežkočen razvoj in uspeh učenca, ki je pokazal na splošno slab uspeh, lahko po 
posvetovanju s starši odloči, da mora učenec razred ponavljati. 

36. člen 

Učenci od četrtega do sedmega razreda napredujejo v višji razred, razen če 
so iz več kot dveh predmetov ocenjeni z negativno oceno. 

37. člen 

Učenci od četrtega do sedmega razreda, ki so ob koncu šolskega leta oce- 
njeni z negativno oceno iz treh ali več predmetov, ponavljajo razred. 

Ce je razredni zbor mnenja, da bi bil zaradi napredovanja v višji razred 
otežkočen razvoj in uspeh učenca, ki je bil ocenjen v četrtem do sedmem raz- 
redu z negativno oceno iz dveh predmetov, lahko razredni zbor po posvetovanju 
s starši odloči, da mora učenec razred ponavljati. 

38. člen 

Učenci osmega razreda uspešno zaključijo obvezno šolanje, če so ocenjeni 
iz vseh predmetov s pozitivnimi ocenami. 

Učenci osmega razreda, ki so ob koncu šolskega leta ocenjeni z negativno 
oceno iz enega ali več predmetov, lahko z izpitom popravijo negativne ocene. 

39. člen 

Šoloobvezen otrok, ki zaradi bolezni ali iz drugega upravičenega razloga ne 
more redno obiskovati šole, lahko dela izpit iz učne snovi tistih razredov, ki jih 
ni mogel končati. 



Priloge 371 

Državljan, ki ni več šoloobvezen, pa ni končal osnovne šole, lahko dela izpit 
iz učne snovi osnovne šole kot izreden učenec. Upravitelj šole lahko dovoli, da 
obiskuje izredni učenec pouk iz posameznih predmetov. 

Podrobnejše predpise o izpitih za izredne učence predpiše Svet za 
šolstvo LRS. 

4. Šola in družina 

40. člen 

Osnovna šola in družina se povezujeta, da bi vskladili vzgojno izobraževalno 
delo in si medsebojno pomagali. 

Povezovanje šole z družino se ustvarja zlasti z roditeljskimi sestanki, z 
obiski staršev v šoli, z obiski učiteljev na učenčevem domu ter v skupnem orga- 
niziranju letovanj ter drugih šolskih in izvenšolskih dejavnosti ob pomoči 
staršev. 

41. člen 

Roditeljski sestanki se sklicujejo za posamezne oddelke ali za vso šolo. 
Roditeljske sestanke sklicuje in vodi razrednik oziroma upravitelj. 
Razrednik oziroma upravitelj mora sklicati roditeljski sestanek na zahtevo 

staršev, po sklopu razrednega zbora oziroma učiteljskega zbora ali po sklepu 
šolskega odbora. 

Člani šolskih organov se imajo pravico udeležiti vseh roditeljskih sestankov. 
Na roditeljski sestanek se lahko vabijo po sklepu šolskega odbora tudi 

učenci. 
42. člen 

Na roditeljskih sestankih razpravljajo vsi navzoči o vseh vprašanjih živ- 
ljenja in dela šole, o vzgoji, izobrazbi in o uspehih učencev. Pri tem si izmen- 
jujejo .medsebojne izkušnje. 

Na roditeljskih sestankih lahko navzoči predlagajo ukrepe za napredek šole 
in pouka. 

O predlogih roditeljskih sestankov morajo razpravljati šolski organi. 

III. UČENCI 

1. Vpis in prestopanje 

43. člen 

V prvi razred osnovne šole se vpišejo v začetku šolskega leta otroci, ki do 
konca istega koledarskega leta dopolnijo sedmo leto starosti. 

Ce po zdravnikovem mnenju otrok še ni telesno ali duševno zadosti razvit, 
se vpis lahko odloži za eno leto. 

Otrok, ki do konca koledarskega leta dopolni šest let in pol, se lahko vpiše 
v prvi razred osnovne šole, če je po zdravnikovem mnenju telesno in duševno 
razvit in če to dopušča zmogljivost šole. 

Otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju se vpišejo v posebne 
šole. 

a«* 
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44. člen 

Učenec se vpiše praviloma v tisto osnovno šolo, v katere okolišu stanuje, 
iz utemeljenih razlogov pa se lahko vpiše tudi v kakšno drugo osnovno šolo, 
četudi je ta šola na območju druge občine. 

45. člen 

Učenec osnovne šole lahko iz utemeljenih razlogov prestopi iz ene osnovne 
šole na drugo. Dovoljenje za prestop da upravitelj šole, na katero želi učenec 
prestopiti, v soglasju z upraviteljem šole, na kateri se je učenec doslej šolal. 

2. Pravice in dolžnosti učencev 

46. člen 

Vsak učenec ima pravico in dolžnost, da glede na svojo starostno stopnjo 
prispeva k uresničevanju smotra vzgoje in izobraževanja na svoji šoli. 

Zato so učenci dolžni redno obiskovati šolo, delati in se učiti, spoštovati 
pravila šolskega življenja in dela in izpolnjevati druge dolžnosti učencev. 

47. člen 

Obvezno šolanje izpolni učenec na koncu tistega šolskega leta, v katerem 
je dopolnil 15 let starosti. 

Učenec, ki uspešno zaključi šolanje na osnovni šoli, izpolni šolsko obveznost 
ne glede na to, ali je dopolnil 15 let starosti. 

48. člen 

Kdor je star več kot petnajst let, pa iz opravičenih razlogov ni končal 
osnovne šole, jo lahko konča kot reden učenec do sedemnajstega leta starosti. 

49. člen 

Razrednik opraviči iz utemeljenih izostankov učenca. 
Starši so dolžni pri vsakem izostanku učenca sporočiti šoli vzroke izostanka, 

brž ko je to mogoče. 
Ce naj bi učenec izostal od šolskega pouka zaradi važnih osebnih družinskih 

ali drugih utemeljenih razlogov, je treba, če je to mogoče, dobiti poprejšnje 
dovoljenje razrednika. 

50. člen 

Zdravstveno varstvo učencev je zagotovljeno s posebnimi predpisi. 
Vsak učenec mora biti zdravniško pregledan ob vpisu v osnovno šolo in 

vsako šolsko leto. 
51. člen 

Učenci sedmega in osmega razreda osnovne šole sestavljajo razredne skup- 
nosti in šolsko skupnost po določbah tega zakona. 

52. člen 

Na sestankih svojih skupnosti obravnavajo učenci vprašanja življenja in 
dela šole. 
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Skupnost učencev seznanja po članih, ki jih voli v ta namen, šolske organe 
in razredni zbor s svojim mnenjem in s svojimi sklepi, jim daje svoje predloge, 
ki se tičejo pravil šole, organizacije ter učnega in vzgojnega dela šole, ter se 
udeležuje njihovih sej, kadar se obravnavajo ta vprašanja. 

Skupnost učencev skrbi za to, da učenci vestno opravijo zadeve, katere jim 
poverijo šolski organi. 

53. člen 

Za družbeno in kulturno življenje, tehnično izobraževanje, telesno in zdrav- 
stveno vzgojo ter medsebojno pomoč ustanove učenci svoje organizacije ali 
podmladke družbenih organizacij, ki se ukvarjajo z vzgojo mladine. 

Ustanovitev organizacij iz prejšnjega odstavka razen tistih, ki se ustanovijo 
v skladu s posebnimi predpisi in pravili družbenih organizacij, potrjuje šolski 
odbor po posvetovanju z učiteljskim zborom. 

54. člen 

Organizacije učencev so prostovoljne in temeljijo na načelih samoupravlja- 
nja. Njihove organe volijo učenci, ki so člani organizacij, izmed sebe. 

Organi osnovne šole in učitelji pomagajo pri delu teh organizacij v sodelo- 
vanju z ustreznimi družbenimi organizacijami. 

3. Vzgojni ukrepi 

55. člen 

Učenci, ki se odlikujejo s svojim delom in vedenjem, so lahko pohvaljeni 
oziroma nagrajeni. 

56. člen 

Proti učencem, ki ne izpolnjujejo svojih dolžnosti in kršijo pravila šolskega 
življenja, se lahko uporabijo v sodelovanju s starši ustrezni vzgojni ukrepi. 

Učenec osnovne šole ne more biti izključen iz šole, dokler je šoloobvezen. 

57. člen 

Navodila o pohvalah, nagradah in drugih vzgojnih ukrepih izda Svet za 
šolstvo LRS. 

IV. UČITELJI 

58. člen 

Učitelj na osnovni šoli je lahko, kdor ima predpisano splošno pedagoško 
in strokovno izobrazbo in kdor daje s svojim delom in življenjem ter z družbe- 
nimi, karakternimi in moralnimi lastnostmi poroštvo, da bo uresničeval smoter 
vzgoje in izobraževanja. 

59. člen 

Učitelji na osnovni šoli so lahko tisti, ki so končali učiteljišče, višjo peda- 
goško šolo ali pedagoško akademijo, za posamezna področja pouka pa tudi tisti, 
ki so končali ustrezno fakulteto, visoko šolo oziroma umetniško akademijo. 
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Posamezne učne predmete, kot n. pr. predmete telesne, zdravstvene vzgoje, 
glasbene, likovne, gospodarske, tehnične vzgoje in podobno lahko poučujejo tudi 
tisti, ki so končali ustrezno strokovno šolo in so si pridobili ustrezno pedagoško 
izobrazbo. 

60. člen 

Učitelji organizirajo in vodijo vzgojno izobraževalno delo osnovne šole in 
odgovarjajo za to, da šola doseže smoter vzgoje in izobraževanja. 

Pri uresničevanju smotra vzgoje in izobraževanja in pri poučevanju so uči- 
telji samostojni. 

61. člen 

Da bi bilo učiteljem omogočeno strokovno in pedagoško izpopolnjevanje 
in spremljanje napredka pedagoške teorije in prakse ter učne snovi predmetov, 
ki jih poučujejo, se uvaja obvezno periodično izpopolnjevanje učiteljev. 

V. USTANAVLJANJE, PRENEHANJE IN ODPRAVA OSNOVNE SOLE 

1. Ustanavljanje 

62. člen 

Osnovno šolo ustanovi občinski ljudski odbor. 
Občinski ljudski odbor ustanovi osnovno šolo v skladu s programom razvoja 

osnovnih šol v okraju. 
Program razvoja osnovnih šol v okraju določi za določeno dobo okrajni 

ljudski odbor na predlog občinskih ljudskih odborov. 
Program razvoja osnovnih šol mora biti postavljen tako, da je omogočeno 

šolanje vsem šoloobveznim otrokom v okraju. 

63. člen 

Ljudski odbori dveh ali več občin se lahko sporazumejo, da skupaj ustano- 
vijo osnovno šolo. V takem primeru izda odločbo o ustanovitvi tisti občinski 
ljudski odbor, na katerega območju bo sedež osnovne šole. Občinski ljudski 
odbori določijo s pogodbo, kolikšen del sredstev, ki so potrebna za ustanovitev 
ter za vzdrževanje in delo osnovne šole, gre v breme posamezne občine. 

Občinski ljudski odbor, ki je izdal odločbo o ustanovitvi osnovne šole, izvr- 
šuje ustanoviteljske pravice sporazumno z drugimi občinskimi ljudskimi odbori. 

64. člen 

Osnovna šola se lahko ustanovi: 
1. če je na območju predvidenega šolskega okoliša najmanj 30 šoloobveznih 

otrok in se upravičeno predvideva, da se bo razvila v osnovno šolo z vsemi 
razredi; 

2. če je šola predvidena v programu razvoja osnovnih šol; 
3. če so na razpolago ustrezni šolski prostori; 
4. če so zagotovljena potrebna učna sredstva in oprema; 
5. če so zagotovljena zadostna sredstva za vzdrževanje in delo šole; 
6. če je zagotovljeno zadostno število kvalificiranega učnega osebja. 
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65. člen 

Podrobnejše določbe o tem, katere prostore mora imeti osnovna šola glede 
na   predvideno število učencev, predpiše Svet za šolstvo LRS. 

Šolsko poslopje in prostori morajo ustrezati zdravstveno-higienskim zahte- 
vam, ki jih predpiše Svet za šolstvo LRS v soglasju s Svetom za zdravstvo LRS. 

66. člen 

Šolska oprema in učna sredstva morajo ustrezati zahtevam sodobnega pouka 
v skladu z norjnativi, ki jih predpiše Svet za šolstvo LRS. 

67. člen 

Osnovna šola sme začeti z delom šele, ko za šolstvo pristojni upravni organ 
okrajnega ljudskega odbora po posebni strokovni komisiji ugotovi, da so za 
začetek dela izpolnjeni pogoji iz 3. do 6. točke 64. člena tega zakona. 

Ce ugotovi strokovna komisija, da niso izpolnjeni pogoji za začetek dela 
šole, se uporabljajo primerno določbe 69. in 72. člena tega zakona. 

68. člen 

Z odločbo o ustanovitvi se določi območje osnovne šole (šolski okoliš). 
Dokler pri osnovni šoli niso odprti vsi razredi, se z določitvijo njenega šol- 

skega okoliša ne spreminjajo šolski okoliši sosednjih osnovnih Sol za učence 
tistih razredov, ki še niso odprti v novi šoli. 

2. Začasno prenehanje z delom in odprava 

69. člen 

Ce strokovna komisija ugotovi, da osnovna šola ne izpolnjuje pogojev za 
delo iz 3. do 6. točke 64. člena tega zakona, zahteva za šolstvo pristojni svet 
okrajnega ljudskega odbora od ustanovitelja, da v določenem roku odpravi 
ugotovljene pomanjkljivosti. 

Ce ustanovitelj osnovne šole ne odpravi v določenem roku ugotovljenih po- 
manjkljivosti, šola začasno preneha z delom. 

Odločbo o začasnem prenehanju dela osnovne šole izda pristojni okrajni 
zbor. S to odločbo določi tudi primeren rok, v katerem je treba izpolniti zahte- 
vane pogoje za uspešno in nemoteno delo šole. 

70. člen 

Osnovna šola se lahko odpravi: 
1. če po programu razvoja osnovnih šol ni več potrebna; 
2. če po ugotovitvi strokovne komisije iz 67. člena tega zakona, da niso 

izpolnjeni zahtevani pogoji za delo šole niti v roku, ki ga je postavil pristojni 
okrajni zbor po tretjem odstavku 69. člena tega zakona in je zaradi tega one- 
mogočeno nadaljnje delo šole. 

71. člen 

Odločbo o odpravi osnovne šole izda Izvršni svet Ljudske skupščine LRS na 
predlog ustanovitelja s priloženim mnenjem prizadetega šolskega odbora. 
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Ce je treba odpraviti osnovno šolo, ki je začasno prenehala z delom v pri- 
meru iz tretjega odstavka 69. člena tega zakona, da predlog za odpravo šole 
pristojni okrajni zbor. 

72. člen 

Odločba o začasnem prenehanju z delom šole, oziroma odločba o odpravi 
šole se ne more izdati, dokler ni zagotovljeno nadaljnje šolanje prizadetih 
učencev. 

3. Osnovne šole za pripadnike narodnostnih manjšin 

73. člen 

Na območjih, na katerih živijo narodnostne manjšine, se ustanovijo za pri- 
padnike narodnostnih manjšin osnovne šole (manjšinske osnovne šole) ali od- 
delki osnovnih šol (manjšinski oddelki), v katerih se poučuje v jeziku ustrezne 
narodnostne manjšine. 

74. člen 

Na manjšinskih osnovnih šolah oziroma manjšinskih oddelkih vključuje 
predmetnik pouk s področja narodne kulture ustreznega naroda. 

Da bi se mogli pripadniki narodnostnih manjšin aktivno udeleževati družbe- 
nega življenja v državi, se poučuje na manjšinskih šolah oziroma manjšinskih 
oddelkih tudi slovenski jezik. 

75. člen 

Na območju, na katerem živijo pripadniki narodnostne manjšine skupaj 
s pripadniki slovenske narodnosti, lahko okrajni ljudski odbor določi šolske 
okoliše, na katerih se ustanovijo dvojezične šole. 

Na dvojezičnih šolah se poučuje v slovenskem jeziku in v jeziku narodnostne 
manjšine. 

VI. DRUŽBENO UPRAVLJANJE 

1. Skupne določbe 

76. člen 

Osnovno šolo vodijo skupaj učno-vzgojni kolektiv in državljani, ki lahko 
pripomorejo k izpolnjevanju njenih nalog, katere imenujejo oziroma volijo do- 
ločeni organi, zbori volivcev ter prizadete organizacije in zavodi. 

77. člen 

Kot družbeni organi neposredno vodijo osnovno šolo: šolski odbor, učiteljski 
zbor in upravitelj. 

Pri družbenem upravljanju osnovne šole ima vsak njen organ samostojno 
delovno področje, njihovi medsebojni odnosi pa temeljijo na pravicah, ki jih 
določa ta zakon. 

Določene zadeve opravljajo v oddelku razredni zbor in razrednik. 
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Organi, ki vodijo osnovno šolo, skrbijo vsak na svojem delovnem področju 
in vsi skupaj, da pouk in vzgojno delo ter celotno delo in življenje osnovne 
šole dosegajo smoter vzgoje in izobraževanja in da šola izpolnjuje svoje po- 
sebne naloge. 

79. člen 

Organi osnovne šole opravljajo zadeve iz svojega delovnega področja na 
podlagi in v okviru zakona in drugih veljavnih predpisov ter pravil osnovne 
šole. 

2. Šolski odbor 

80. člen 

Šolski odbor opravlja tele zadeve: 
— skrbi za celotno življenje in delo osnovne šole, obravnava delovne uspehe 

in stanje na osnovni šoli ter izdaja potrebne ukrepe za izboljšanje dela pri 
vzgoji in izobraževanju učencev; 

— skrbi za izboljšanje materialnih in drugih pogojev za delo in življenje 
osnovne šole, zlasti za učne prostore, prostore za telesno vzgojo in društveno 
življenje, za šolsko kuhinjo, za opremo, za higienske pogoje in podobno: 

— skrbi za sodelovanje osnovne šole z družino, z drugimi šolami, z gospo- 
darskimi, sindikalnimi, mladinskimi in drugimi družbenimi organizacijami na 
področju občine; 

— pomaga učencem, ki so končali osnovno šolo, pri izbiri poklica z nasveti, 
priporočili in s predlogi za štipendije; 

— skrbi, da se omogoči nadaljnje šolanje učencev, ki so pokazali izreden 
uspeh in so se šolali v težkih razmerah; 

— skrbi za zdravstveno in socialno varstvo učencev; 
— sprejme pravila osnovne šole ter jih da v potrditev za šolstvo pristojnemu 

svetu; 
— sestavlja predlog predračuna dohodkov in izdatkov ter določa zaključni 

račun; 
— predlaga sistemizacijo delovnih mest; 
— predlaga za šolstvo pristojnemu svetu razpis učnih mest, predlaga popol- 

nitev izpraznjenih učnih mest in razrešitev posameznih učnih moči; 
— daje mnenje k prošnjam kandidatov, ki se javijo na razpis; 
— pomaga pri organizaciji in pospeševanju družbenega in kulturnega živ- 

ljenja in razvedrila, telesne kulture in tehnične izobrazbe učencev v šoli in 
zunaj   šole; 

— skrbi, da se na šoli organizirajo najrazličnejše oblike tistih svobodnih 
aktivnosti, ki so najprimernejše za razvijanje individualnih sposobnosti učencev 
in harmonične rasti učenčeve osebnosti; 

— potrjuje ustanovitev organizacij na šoli po posvetovanju z učiteljskim 
zborom; 

— predlaga za šolstvo pristojnemu svetu občinskega ljudskega odbora do- 
polnitve predmetnika in učnih načrtov; 

— obravnava in rešuje pritožbe staršev, učnega osebja in učencev; 
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— obravnava opozorila in predloge državljanov o vprašanjih, ki so splošnega 
pomena za delo šole; 

— izvršuje splošno nadzorstvo nad uporabo splošnega ljudskega premoženja, 
ki ga ima osnovna šola v upravi; 

— opravlja druge zadeve, ki so mu dane s tem zakonom in drugimi predpisi 
ter pravili osnovne šole. 

81. člen 

Šolski odbor sestavlja: 
— določeno število članov, ki jih imenuje občinski ljudski odbor na skupni 

seji obeh zborov na predlog za šolstvo pristojnega sveta; 
— določeno število članov, ki jih izvolijo izmed državljanov zbori volivcev 

v šolskem okolišu; 
— določeno število članov, ki jih volijo izmed svojih članov prizadete gospo- 

darske in družbene organizacije, strokovna združenja in zavodi; 
— določeno število članov, ki jih izvoli učiteljski zbor izmed sebe. 
Upravitelj šole je po svojem položaju član šolskega odbora. 

82. člen 

Šolski odbor ima najmanj 7 članov. 

83. člen 

S pravili osnovne šole se določi, koliko članov ima šolski odbor, koliko 
članov imenujejo oziroma izvolijo posamezni organi, zbori volivcev, učiteljski 
zbor, zavodi oziroma organizacije ter katere organizacije in zavodi volijo člana 
šolskega odbora. 

84. člen 

Šolski odbor se izvoli za dve leti. 
Volitve šolskega odbora so v začetku šolskega leta. 

85. člen 

Organ oziroma organizacija lahko razreši posameznega člana tudi pred po- 
tekom dobe, za katero ga je izvolila oziroma imenovala, če ne more opravljati 
svojih dolžnosti ali če jih zanemarja. 

Občinski zbor lahko razpusti šolski odbor, če dela v nasprotju s predpisi, 
in odredi volitve novega odbora. 

Zoper akt o razpustu se šolski odbor lahko pritoži naravnost na okrajni 
zbor. 

86. člen 

Šolski odbor si izvoli izmed sebe predsednika. 
Upravitelj in učitelj šole ne moreta biti izvoljena za predsednika šolskega 

odbora. 
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87. člen 

Šolski odbor sklepa o zadevah s svojega delovnega področja na sejah. 
Šolski odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. 
Šolski odbor sklepa z večino glasov na seji navzočih članov. 
O seji se piše zapisnik. 

88. člen 

Šolski odbor lahko imenuje komisije, da pripravijo in proučijo posamezna 
vprašanja z njegovega delovnega področja. 

89. člen 

Seje šolskega odbora sklicuje predsednik odbora. 
Predsednik šolskega odbora mora sklicati sejo na zahtevo tretjine članov 

šolskega odbora, upravitelja šole, učiteljskega zbora ali na predlog šolske skup- 
nosti  učencev. 

Predsednik lahko skliče sejo tudi na zahtevo zainteresirane organizacije 
ali zavoda, da obravnava vprašanja, ki imajo skupen pomen za osnovno šolo 
in   za to organizacijo oziroma za ta zavod. 

90. člen 

Predsednik šolskega odbora določi predlog dnevnega reda odborovih sej. 
Pri pripravljanju odborovih sej pomaga predsedniku upravitelj. 

91. člen 

Šolski odbor se sestaja po potrebi, sestati pa se mora v začetku šolskega 
leta,   ob koncu šolskega polletja in po koncu pouka v vsakem šolskem letu. 

92. člen 

Odločitev in priporočila šolskega odbora v zadevah z njegovega delovnega 
področja so obvezne za učiteljski zbor, za upravitelja, za razredne zbore in za 
razrednike. 

93 člen 

Člani šolskega odbora so dolžni od časa do časa poročati telesom, ki so jih 
izvolila, o delu šolskega odbora, o delu osnovne šole in o svojem delu. 

94. člen 

Šolski odbor da na koncu šolskega leta za šolstvo pristojnemu svetu poročilo 
o delu osnovne šole. 

Šolski odbor je dolžan dati poročilo tudi občinskemu zboru na njegovo 
zahtevo. 

3. Učiteljski zbor 

95. člen 

Učiteljski zbor opravlja tele zadeve: 
— skrbi za uspešno uresničevanje smotrov vzgoje in izobraževanje v osnovni 

šoli, posebno pa za proučevanje, izboljšanje in uravnavanje vzgojnega in izobra- 
ževalnega dela in sprejema ustrezne sklepe: 
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- skrbi za razvijanje takih oblik in metod učnega in vzgojnega dela, ki 
prispevajo k vsestranski in skladni vzgoji in izobraževanju mladine in k po- 
vezovanju pouka s proizvodnim delom; 

- podpira razvijanje družbenega in kulturnega življenja in skrbi za raz- 
vedrilo učencev; 

- obdeluje učne načrte, skrbi za njihovo izvajanje in daje predloge za nji- 
hovo izboljšanje; 

- vsklajuje delo posameznih oddelkov, razrednih zborov, razrednikov in 
učiteljev; 

- predlaga ukrepe ter izdaja sam ukrepe za izboljšanje dela pri vzgoji 
in izobraževanju učencev ter za zboljšanje dela posameznih učiteljev, oddelkov 
in šole v celoti; 

- pomaga učiteljem v njihovem pedagoškem in strokovnem izpopolnje- 

vanju; 
- odloča o organiziranju oddelkov in razporeja učitelje po oddelkih in pred- 

metih ter določa razrednike ter varuhe zbirk in knjižnic; 
- obravnava posamezna vprašanja z delovnega področja šolskega odbora 

in predlaga ustrezne sklepe in ukrepe; 
- določa programe javnih in kulturnih dejavnosti šole; 
- organizira izmenjavo izkušenj z drugimi šolami; 
- skrbi za povezavo šole z življenjem in dejavnostjo občine; 
- določa roke za izpite; 
- sodeluje pri poročilu o delu šole, ki ga poda upravitelj za šolstvo pri- 

stojnemu upravnemu organu; 
- daje šolskemu odboru mnenje o ustanovitvi organizacij učencev; 
- sodeluje s šolsko skupnostjo učencev ter obravnava njene probleme in 

predloge; 
- vzdržuje stalne stike s starši in z zainteresiranimi zavodi in organiza- 

cijami; 
- odloča o pritožbah učencev in staršev; 
- opravlja druge zadeve, ki so mu dane s tem zakonom, drugimi predpisi 

ter pravili osnovne šole. 

96. člen 

Učiteljski zbor sestavlja stalno in honorarno učno osebje šole. 
Ce je na šoli samo en učitelj, opravlja ta zadeve iz delovnega področja 

učiteljskega zbora. 

97. člen 

Učiteljski zbor opravlja vse zadeve iz svojega delovnega področja na sejah. 
Seje učiteljskega zbora sklicuje in vodi upravitelj. 
Upravitelj mora sklicati sejo, če to zahteva šolski odbor, razredni zbor ali 

tretjina učnega osebja, kakor tudi na predlog šolske skupnosti učencev. 

98. člen 

Sklep učiteljskega zbora je veljaven, če glasuje zanj večina vseh članov 
zbora. 

O seji učiteljskega zbora se piše zapisnik. 
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99. člen 

Kadar se obravnava na seji učiteljskega zbora vprašanje, ki sta za njegovo 
rešitev pomembna mnenje in predlog učencev, lahko učiteljski zbor sklene, naj 
vprašanje poprej pretrese šolska skupnost učencev osnovne šole in pokliče na 
sejo  zastopnika, ki ga določi šolska skupnost učencev. 

4. Upravitelj 

100. člen 

Upravitelj osnovne šole lahko postane, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja 
osnovne šole in se odlikuje v pedagoškem delu v šoli, v družbenem udejstvo- 
vanju in z organizacijskimi sposobnostmi. 

101. člen 

Upravitelj pedagoško vodi in usmerja celotno učno-vzgojno delo šole in 
učiteljskega zbora. 

Upravitelj je zakoniti zastopnik šole in' jo neposredno upravlja v skladu 
z zakonitimi predpisi ter sklepi šolskega odbora in učiteljskega zbora. 

Upravitelj je odredbodajalec za izvrševanje predračuna dohodkov in iz- 
datkov osnovne šole. 

Upravitelj je neposredni disciplinski starešina za učno osebje, uslužbence 
in  delavce osnovne šole. 

102. člen 

Upravitelj kot pedagoški vodja šole: 

— sklicuje in vodi seje učiteljskega zbora ter skrbi za izvrševanje njegovih 
sklepov; 

— spoznava in razvija strokovne in druge sposobnosti posameznih učiteljev 
na šoli ter jih podpira v njihovih prizadevanjih pri iskanju in oblikovanju novih 
in  naprednejših oblik in metod dela; 

— skrbi za družbeno, pedagoško, metodično in strokovno izpopolnjevanje 
uč-nega osebja; 

— sodeluje s prosvetno-pedagoško službo zlasti zaradi proučevanja vsebine 
in kvalitete celokupne vzgojne in izobraževalne dejavnosti šole, zaradi izbolj- 
šanja oblik in metod šolskega in izvenšolskega dela učiteljstva ter čim tesnejšega 
povezovanja in vključevanja šole z življenjskim okoljem, v katerem šola živi 
in   deluje; 

— spremlja zaradi ocenjevanja šolsko delo učiteljev in tisto njihovo izven- 
šolsko delovanje, ki je v zvezi z vzgojnimi in izobraževalnimi nalogami šole; 

— načrtno hospitira pri pouku, analizira vsebino dela učiteljev, jim pomaga, 
svetuje ter daje napotke za njihovo strokovno in pedagoško izpopolnjevanje; 

— sklicuje in vodi šolske roditeljske sestanke; 
— skrbi, da so učitelji prvenstveno zaposleni v svoji stroki in enakomerno 

obremenjeni s šolskim in drugim delom, ki je v zvezi z družbenimi nalogami 
šole. 
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103. člen 

Upravitelj kot upravni vodja šole: 
— pomaga predsedniku šolskega odbora pri njegovem delu ter skrbi za 

izvrševanje sklepov šolskega odbora; 
— izdaja dovoljenje za honorarno zaposlitev učnega osebja na drugih usta- 

novah in zavodih; 
— vodi oziroma nadzira administrativno in finančno poslovanje ter hrani 

pečat šole; 
— skrbi, da se splošno ljudsko premoženje, ki je dano šoli v upravo, varuje 

in pravilno uporablja; 
— sestavi ob začetku šolskega leta predlog o organiziranju oddelkov, o raz- 

poreditvi učiteljev po oddelkih in predmetih, za določitev razrednikov, varuhov 
zbirk, knjižnic in podobno; 

— skrbi za pravilno in uspešno delovanje šolske kuhinje; 
— pripravi predlog za oblike in načine sodelovanja in povezovanja šole z 

organizacijami, stanovanjsko skupnostjo in drugimi ustanovami, ki zaradi raz- 
vijanja šolskega in izvenšolskega življenja mladine lahko šoli pomagajo ali 
iščejo pomoči pri sodelovanju šole oziroma učiteljskega zbora; 

— sestavlja poročilo o delu šole ob začetku in zaključku šolskega leta ter 
ga predloži pristojnemu upravnemu organu z mnenjem učiteljskega zbora; 

— določa namestnike odsotnim učiteljem; 
— imenuje tehnično osebje in pomožne uslužbence v soglasju s šolskim 

odborom; 
— opravlja druge zadeve, ki so mu dane s tem zakonom in drugimi predpisi 

in s pravili šole. 

104. člen 

Upravitelj lahko določi največ dva učna dneva v šolskem letu kot pouka 
prosta dneva. 

105. člen 

Upravitelj skrbi za izvrševanje zakonov in drugih predpisov. 
Upravitelj zadrži izvršitev sklepa šolskega odbora, učiteljskega zbora ali 

razrednega zbora, izdanega izven upravnega postopka, če misli, da sklep ni v 
skladu z zakonom ali drugimi predpisi. Upravitelj pošlje zadržani sklep šolskega 
odbora ali učiteljskega zbora brez odlašanja za šolstvo pristojnemu svetu 
občinskega ljudskega odbora, da o zadržanem sklepu odloči. 

Upravitelj predloži zadržani sklep razrednega zbora brez odlašanja učitelj- 
skemu zboru, da o njem odloči. 

106. člen 

Ce ima osnovna šola petnajst ali več oddelkov, ima upravitelj svojega 
pomočnika. 

Pomočnika upravitelja imenuje za šolstvo pristojni svet. 
Pomočnik upravitelja dela po navodilih upravitelja in mu zlasti pomaga 

pri instruktivnom delu in pedagoškem vodstvu. 
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5. Razredni zbor 

107. člen 

Razredni zbor obravnava vprašanja v zvezi z učnim in vzgojnim delom in 
druga vprašanja, ki imajo pomen za posamezne oddelke, v katerih je predmetni 
pouk. 

Razredni zbor: 
— skrbi za izboljšanje pouka in vzgoje, za enoten postopek pri učnih in 

vzgojnih ukrepih, za enakomerno razdelitev in vskladitev učne snovi v različnih 
predmetih; 

— določa ocene; 
— opravlja druge zadeve, ki so mu dane s tem zakonom in drugimi predpisi 

ter  pravili osnovne šole. 

108. člen 

Razredni zbor sestavljajo vsi učitelji oddelka. 

109. člen 

Razredni zbor dela na sejah. 
Seje razrednega zbora sklicuje in vodi razrednik. Sejo mora sklicati, če to 

zahteva šolski zbor, učiteljski zbor, upravitelj ali vsaj dva člana. 
Sklep razrednega zbora je sprejet, če glasuje zanj večina vseh članov zbora. 
O seji razrednega zbora se piše zapisnik. 

110. člen 

Ce ima razred več oddelkov, se po potrebi sestane učno osebje vseh teh 
oddelkov, da obravnavajo vprašanja skupnega pomena. 

Seje zbora učiteljev vseh oddelkov določenega razreda skliče upravitelj. 
Sejo mora sklicati, če to zahtevajo razredniki najmanj polovice oddelkov tega 
razreda. 

111. člen 

Kadar se obravnava na seji razrednega zbora vprašanje, ki sta za njegovo 
rešitev pomembna mnenje in predlog učencev, lahko razredni zbor sklene, naj 
vprašanje poprej pretrese razredna skupnost učencev osnovne šole, in pokliče 
na  sejo zastopnika razredne skupnosti. 

6. Razrednik 

112. člen 

Vsak oddelek osnovne šole ima svojega razrednika. 

113. člen 

Razrednik neposredno vodi delo oddelka. 
Razrednik zlasti: 
— skrbi za vsklajevanje učnega in vzgojnega dela; 
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— vodi pregled nad učnimi uspehi in vedenjem učencev; 
— daje učencem nasvete in pobude za pravilni način učenja, za vzajemno 

pomoč pri učenju, za lepo vedenje in razvija pri njih čut odgovornosti za uspeh 
razreda; 

— pomaga razredni skupnosti pri njenem delu; 
— vodi vse razredne knjige in izpolnjuje letna spričevala; 
— sklicuje roditeljske sestanke; 
— posreduje pristojnim organom osnovne šole prošnje in želje oddelka; 
— seznanja učence s šolskimi predpisi in z navodili vodstva šole ter skrbi 

za njihovo izvrševanje; 
— nadzoruje obisk pouka in vodi evidenco izostankov učencev; 
— opravičuje oziroma odobrava učencem iz utemeljenih razlogov izostanek 

(49. člen); 
— predlaga razrednemu zboru pohvale učencem in druge vzgojne ukrepe 

zoper učence; 
— vsklajuje prirejanje ekskurzij in izletov; 
— predlaga razrednemu zboru ocene iz vedenja; 
— opravlja druge zadeve, ki mu jih daje ta zakon in drugi predpisi ter 

pravila osnovne šole. 

7. Zborovanje 

114. člen 

Vsako šolsko leto skliče upravitelj šole po letnem zaključku pouka skupno 
zborovanje šolskega odbora, učnega osebja, učencev, staršev, drugih državljanov 
ter zastopnikov prizadetih organov, gospodarskih organizacij, strokovnih zdru- 
ženj in zavodov. 

Na zborovanju se na podlagi upraviteljevega poročila o delu šole obrav- 
navajo vprašanja, ki se tičejo stanja in dela šole, izpolnjevanja nalog šole in se 
sprejmejo smernice za delo v prihodnjem šolskem letu. 

VII. ADMINISTRACIJA IN SPRIČEVALA 

115. člen 

Osnovna šola ima pisarno s potrebnim številom pisarniških, tehničnih in 
pomožnih uslužbencev. 

Šolsko pisarno vodi upravitelj oziroma učitelj, ki ga on določi. 

116. člen 

Šolska pisarna opravlja zlasti tele zadeve: 
— vodi finančno in materialno poslovanje; 
— skrbi za vzdrževanje zgradbe, opreme in inventarja; 
— dodeljuje potrošni material in nadzira njegovo uporabo; 
— daje strankam, učnemu osebju in učencem pojasnila glede splošnih zadev; 
— vodi evidenco učencev in druge predpisane knjige. 
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117. člen 

Osnovna šola vodi predpisane evidence in administrativne knjige. 

118. člen 

Osnovna šola izdaja šolska spričevala. 
Spričevalo v posameznem razredu se izda učencu ob polletju in ob koncu 

šolskega leta. 

119. člen 

Učencem, ki delajo izpit po drugem odstavku 38. člena ali izpit kot izredni 
učenci, se izda enako spričevalo kot učencem, ki so redno ocenjeni v razredu. 

120. člen 

Osnovna šola lahko izda med šolskim letom na prošnjo potrdilo o šolanju, 
če so za to upravičeni razlogi. V potrdilu jo treba navesti, čemu se izdaja. 

121. člen 

Spričevala, ki jih izda osnovna šola, so javne listine. 

122. člen 

Svet za šolstvo LRS predpiše obliko spričeval in potrdil. 

VIII. FINANČNO POSLOVANJE 

123. člen 

Sredstva za vzdrževanje in delo osnovne šole zagotovi občinski ljudski 
odbor v svojem proračunu. 

Dopolnilna sredstva za delo šole se lahko zagotovijo tudi z dotacijami 
državnih organov, zavodov, gospodarskih in družbenih organizacij ter iz po- 
sebnih v ta namen ustanovljenih skladov. 

124. člen 

Predlog predračuna osnovne šole sestavlja šolski odbor. Šolski odbor pošlje 
predlog predračuna z obrazložitvijo občinskemu upravnemu organu, ki je pri- 
stojen   za finance, preko za šolstvo pristojnega občinskega upravnega organa. 

125. člen 

V občinskem proračunu se predvidi skupen znesek sredstev za delo in 
vzdrževanje vsake osnovne šole, vendar tako, da se izkaže posebej skupen znesek 
sredstev za osebne izdatke in posebej skupen znesek za druge izdatke. 

126. člen 

Predračun osnovne šole določa šolski odbor v mejah skupnega zneska 
sredstev, predvidenih v občinskem proračunu za njeno vzdrževanje in delo, ter 
drugih dohodkov šole. 
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Določeni predračun pošlje šolski odbor za šolstvo prostojnemu svetu občin- 
skega ljudskega odbora. 

127. člen 

Zaključni račun o izvršitvi predračuna osnovne šole sestavi upravitelj, 
določi pa ga šolski odbor. 

IX. PRAVICE IN DOLŽNOSTI DRŽAVNIH IN DRUŽBENIH ORGANOV 

128. člen 

Občinski ljudski odbor ima glede osnovnih šol tele pravice in dolžnosti: 
— obravnava splošno stanje in vprašanja, ki so skupnega pomena za razvoj 

in napredek osnovnih šol v občini; 
— predlaga program razvoja osnovnih šol na svojem območju; 
— ustanavlja osnovne šole; 
— zagotavlja materialna sredstva za delo in vzdrževanje osnovnih šol; 
— imenuje in razrešuje upravitelje osnovnih šol; 
— odloča o začasnem prenehanju osnovne šole ali posameznih razredov 

oziroma oddelkov; 
— predlaga odpravo osnovne šole; 
— skrbi za izvajanje določb o obveznem obiskovanju osnovnih šol. 
O ustanovitvi osnovnih šol, o materialnih sredstvih in vzdrževanju osnovnih 

Sol ter o predlogu programa razvoja osnovnih šol sklepata oba zbora občinskega 
ljudskega odbora enakopravno na ločenih sejah; upravitelja osnovne šole ime- 
jeta oba zbora na skupni seji, druge zadeve iz prejšnjega odstavka pa opravlja 
občinski zbor. 

129. člen 

Za šolstvo pristojni svet občinskega ljudskega odbora ima glede osnovnih 
šol tele pravice in dolžnosti: 

— proučuje in obravnava stanje in vprašanja, ki so skupnega pomena za 
osnovne šole v občini; 

— daje občinskemu ljudskemu odboru predloge za predpise in ukrepe z 
njegovega delovnega področja; 

— izdaja predpise in ukrepe, za katere je upravičen; 
— daje organom osnovnih šol priporočilo o vprašanjih, ki so skupnega 

pomena za šolo; 
— odloča o dopolnitvi predmetnika in učnih načrtov za osnovne šole; 
— pripravlja predlog razvoja osnovnih šol občinskega ljudskega odbora; 
— obravnava poročilo prosvetno-pedagoške službe glede osnovnih šol v 

svojem območju; 
— daje mnenje občinskemu ljudskemu odboru glede ustanovitve oziroma 

odprave osnovnih šol; 
— potrjuje pravila osnovnih šol; 
— obravnava letna poročila o delu osnovnih šol ter vprašanja učnega in 

vzgojnega dela in uresničevanje učnih načrtov; 
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— obravnava predloge predračunov osnovnih šol in jih s svojim mnenjem 
predloži občinskemu ljudskemu odboru; 

— odloča na predlog šolskega odbora o sistemizaciji delovnih mest na 
osnovni šoli; 

— razpisuje prosta uslužbenska mesta za upravitelje in učno osebje ter 
imenuje in razrešuje učno osebje v skladu s posebnimi predpisi; 

— daje za šolstvo pristojnemu občinskemu upravnemu organu smernice za 
delo in obravnava poročilo o njegovem delu glede osnovnih šol; 

— nadzoruje gospodarjenje s splošnim ljudskim premoženjem, ki je dano 
osnovnim šolam v uporabo; 

— opravlja druge zadeve, ki so mu dane s tem zakonom in drugimi predpisi. 
Za šolstvo pristojni svet občinskega ljudskega odbora mora najmanj enkrat 

na leto sklicati sestanek s predstavniki šolskih odborov in upravitelji osnovnih 
šol z območja občine in z njimi obravnavati načelna in druga vprašanja, ki 
imajo pomen za delo osnovnih šol. 

130. člen 

Za šolstvo pristojni upravni organ občinskega ljudskega odbora opravlja 
tele zadeve: 

— nadzoruje zakonitost dela osnovnih šol v skladu s posebnimi predpisi; 
— vodi evidenco učnega osebja; 
— rešuje pritožbe, za katere je pristojen; 
— pomaga organom osnovne šole pri njihovem delu; 
— opravlja druge zadeve, ki so mu dane s tem zakonom in drugimi predpisi. 

131. člen 

Pri izvrševanju pravic nadzorstva zakonitosti dela osnovnih šol ima za 
šolstvo pristojni upravni organ občinskega ljudskega odbora pravico zahtevati 
od upravitelja osnovne šole podatke o delu osnovne šole in druge podatke, ki 
jih  potrebuje za opravljanje zadev s svojega delovnega področja. 

Ce upravni organ ugotovi, da se organi osnovne šole ne držijo predpisov, 
jih mora opozoriti na neskladnost njihovega dela s predpisi in .na obveznosti, 
ki izvirajo zanje iz predpisov. 

Ce upravni organ ugotovi, da je šolski odbor ali učiteljski zbor sprejel 
sklep izven upravnega postopka, ki nasprotuje predpisom, zadrži sklep in ga 
brez odlašanja pošlje za šolstvo pristojnemu svetu občinskega ljudskega odbora, 
ki izda o njem odločbo. 

132. člen 

Okrajni ljudski odbor ima glede osnovnih šol tele pravice in dolžnosti: 
— obravnava splošno stanje in vprašanja, ki so skupnega pomena za razvoj 

in  napredek osnovnih šol na območju okraja; 
— izdaja predpise in ukrepe, za katere je upravičen; 
— določa program razvoja osnovnih šol na območju okraja; 
— odloča o začasnem prenehanju z delom osnovne šole ali posameznih 

njenih oddelkov; 
— rešuje pritožbo šolskega odbora zoper sklep o njegovem razpustu. 
O programu razvoja osnovnih šol sklepata oba zbora enakopravno, druge 

zadeve iz prejšnjega odstavka pa rešuje okrajni zbor. 
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133. člen 

Za šolstvo pristojni svet okrajnega ljudskega odbora ima glede osnovne šole 
tele pravice in dolžnosti: 

- proučuje in obravnava stanje in vprašanja, ki so skupnega pomena za 
osnovne šole na območju okraja; 

- daje okrajnemu ljudskemu odboru predloge za predpise in ukrepe iz 
njegovega delovnega področja; 

- daje smernice za sestavo dopolnilnih učnih načrtov; 
- izdaja predpise, ukrepe in smernice, za katere je upravičen; 
- predlaga okrajnemu ljudskemu odboru program razvoja osnovnih šol; 
- daje okrajni prosvetno-pedagoški službi smernice in navodila za oprav- 

ljanje njenih nalog glede osnovnih šol in obravnava njena poročila o dolu 
osnovnih šol v okraju; 

- daje na podlagi poročil za šolstvo pristojnih svetov občinskih ljudskih 
odborov poročila okrajnemu ljudskemu odboru o stanju in delu osnovnih šol 
na območju okraja; 

- opravlja druge zadeve, za katere je po posebnih predpisih pristojen.  . 

134. člen 

Kadar za šolstvo pristojni svet občinskega ali okrajnega ljudskega odbora 
obravnava vprašanja, ki se tičejo dela posamezne osnovne šole, je treba povabiti 
na sejo tudi zastopnika šolskega odbora in upravitelja te osnovne šole. Zastopnik 
šolskega odbora in upravitelj lahko sodelujeta pri obravnavi, nimata pa pravice 
glasovati. 

135. člen 

Za šolstvo pristojni upravni organ okrajnega ljudskega odbora opravlja 
glede osnovnih šol upravne zadeve, za katere je pristojen po posebnih predpisih 
ter pomaga z navodili in smernicami občinskim za šolstvo pristojnim upravnim 
organom. 

136. člen 

Svet za šolstvo LRS opravlja tele zadeve: 
- obravnava splošno stanje in vprašanja, ki so skupnega pomena za razvoj 

in napredek osnovnih šol v LR Sloveniji; 
- obravnava poročila prosvetno-pedagoške službe o delu osnovnih šol v 

LR Sloveniji; 
- skrbi za vzgojo in strokovno izpopolnjevanje učnega osebja osnovnih šol; 
- predpisuje predmetnike in učne načrte za vse osnovne šole v LR Sloveniji; 
- skrbi za izdajanje učbenikov in pripomočkov in izdelavo učil in potrjuje 

njihovo izdajo oziroma izdelavo; 
- izdaja predpise s področja osnovnega šolstva, za katere je pooblaščen s 

tem zakonom in drugimi predpisi ter obravnava osnutke drugih predpisov s 
področja osnovnega šolstva in predlaga pristojnemu organu, da jih sprejme; 

- skrbi za izvrševanje zakonov in drugih predpisov na področju osnovnega 
šolstva; 

- določa smernice in predpisuje normative za izgradnjo osnovnošolskih 
poslopij in njihovo opremo; 



Priloge 389 

— vodi splošno evidenco o učnem osebju osnovnih šol; 
— opravlja druge zadeve, ki so mu dane v delovno področje s tem zakonom 

in   drugimi veljavnimi predpisi. 

X. PROSVETNO-PEDAGOSKA SLUŽBA 

137. člen 

Osnovne šole so pod pedagoškim nadzorstvom prosvetno-pedagoške službe. 
Prosvetno-pedagoško službo opravljata prosvetno-pedagoška služba okraj- 

nega ljudskega odbora in Zavod za napredek šolstva. 
Pravice in dolžnosti prosvetno-pedagoške službe do osnovnih šol se določijo 

s  posebnim zakonom. 

XI. PREKRŠKI 

138. člen 

Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi, se kaznujejo 
za  prekršek z denarno kaznijo do 20.000 dinarjev ali z zaporom: 

1. če ne vpišejo svojega šoloobveznega otroka v osnovno šolo (43. člen); 
2. če zanemarjajo dolžnost iz 6. člena tega zakona. 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

139. člen 

Okrajni ljudski odbori morajo najkasneje do 31. avgusta 1960 sprejeti 
program razvoja osnovnih šol. 

140. člen 

Svet za šolstvo LRS predpiše določbe o postopnem prehodu od sedanjega 
predmetnika in učnih načrtov na nove, in sicer tako, da so bo po novem pred- 
metniku in učnih načrtih poučevalo v vseh razredih osnovnih šol najpozneje v 
šolskem letu 1962/63. 

141. člen 

Osnovne šole morajo prilagoditi organizacijo in delo določbam tega zakona 
najpozneje do začetka šolskega leta 1960/61. Pravila o notranji ureditvi in delu 
morajo osnovne šole sprejeti in predložiti v potrditev najpozneje do konca 
šolskega leta 1960/61. 

142. člen 

Svet za šolstvo LRS skrbi za izvrševanje tega zakona in izda po potrebi 
navodila za njegovo izvrševanje. 

143. člen 

Ta zakon začne veljati v 30 dneh od dneva objave v »Uradnem listu LRS«. 



390 Priloge 

OBRAZLOŽITEV 

Splošni zakon o šolstvu predvideva, da bodo v skladu z njegovimi načeli 
ljudske republike izdale svoje republiške zakone za posamezne vrste šol. V 
sklopu teh republiških zakonov se kot prvi predlaga zakon o osnovni šoli. 

Predlog zakona o osnovni šoli prevzema predvsem vse tiste določbe sploš- 
nega zakona o šolstvu, ki se nanašajo na osnovno šolo, in jih vključuje skupno 
z drugimi določbami v zaključno celoto. Pri tem si predlog zakona prizadeva, da 
izrazi vse tiste posebnosti osnovne šole, ki ji dajejo njeno posebno fizionomijo. 

V skladu s tem prizadevanjem ima zakon tele značilnosti: 

1. Predlog ni naštevanje pravnih norm v smislu klasične koncepcije za- 
konov, ker je prepleten s pedagoškimi pogledi in principi v smislu šolsko 
reformnih stremljenj. Šola se postopoma spreminja iz zavoda z zaprtimi učil- 
nicami, kjer vladajo strogi odnosi med učitelji in učenci, v kraj z določenimi 
delovnimi odnosi, kjer obstoja delitev dela in kjer se z raznimi sredstvi in 
elementi vzgoje in izobrazbe, ne samo z učenjem, spraševanjem, ocenjevanjem 
itd., razvija učenčeva osebnost, njegovo znanje in njegove sposobnosti. Smoter 
vzgoje in izobraževanja je v predlogu zakona v glavnem izražen zlasti s temi 
načeli: 

a) aktivistično-socialistično vzgojno načelo obsega zahtevo, da je treba 
učence tako vzgojiti in usposobiti, da z delom in dosežki znanosti ter tehnike 
doprinašajo k neprestanemu razvijanju družbenih proizvodnih sil in k utrje- 
vanju socialističnih odnosov; 

b) idejno vzgojno načelo nalaga šoli dolžnost, da daje učencem osnove za 
znanstveni pogled na svet, in sicer marksistični pogled na svet, misleč pri tem 
ne samo na marksistične teoretične postavke klasikov, temveč tudi na razvoj 
tega pogleda skladno z razvojem znanosti in spoznanj; 

c) državljansko vzgojno načelo predpostavlja vzgajanje učencev v duhu 
bratstva in enotnosti jugoslovanskih narodov, v duhu socialistične solidarnosti, 
mednarodnega sodelovanja, internacionalizma ter v duhu odgovornega in aktiv- 
nega dela v družbi in na delovnem mestu; 

č) v smislu učno-vzgojnega načela je treba učence tako učiti, da si pridobijo 
solidno znanje in da znajo koristiti dosedanje izkušnje znanosti in tehnike; 

d) moralno vzgojno načelo je izraženo v tem, da morajo šola ter druge 
organizacije in ustanove stalno doprinašati k izgrajevanju vsestranske učenčeve 
osebnosti, to je osebnosti, ki naj jo odlikujejo samostojno mišljenje, kritičnost 
duha ter druge moralne in značajne lastnosti; 

e) smisel telesnovzgojnega načela je v tem, da šola vzgaja telesno zdravega 
učenca, ki bo sposoben razvijati svoje sposobnosti in izoblikovati svojo osebnost. 

2. Predlog zakona ne obravnava učencev kot objekte vzgoje in izobraževanje 
na šoli, ampak kot objekte, ki s svojim aktivnim sodelovanjem pri dolu šole 
prispevajo k uresničevanju smotra vzgoje in izobraževanja. Ustrezno temu so 
določene tudi dolžnosti in pravice učencev. Učenci se lahko organizirajo na Soli 
in izven šole. Organizacije učencev imajo velik pomen v življenju in delu šole. 

Skrb za učence se predvideva zlasti z ustanavljanjem šolskih kuhinj, z ozko 
povezanostjo šole z družino ter z zdravstvenim varstvom, ki ga uživajo vsi 
učenci osnovnih šol. 

3. Predlog zakona postavlja osnovno šolo v sredino njenega komunalnega 
okolja. V njem pride do izraza misel, da šola ni edini faktor vzgajanja in iz- 
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obrazovanja, ki lahko oblikuje učenčevo osebnost. Osnovna šola je postala iz- 
razito družbena institucija, kajti vzgajanje in izobraževanje predstavljata izredno 
važno dejavnost v borbi za socializem. Ta dejavnost ne more biti omejena samo 
na šolo z učenjem brez povezave z življenjsko stvarnostjo. Vse bolj se tedaj 
ruši zid med dejavnostjo šole in drugimi komunalnimi dejavnostmi, ki na ta 
ali oni način vplivajo na vzgojo in izobrazbo državljanov ter na splošni kulturni 
razvoj okolja. 

4. Predlog zakona predstavlja v družbenem upravljanju osnovne šole po- 
memben korak naprej. Osnovna šola ni več samo stvar državnih organov, ampak 
stvar družbene skupnosti; njen napredek in razvoj je odvisen od številnih druž- 
benih faktorjev, ki oblikujejo človekovo osebnost. Šola se spreminja iz državnega 
v družben zavod, s predlogom zakona so postavljeni taki pogoji, da to v resnici 
lahko tudi postane ne zgolj formalno ampak vsebinsko. Predlog zakona izrecno 
pravi, da osnovno šolo vodijo učno vzgojni kolektiv in državljani, katere ime- 
nujejo oziroma volijo določeni organi, zbori volivcev ter prizadete organizacije 
in zavodi. Kot družbeni organi pa osnovno šolo neposredno vodijo: šolski odbor, 
učiteljski zbor in upravitelj. Vsi ti organi predstavljajo v smislu predloga zakona 
enotno vodstvo toda vsak s svojim delovnim področjem in z zakonom določenimi 
pravicami in dolžnostmi. Sodelovanje teh organov je v predlogu zakona večkrat 
izraženo. V šolski odbor imenuje v smislu predloga zakona občinski ljudski 
odbor le dva ali tri člane, vse ostale pa volijo zbori volivcev, učni kolektiv in 
in druge organizacije. Po starih predpisih je vse člane šolskega odbora imenoval 
oziroma potrdil običnski ljudski odbor. Šola je s tem samostojen družben zavod, 
ki je urejen po načelih družbenega samoupravljanja. 

5. Osnovna šola je del našega enotnega šolskega sistema in podlaga za 
nadaljnje redno šolanje. V predlogu zakona je izražena enotnost s tem, da 
predmetnik in učni načrt predpiše Svet za šolstvo LRS skladno z osnovami 
predmetnika in učnega načrta Prosvetnega sveta Jugoslavije. Ta enotnost pa ne 
predstavlja neko enotnost centraliziranega mehanizma, temveč predstavlja stro- 
kovno pedagoško enotnost učnih planov in programov ter enotnost ciljev vzgoje 
in izobraževanja. V okviru te enotnosti pa je po predlogu zakona dana možnost, 
da pridejo do izraza krajevne potrebo in značilnosti. Za šolstvo pristojni svet 
občinskega ljudskega odbora namreč lahko dopolnjuje predmetnik in učni načrt 
glede na potrebe kraja in šolske razmere v skladu s predpisanim predmetnikom 
in učnim načrtom ter na podlagi mnenj in predlogov posameznih osnovnih šol, 
gospodarskih in družbenih organizacij v občini. 

6. Predlog zakona prinaša glede ustanavljanja in ukinjanja osnovnih šol 
važne spremembe glede na dosedanjo prakso. Osnovno šolo ustanovi občinski 
ljudski odbor v skladu s predpisanimi ustanovitvenimi pogoji in s programom 
razvoja osnovnih šol. Program razvoja osnovnih šol določi za določeno dobo 
okrajni ljudski odbor na predlog občinskih ljudskih odborov. Občinski ljudski 
odbor je dolžan preskrbeti sredstva za delo in življenje ustanovljene osnovne 
šole, do nje pa ima le tiste pravice in dolžnosti, ki jih izrecno določa zakon. 
Ko jo osnovna šola ustanovljena, postane družbena ustanova. Občinski ljudski 
odbor je ne more več samovoljno ukiniti, za ukinitev da lahko le predlog, če 
obstojajo za to zakoniti pogoji. Odločbo o ukinitvi izda Izvršni svet Ljudske 
skupščine LRS. 

7. Predlog zakona uvaja osemletno šolsko obveznost za vse državljane v 
starosti od sedem do petnajst let. Kdor v osmih letih no konča osnovne šole, jo 
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lahko konča kot izreden učenec s tem, da dela izpite čez posamezne razrede, 
oziroma da jo lahko obiskuje do izpolnjenega sedemnajstega leta starosti. 

8. Vprašanje organizacije pouka je v predlogu zakona urejeno tako, da je 
pouk v skladu s stopnjo psihofizičnega razvoja učencev. Šola naj daje učencem v 
nižjih razredih splošen in celovit pogled na prirodo in družbo, v višjih razredih 
pa naj jim posreduje temeljno znanje o prirodnih in družbenih zakonitostih na 
posameznih področij in ugotavlja nagnjenja učencev za nadaljnje šolanje 
oziroma poklic. Zato je v predlogu zakona predvideno, da je v prvih štirih 
razredih razredni pouk, v nadaljnjih razredih pa predmetni pouk, vendar s tem, 
da je v petem razredu zagotovljen prehod od razrednega na predmetni pouk. 

9. Predlog zakona vsebuje tudi pomembne novosti glede napredovanja 
učencev. Načelo ocenjevanja učenca po uspehih posameznih predmetov je za- 
menjano z načelom ocenjevanja učenca po njegovem celotnem uspehu. S tem 
je preprečeno zaostajanje učencev, ki že zgodaj kažejo odpor do določenih 
predmetov in večji uspeh pri drugih predmetih. V smislu določb predloga 
zakona lahko ponavljajo učenci prvih treh razredov razred le, če učitelj ugotovi 
po posvetovanju s starši, da bi napredovanje v višji razred otežkočilo njihov 
razvoj in uspeh. Učenci od četrtega do sedmega razreda ponavljajo razred 
praviloma samo, če so negativno ocenjeni iz treh ali več predmetov. Učenec 
osmega razreda lahko dela izpite iz predmetov, v katerih je bil negativno 
ocenjen. 

10. S predlogom zakona so uvedene svobodne aktivnosti učencev kot se- 
stavni del vzgoje in izobraževanja. Šola mora pomagati učencem, da razvijajo 
razne oblike dela s področja družbenega in kulturnega življenja, tehnične iz- 
obrazbe, delovne vzgoje, zadružne vzgoje, telesne vzgoje in zdravstvene pro- 
svete. Uspeh in razvoj svobodnih aktivnosti na osnovni šoli zavisita od razu- 
mevanja šolskih organov in posameznih učiteljev, od aktivnosti pionirske in 
mladinske organizacije na šoli ter od pomoči gospodarskih in družbenih orga- 
nizacij v komuni. 

11. Sredstva za delo in vzdrževanje osnovne šole preskrbi ustanovitelj, 
dopolnilna sredstva pa dajejo lahko v obliko dotacij državni organi, zavodi, 
gospodarske in družbene organizacije. Glede finansiranja je zelo važna določba 
predloga zakona, ki pravi, da se predvidi v občinskem proračunu za osnovne šole 
skupen znesek sredstev za delo in vzdrževanje, in sicer posebej znesek za osebne 
izdatke in posebej znesek za materialne izdatke. S tem bodo odpadle nepotrebne 
prošnje za virmaniranje med operativnimi in funkcionalnimi izdatki, ki jih je 
dosedaj odobraval upravni odbor. Šolski odbor in upravitelj sedaj sama uprav- 
ljata dodeljena sredstva in izvajata potrebne virmane. 

Predlog zakona ni mogel v podrobnosti zajeti posameznih področij, kot so 
n. pr.: organizacija vzgoje in izobraževanja, ocenjevanje, pohvale in vzgojni 
ukrepi, pravice in dolžnosti učiteljev, administrativno in finančno poslovanje 
itd. Zato predlog zakona pooblašča na več mestih Svet za šolstvo LRS, da izda 
podrobnejše predpise. Zakon ne našteva določb o pravicah in dolžnostih uči- 
teljev, ker je to področje temeljito obdelano v zveznem zakonu o javnih usluž- 
bencih. Najvažnejša dopolnitev predloga zakona bodo pravila o notranji ureditvi 
in delu osnovne šole, kjer bodo lahko posamezna področja podrobno razčlenjena. 



Priloge 393 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 

k predlogu zakona o osnovni šoli 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS 
je razpravljal o predlogu zakona o osnovni šoli na sejah dne 29. junija, 11. sep- 
tembra in 26. septembra 1959. 

Na seji dne 29. junija 1959 je odbor obravnaval predlog zakona v načelu. 
Ugotovil je, da predlog izraza težnje in zahteve po novi vzgojno-izobraževalni 
funkciji obvezne osemletne šole v našem šolskem sistemu in da je to prvi 
republiški zakon, ki temelji na splošnem zakonu o šolstvu, ker je osnovna šola 
temeljna šola v šolskem sistemu, na kateri grade svojo vzgojno-izobraževalno 
f iziognomijo vse šole na drugi stopnji. Osnovna šola postaja po predlogu zakona 
družbena ustanova, tesno povezana z družino in komuno, ki z vso svojo dejav- 
nostjo nenehno razvija skrb za mlade učence v sodelovanju z vsemi faktorji in 
daje državljanom osnovno vzgojo in osnovno šolsko izobrazbo ter jih v skladu 
s potrebami socialistične družbe razvija v osebnosti socialistične skupnosti. Skrb 
šole za otroka se nadaljuje tudi v otrokovem prostem času, ko so pouk neha 
in se šolska vrata zapro. Pri tem se vsa ta skrb ne omejuje le na umski razvoj, 
ampak je usmerjena tako k harmoničnemu umskemu kot tudi telesnemu razvoju 
učenca. 

Glede na vse to in pa glede na dejstvo, da je osnovna šola obvezna, da 
zadeva ureditev življenja in dela v šoli vsako družino, imajo načela, po katerih 
naj bo v prihodnje osnovna šola urejena, daljnosežen vpliv. Ker v osnovno šolo 
vnašamo s tem predlogom zakona mnogo novosti, je odbor sprejel predlog 
Izvršnega sveta, naj se omogoči državljanom javna razprava o predlogu zakona, 
saj so o življenju in delu osnovne šole državljani že do sedaj mnogokrat raz- 
pravljali na roditeljskih sestankih in zborih volivcev. 

Odbor je zato 8. julija 1959 objavil v posebni prilogi »Dela« predlog zakona 
o osnovni šoli in pozval državljane, šolske odbore, pristojne svete za šolstvo 
okrajnih in občinskih ljudskih odborov ter druge zainteresirane organe in za- 
vode, da mu do 1. septembra 1959 pošljejo svoja mnenja oziroma predloge. 
Odbor je obvestil tudi vse okrajne in občinske ljudske odbore o javni razpravi 
in o potrebi, da o predlogu zakona razpravljajo sveti za šolstvo oziroma za 
prosveto in kulturo, državljani na zborih volivcev, šolski odbori, strokovna 
društva in družbene organizacije. 

V javni razpravi je sodelovalo 59 udeležencev, ki so povedali svoja stališča 
in dali 378 pripomb in predlogov za spremembe oziroma dopolnitve zakona. 
Največ je med njimi občinskih svetov za šolstvo (28 svetov, ki so dali 142 
pripomb) in sicer iz Ajdovščine, Bovca, Hrastnika, Idrije, Izole, Kočevja, Kopra, 
Ljubljane-Bežigrad, Ljubljane-Sentvid, Logatca, Maribora-Centra, Maribora- 
Košaki, Medvod, Metlike, Nove Gorice, Pirana, Postojne, Radelj ob Dravi, Ruš, 
Sežane, Slovenske Bistrice, Slovenskih Konjic, Škofje Loke, Toljnina, Vrhnike, 
2alca, Žužemberka in Tržiča. Nadalje je sodelovalo 13 osnovnih šol (s šolskimi 
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odbori), ki so dale 72 pripomb; to so osnovne šole Artiče, Griblje, Limbuš, 
Lokavec, Luče, Mežica, Maribor-Studenci I., Maribor-Studenci II., Maribor-Ta- 
bor, Prevalje, Radvanje, Razvanje in Solčava. Sledi 6 družbenih in političnih 
organizacij in sicer Zveza ženskih društev Slovenije, Zveza prijateljev mladine 
Slovenije, Sindikat prosvetnih in znanstvenih delavcev Slovenije, Okrajni odbor 
SZDL Maribor, Občinski odbor SZDL Kanal in aktiv komunistov-prosvetnih 
delavcev Domžale, ki so dali 64 pripomb. Razen svetov za šolstvo okrajnega 
ljudskega odbora Kranj in okrajnega ljudskega odbora Murska Sobota so vsi 
drugi sveti za šolstvo okrajnih ljudskih odborov poslali pripombe; teh 6 svetov 
je poslalo 60 pripomb. Javne razprave so se udeležili tudi državljani Pavle 
Flere, Venceslav Čopič, Vinko Hribernik in neki nepodpisani udeleženci, ki so 
skupaj poslali 40 pripomb. 

Ce pogledamo sedaj udeležence javne razprave glede na njihovo krajevno 
pripadnost, vidimo da je iz območja OLO Celje 5 udeležencev, OLO Gorica 
9 udeležencev, OLO Koper 5 udeležencev, OLO Kranj 2 udeleženca, OLO 
Ljubljana 14 udeležencev, OLO Maribor 16 udeležencev in OLO Novo mesto 
5 udeležencev. 

Razen tega so se javne razprave udeležila tudi tri republiška vodstva druž- 
benih organizacij. 

Upoštevajoč čas javne razprave (šolske počitnice, redni letni dopusti) je 
odbor glede na število pripomb oziroma predlogov, čeprav se nekateri ponav- 
ljajo, ugotovil, da je bila razprava uspešna in da je v veliki meri vzpodbujala 
k sodelovanju in proučevanju zakona zlasti tiste, ki kot voljeni organi sode- 
lujejo s šolo. 

Značilno je, da v pripombah iz javne razprave ni pomislekov glede osnovnih 
načel zakona, niti pomislekov glede posameznih poglavij ali celotnih členov. 
Vsi udeleženci se strinjajo z vodilnimi idejami v predlogu zakona in z novo 
vlogo šole v našem družbenem življenju. Mnogi podčrtavajo, da predstavlja 
predlog zakona pomemben korak naprej, da trga šolo iz njene dosedanje izo- 
lacije in jo postavlja v sredo družbenega življenja, to je, da spreminja šolo iz 
državnega v družbeni zavod. Mnogi predlogi, zlasti predlogi političnih in dru- 
gih organizacij, predlog zakona vsebinsko izpolnjujejo v težnji, preobraziti šolo 
v družbeno ustanovo; drugi predlogi zopet postavljajo v ospredje notranja šol- 
ska vprašanja in nove obveznosti, ki jih nalaga šolam zakon; zopet drugi skušajo 
v predpisih zakona reševati materialne težave, ostali predlogi pa se omejujejo 
na popravke, spopolnjevanje in dodatke k posameznim členom, ki bi naj vnesli 
več konkretnosti in jasnosti v besedilo zakona. 

Ko je odbor na seji dne 11. septembra 1959 obravnaval pripombe in pred- 
loge javne razprave, je bral predlog zakona od člena do člena in pripombe iz 
javne razprave k posameznim členom. 

Precejšnje število predlogov se je nanašalo na določbe, ki govore o smotru, 
nalogah in delu šole (zlasti k 2., 15. in 17. členu). Odbor je večino teh predlogov 
oziroma pripomb sprejel in predlagal izpopolnjeno besedilo, ki je tudi vneseno 
v sedanji predlog zakona. 

Nekateri udeleženci javne razprave so predlagali spremembe k določbam o 
organizaciji pouka po posameznih razredih osnovne šole (27. člen). Tudi te 
predloge je odbor sprejel in so vneseni v sedanji predlog zakona. 

Delno je odbor upošteval tudi pripombo k formulaciji določbe o trajanju 
šolske obveznosti kakor tudi nekaj predlogov o organiziranju oddelkov, o iz- 
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rednih učencih ter o vzgojnih ukrepih, kar vse je prevzeto tudi v predloženi 
osnutek zakona. Poleg tega je odbor sprejel nekaj manjših redakcijskih pri- 
pomb, ki so prišle od udeležencev javne razprave. 

Največ pripomb — skoraj 25 0/o — je bilo poslanih v zvezi s poglavjem 
»Ocenjevanje« (v zadnjem predlogu »Napredovanje iz razreda v razred«), zlasti 
k 36. do 38. členu, ki govorijo o napredovanju v višjih razredih. V teh pripombah 
je sicer najprej ugotovitev, da je dosedanji sistem ocenjevanja pretog in pre- 
strog, izražajo pa bojazen, da bi lahko zaradi novega načina napredovanja trpel 
nivo šole; pripombe pa ne vsebujejo novih predlogov za spremembo in nekatere 
celo zagovarjajo dosedanji sistem. Odbor je obširno razpravljal o teh členih in 
pripombah k njim, vendar je sklenil ostati pri predlaganem besedilu. Soglašal 
je z obrazložitvijo Izvršnega sveta, da je treba zamenjati načelo ocenjevanja 
učenca po njegovem celotnem delu. Glede na splošno težnjo po višji izobrazbi 
je treba omogočiti učencem, ki kažejo splošno prizadevanje in potrebno znanje, 
da napredujejo v višji razred. Le če bi napredovanje v primeru največ dveh 
slabih ocen v višji razred otežkočalo razvoj in uspeh učenca, naj učenec razred 
ponavlja. Pred to odločitvijo pa naj se vrši posvetovanje s starši, kar zopet 
povezuje šolo z družino in utrjuje medsebojno sodelovanje, da se doseže čim- 
boljši učni uspeh. Nove določbe zato ne zmanjšujejo ravni osnovne šole in se 
poleg tega kriterij na koncu šolanja v osmem razredu zaostri in obvezno šolanje 
zaključi le tisti učenec, ki je iz vseh predmetov ocenjen s pozitivnimi ocenami. 
Na celotno osemletno šolanje se gleda kot na celoto in to šolanje ni več razdrob- 
ljeno po razredih. Določila teh členov pa zahtevajo izredno skrb učiteljev pri 
njihovem delu tako pri razrednem ■kot pri predmetnem pouku. Novi način 
pouka v 8. razredu pa že usmerja učenca po njegovih nagnjenjih in sposobnostih 
in tako omogoča lažji prehod na gimnazije oziroma strokovne šole. 

Posebno pozornost javne razprave sta vzbudili dve ustavni načeli, ki sta 
tudi vsebovani v predlogu zakona, namreč splošna šolska obveznost in brez- 
plačnost pouka. V tej zvezi so bila vprašanja, v kolikšni razdalji od šole so 
otroci obvezni prihajati v šolo, kdo naj krije stroške prevoza učencev, ki obisku- 
jejo več kilometrov oddaljeno šolo ter vprašanja, ki skušajo razširiti brez- 
plačnost pouka na učenčeve šolske potrebščine, ekskurzije itd. Odbor seveda ni 
mogel razpravljati o načelu obveznosti osemletnega šolanja, zastopal pa je 
stališče, da mora biti mreža šol tako postavljena, da bo učencem omogočeno 
dejansko obiskovanje pouka. Zato je predlagal dodatek k 62. členu in sicer: 
»Program razvoja osnovnih šol mora biti postavljen tako, da je omogočeno 
šolanje vsem šoloobveznim otrokom v okraju.« 

Glede pripomb na določilo 9. člena o brezplačnosti pouka pa je odbor sma- 
tral, da ni mogoče besedila razširjati, ker se brezplačnost pouka ne more 
nanašati tudi na nabavljanje raznih učnih pripomočkov, knjig, zvezkov itd, 
da pa bo sicer od zmogljivosti občinskih ljudskih odborov odvisno, katere ob- 
veznosti bodo eventualno prevzeli v bodočnosti. 

Precej pripomb je tudi k določbam o ustanavljanju in ukinitvi osnovnih 
šol. Po predlogu zakona ustanovi osnovno šolo občinski ljudski odbor v skladu 
s predpisanimi pogoji in s programom razvoja osnovnih šol, odločbo o ukinitvi 
pa izda Izvršni §vet. Po pripombah naj bi šole ustanavljali okraji, olajšana 
pa  naj bi bila ukinitev. Teh predlogov odbor ni sprejel. 

Mnogo predlogov iz javne razprave ni bilo mogoče upoštevati, ker jih ne 
more reševati zakon o osnovni šoli. Taki predlogi se nanašajo n. pr. na mladino 
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s telesnimi in duševnimj motnjami, kar bo obravnaval zakon o posebnih šolah 
ali pa manjšinsko šolstvo, kar bo obravnaval zopet posebni zakon. Drugi pred- 
logi zopet so si prizadevali vnesti v zakon o osnovni šoli določbe, ki jih že 
vsebujejo drugi zakoni, n. pr. določbe o učni obveznosti učiteljev, ki so v zakonu 
o javnih uslužbencih itd. Nekaterih predlogov ni bilo mogoče upoštevati zato, 
ker so v nasprotju z zveznim splošnim zakonom o šolstvu, n. pr. določba o 
najmanjšem številu učnih dni v letu. 

Predlogov, da z zakonojn o osnovni šoli naložimo gospodarskim organiza- 
cijam ali državljanom določene obveznosti, odbor ni mogel upoštevati, ker take 
odločbe ne morejo biti v tem zakonu. Gre predvsem za predloge, naj bi gospo- 
darske in družbeno organizacije obvezno sodelovale s šolo, naj bi se uzakonilo 
razredne in šolske skupnosti staršev in podobno. 

Nekatere pripombe kažejo določeno nezaupanje do občinskih ljudskih od- 
borov ali staršev. Tako n. pr. nekateri menijo, da za sestavljanje dodatnih učnih 
programov niso primerni občinski sveti in naj jih sestavljajo učiteljski zbori 
ali pa okrajni sveti za šolstvo. Drugi zopet nasprotujejo razgovoru s starši o 
napredovanju oziroma zaostajanju učencev češ, da so starši preveč neobjektivni 
in podobno. 

Nekateri predlogi težijo za tem, da bi v zakonu samem že navedli metodična 
napotila oziroma način, kako naj izvedejo stvar v praksi, n. pr. povezavo z 
gospodarskimi in družbenimi organizacijami, ali, kako naj bi se dajala pomoč 
manj nadarjenim in podobno. 

Druga skupina pripomb skuša spremeniti terminologijo v zakonu n. pr. 
»navade« v »privajenost«, »aktivnost« v »samodejavnost« itd. Tudi glede termina 
»razred« in »oddelek« so različna mnenja. Odbor je sprejel besedilo in termino- 
logijo v predlogu zakona, ker meni, da se ta sedaj najbolj splošno uporablja. 

Čeprav odbor navedenih predlogov za spremembe ni sprejel, pa je vendar 
mnenja, da mora Svet za šolstvo LRS po izidu zakona čimprej izdati podrobne 
predpise v zadevah, za katere ga zakon .pooblašča in pa navodila ter pojasnila 
tako šolam kakor tudi za šolstvo pristojnim organom ljudskih odborov, da 
prepreči morebitne nejasnosti. 

Na seji dne 26. septembra 1959 je odbor razpravljal o novem predlogu 
zakona o šolstvu, kot ga je predlagal Izvršni svet glede na predloge odbora 
in javne razprave. Ker so med tem prišli še nekateri dopolnilni predlogi javne 
razprave, je odbor razpravljal tudi o teh. 

Odbor je sprejel predlog zakona o šolstvu v načelu in v podrobnostih s 
temi spremembami in dopolnitvami: 

2. člen: Zadnja beseda v prvi alinei (druga vrsta) »značaja« se popravi 
v pravilno »znanja«; vdrugi alinei (prva vrsta) se beseda »najosnovnejših« 
nadomesti z besedo »osnovnih«. (Iz dodatnih pripomb Zveze ženskih društev); 
v zadnji alinei (prva vrsta) se črtata besedi »čim bolj«, tako da se be- 
sedilo glasi: »— navaja učence na aktivno...« 

5 člen: V zadnji vrsti prvega odstavka se besedi »posebne šole« zamenjata 
z besedama »posebnih šol«. 

14. člen: Besedilo na koncu prve in v začetku druge vrste »... s svojim 
bogatim notranjim življenjem ...« se nadomesti z besedilom » ... z vsem 
svojim notranjim življenjem ...« 

16. člen: Dopolni se besedilo na koncu prvega stavka (druga vrsta), tako 
da se glasi: »... sposobnostim učencev ter družbenim potreba m.« 
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27. člen: na koncu prvega odstavka se besedilo >►... razvoj učenčevega 
nagnjenja za nadaljnje šolanje ...« zamenja z besedilom » ... razvoj 
učenčevih nagnjenj  in sposobnosti za nadaljnje šolanje...« 

V tretjem odstavku (na koncu prve vrste) se beseda »učenca« zamenja z 
besedo »učencev«, na koncu tega odstavka pa se dodajo še besede »za nadaljnje 
šolanje oziroma poklic«. 

28. člen: V prvem odstavku se začetek drugega stavka, ki se glasi »To 
doseže s poukom...« dopolni tako, da se glasi »To doseže z ustrezno prilago- 
ditvijo pouka ...« 

35. V začetku prvega odstavka se besedi »tretjega razreda« nadome- 
stita z besedama  »četrtega razreda.« 

36. člen: Besedilo »učenci od 4. do 7. razreda...« se zamenja z besedilom 
»Učenci od 5. do 7. razreda ...« 

37. člen: V prvi vrsti prvega in drugi vrsti drugega odstavka se izvede ista 
sprememba kot pri 36. členu (namesto »4. razreda« se vnese »5. razred); na 
koncu tretje vrste drugega odstavka se črta beseda »lahko« in vnese v četrto 
vrsto pred »odloči«. 

40. člen: V predzadnji vrsti drugega odstavka se namesto besedila »...ter 
drugih šolskih in izvenšolskih dejavnosti...« vnese besedilo »... ter 
drugih vzgojnih   in   izobraževalnih   dejavnosti...« 

43. člen: V zadnjem odstavku se zamenjajo besede, tako da se glasi: 
»Otroci z motnjami v duševnem in telesnem razvoju se vpišejo 

v posebne šole.« 
56. člen: V začetku prvega odstavka se besedi »Proti učencem...« zame- 

njata z besedama »za učence ...« 
67. člen: Na koncu druge vrste drugega odstavka se besedilo »69. in 72. 

člena« popravi v »69. d o 72. člena«. 
70. člen: V prvi vrsti 2. točke se za besedo »zakona« črta vejica in beseda 

»da«, tako da se besedilo glasi »... zakona niso izpolnjeni...« 
92. člen: Popraviti »Odločitev« v »Odločitve«. 
113. člen: V enajsti alinei se črtata besedi na koncu besedila »zoper učence«. 
Odbor je tudi sprejel spremembe in dopolnitve, ki jih je predlagal zako- 

nodajni odbor k 2., 27., 29., 41., 42., 43., 58., 59., 61., 62., 69., 70., 76., 78., 80., 81., 
95., 102., 131., 133. in 136. členu predloga zakona. 

Odbor za prosveto in kulturo predlaga Republiškemu zboru, da predlog 
zakona o osnovni šoli z navedenimi spremembami in dopolnitvami sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Lojzeta Piškurja. 

St. R 212/2-59. 

Ljubljana, dne 26. septembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
LojzePiškurl.  r. FrancePerovšekl.   r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za organizacijo oblasti 

in upravo 

POROČILO 

k predlogu zakona o osnovni šoli 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo je na svoji seji dne 28. septembra 
razpravljal o predlogu zakona in ga po krajši razpravi sprejel. 

Odbor je obravnaval predvsem vse tiste določbe predloga zakona, ki se 
nanašajo na družbeno upravljanje in ugotovil, da se s tem predlogom zakona pri 
osnovni šoli razširja družbeno upravljanje na šolski odbor, učiteljski zbor, raz- 
redni zbor in na upravitelja. Vsi ti organi imajo v zakonu točno določene pravice 
in dolžnosti in tvorijo enotno vodstvo šole. S tem je postala šola družbeni zavod 
za razliko od stare šole, ki je bila državni zavod. 

Šolski odbor, kot najvažnejši organ družbenega upravljanja pri osnovni šoli. 
je sestavljen iz članov, ki jih izvoli občinski ljudski odbor, dalje iz članov, ki 
jih izvolijo zbori volivcev, prizadete gospodarsko in družbene organizacije, stro- 
kovna združenja in zavodi ter iz članov, ki jih izvoli učiteljski zbor izmed sebe. 
S pravili šole se določi število članov in njihov sestav. 

Odbor se je strinjal s spremembami in dopolnitvami, ki jih predlaga odbor 
za presveto in kulturo k 2., 5., 14., 16., 27., 28., 35., 36., 37., 40., 43., 56., 67., 70., 
92. in 113. členu. Prav tako se odbor strinja s spremembami in dopolnitvami, ki 
jih predlaga zakonodajni odbor. 

Odbor zato predlaga, da Republiški zbor sprejme predlog zakona o osnovni 
šoli. Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Alfonza Grmeka. 

St. R 212/1-59. 

Ljubljana, dne 28. septembra 1959. 

Poročevalec; Predsednik: 

AlfonzGrmekl.   r. MilanApihl.   r. 



Priloge 399 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona o osnovni šoli 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na svoji 
seji dne 29. septembra 1959 razpravljal o predlogu zakona o osnovni šoli in ga 
v načelu sprejel. 

Predlog zakona o temeljnih določbah povzema določila splošnega zakona 
o šolstvu, vključuje pa še druge določbe tako, da ustvari v celoti predpise za 
osnovno šolo. S tega vidika je zakonodajni odbor obravnaval predlog zakona. 

Pri podrobni obravnavi posameznih članov je odbor sprejel naslednje spre- 
membe oziroma dopolnitve: 

2. člen: V 6. alinei se za besedama »in razvija« vstavi še beseda »druga«; 
27. člen: se spremeni tako, da se glasi: 
»Zaradi prilagoditve vzgojo in izobraževanja stopnji razvoja učencev se 

pouk izvaja tako, da daje šola učencem v prvih štirih razredih splošen in celovit 
pogled na prirodo in družbo in jih vključuje v življenje njihove sredine; v višjih 
razredih jim šola daje osnovno znanje o prirodnih in družbenih zakonitostih 
na posameznih področjih ter spremlja razvoj nagnjenj in sposobnosti učencev za 
nadaljnje šolanje oziroma poklic«; 

29. člen: Na koncu prve vrste se za besedo »vzgojnega« doda Se beseda »in«; 
41. člen: V četrtem odstavku, prva vrsta, se črta beseda »vseh«; 
42. člen: V prvi vrsti se črta beseda »vsi«; 
43. člen: Zadnji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Otroci z motnjami v duševnem in telesnem razvoju se v skladu s poseb- 

nimi predpisi vpišejo v posebne šole«; 
58. člen: V predzadnji vrsti se črta beseda »karakternimi«; V isti vrsti pa 

se za besedo »lastnostmi« dodajo še besede »ter z lastnostmi svojega značaja«; 
59. člen: Drugi odstavek, prva vrsta, se za besedo »zdravstvene« črta 

beseda »vzgoje«; 
61. člen: V zadnji vrsti se namesto besede »periodično« vstavi beseda »ob- 

časno«; 
62. člen: V četrtem odstavku, prva vrsta, se črtajo besede »biti postavljen 

tako«, namesto njih pa vnesejo besede »določiti mrežo osnovnih šol tako«; 
69. člen: Na koncu naslova pred 69. členom se doda beseda »šole«; 
70. člen: Prva vrsta druge točke se spremeni tako, da se glasi: »2. če stro- 

kovna komisija iz 67. člena tega zakona ugotovi, da ...«; 
76. člen: V drugi vrsti se za besedo »nalog« postavi pika. Beseda »katere« 

se črta, namesto nje pa vstavita besedi »Te državljane...«; 
78. člen: V prvi vrsti so črta beseda »na«, namesto nje pa postavi »v«; 
V predzadnji vrsti pa se besedi »in da« nadomestita z besedama »ter da«; 
80. člen: Na koncu 3. alinee se črtajo besede »na področju občine«, namesto 

njih pa postavi »v občini«; 
81. člen: V 3. alinei, prva vrsta, se črta beseda »prizadete«; 
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95. člen: V prvi alinei, druga vrsta, se zamenja beseda -izboljšanje« z besedo 
»izboljševanje«; 

102. člen: V 4. alinei, tretji vrsti, se besedi »čim tesnejšega« zamenja z 
besedo »tesnega«; 

131. člen: Prvi odstavek zadnja vrsta se beseda »s« zamenja z besedo »iz«; 
133. člen: Tretja alinea se v celoti črta, ker ta naloga pripada občinskemu 

za šolstvo pristojnemu organu; 
V predzadnji alinei, zadnja vrsta se črtajo besede »na območju okraja« in 

nadomestijo z besedami »v okraju«; 
136. člen: V zadnji alinei se črtajo besede »v delovno področje«. 
Poleg navedenih sprememb in dopolnitev je odbor sprejel še tiskovne po- 

pravke odbora za prosveto in kulturo in dodal še nekaj svojih. 
Odbor je sprejel tudi vse spremembe in dopolnitve odbora za prosveto in 

kulturo razen dopolnitve k 27. in 70. členu, ki jih je nekoliko drugače formuliral. 
Odbor predlaga, da Republiški zbor sprejme predlog zakona z navedenimi 

spremembami in dopolnitvami. 
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Lada Oblaka. 

St. R 212/3-59. 

Ljubljana, dne 29. septembra 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  L   r. 

PREDLOG 

ZAKONA   O   MUZEJIH 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Muzeji in galerije (v nadaljnjem besedilu: muzeji) so kulturno-prosvetni 
zavodi. < 

2. člen 

Muzeji skrbe za gradivo, ki je pomembno za ljudsko izobraževanje ter za 
znanost in umetnost (muzejsko gradivo). 

Muzeji imajo pri tem zlasti naslednje naloge: 
1. sistematično zbirajo, urejajo, hranijo in proučujejo muzejsko gradivo ter 

pri tem sodelujejo z drugimi muzeji, arhivi, znanstvenimi zavodi, zavodi za 
spomeniško varstvo in podobnimi zavodi; 

2. razstavljajo za ljudsko izobraževanje pomembno muzejsko gradivo; 
3. širijo zanimanje za muzejsko gradivo s tem, da sestavljajo muzejske 

kataloge in vodiče, prirejajo predavanja in občasne razstave in oglede pod stro- 
kovnim vodstvom, objavljajo članke in podobno; 



PrlloRC 401 

4. omogočajo strokovno in znanstveno proučevanje vsega muzejskega gra- 
diva. 

Pri izvrševanju gornjih nalog se muzeji povezujejo s šolami ter zavodi in 
organizacijami za ljudsko prosvetno izobraževanje. 

3. člen 
Muzeji so osrednji in lokalni. 
Osrednji muzeji zbirajo muzejsko gradivo z vsega slovenskega ozemlja, 

lahko pa zbirajo muzejsko gradivo tudi od drugod. 
Lokalni muzeji zbirajo gradivo z določenega ožjega območja, za katero je 

muzej ustanovljen. 

4. člen 

Po vrsti muzejskega gradiva so muzeji splošni ali posebni. 
Splošni muzeji zbirajo več vrst ali vse vrste muzejskega gradiva. 
Posebni muzeji zbirajo muzejsko gradivo določene vrste n. pr. muzeji NOB, 

prirodoslovni muzeji, etnografski muzeji, tehniški muzeji, zemljepisni muzeji, 
šolski muzeji itd. 

5. člen 

Muzeji se vodijo po načelih družbenega upravljanja. 

6. člen 
Muzej je pravna oseba. 
Muzej ima svoja pravila, ki jih sprejme muzejski svet, potrdi pa ustano- 

vitelj. 
Državni organi imajo nasproti muzejem pravice in dolžnosti, ki jih določa 

zakon. 

7. člen 

Vsak muzej ima svoj predračun dohodkov in izdatkov. 
Materialna sredstva za delo muzeja zagotovi ustanovitelj. 

8. člen 

Strokovno delo muzejev opravljajo strokovni muzejski uslužbenci. 

USTANOVITEV, ZDRUŽITEV IN PRENEHANJE MUZEJEV 

9. člen 

Osrednji muzej ustanovi Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije z 
uredbo. 

Lokalni muzej ustanovi okrajni ali občinski ljudski odbor z odlokom. 
Lokalni muzej lahko ustanovi tudi več ljudskih odborov skupaj. V takem 

primeru izda odlok o ustanovitvi tisti ljudski odbor, na katerega območju bo 
sedež muzeja. Ljudski odbori določijo s pogodbo, katero muzejsko gradivo pre- 
vzame muzej ob ustanovitvi, kolikšen del stroškov za temeljne investicije in za 
vzdrževanje muzeja gre v breme posameznega okraja oziroma občine; s pogodbo 
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se določijo tudi druge medsebojne pravice in dolžnosti med ljudskimi odbori 
kot soustanovitelji ter med njimi in muzejem. 

Muzej lahko ustanovi tudi gospodarska ali družbena organizacija. 

10. člen 

Muzej se lahko ustanovi, če so izpolnjeni tile pogoji: 
1. če je zbrano zadosti primernega muzejskega gradiva za začetek dela 

muzeja in obstoji potreba po ustanovitvi muzeja; 
2. če so zagotovljeni primerni prostori za razstavljanje in hranjenje muzej- 

skega gradiva ter drugi prostori, ki so potrebni za delo muzeja; 
3. če je zagotovljeno strokovno muzejsko osebje; 
4. če so zagotovljena zadostna finančna sredstva za delo muzeja. 

11. člen 

Ce hoče ustanoviti muzej ljudski odbor, gospodarska ali družbena organi- 
zacija, si mora pred izdajo akta o ustanovitvi priskrbeti potrdilo Sveta za kulturo 
in presveto LRS o tem, da so izpolnjeni pogoji iz 10. člena tega zakona. 

12. člen 

V aktu o ustanovitvi je treba poleg splošnih določb o ustanovitvi navesti 
tudi ime, sedež in območje muzeja ter vrsto gradiva, ki ga muzej zbira. 

13. člen 

Ustanovitelj lahko dva ali več muzejev združi v en muzej ali iz enega mu- 
zeja ustanovi dva ali več muzejev. 

Muzeje, ki so jih ustanovili različni ustanovitelji, združijo ustanovitelji 
sporazumno. 

14. člen 

Muzej lahko odpravi ustanovitelj. 

15. člen 

V aktu o prenehanju muzeja se določi, kateri organ, muzej ali zavod pre- 
vzame njegovo muzejsko gradivo, lahko pa se za muzejsko gradivo takega 
muzeja ustanovi muzejska zbirka (39. člen). 

REGISTRACIJA MUZEJEV 

16. člen 

Vsak muzej mora biti registriran. 
Svet za kulturo in prosveto LRS vodi register muzejev in muzejskih zbirk. 
Zaradi registracije pošlje ustanovitelj Svetu za kulturo in prosveto LRS 

akt o ustanovitvi, združitvi, razdelitvi ali o prenehanju muzeja. 
Pravilnik o sestavi in vodenju registra izda Svet za kulturo in prosveto LRS. 
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VODSTVO MUZEJEV 

17. člen 

Muzej vodita muzejski svet in ravnatelj. 

18. člen 

Muzejski svet šteje od 5 do 15 članov. Koliko članov sestavlja muzejski 
svet, določajo pravila muzeja. 

Clane sveta imenuje ustanovitelj. Dve tretjini članov imenuje ustanovitelj 
izmed javnih delavcev, eno tretjino pa na predlog delovnega kolektiva muzeja 
izmed njegovih članov. 

Ravnatelj je po svojem položaju član muzejskega sveta. 
Muzejski svet se imenuje za dve leti. 
Ustanovitelj lahko razreši posamezne člane muzejskega sveta pred potekom 

tega roka, če zanemarijo svoje dolžnosti ali jih ne morejo opravljati, in imenuje 
namesto njih druge. 

Delovni kolektiv lahko predlaga, da se razreši član, ki je bil imenovan na 
njegov predlog. 

19. člen 

Muzejski svet voli izmed sebe predsednika. Ravnatelj ali drug uslužbenec 
muzeja ne more biti predsednik muzejskega sveta. 

Predsednik muzejskega sveta pripravlja, sklicuje in vodi seje sveta. 
Predsednik muzejskega sveta sklicuje seje po potrebi, najmanj pa trikrat na 

leto; na predlog tretjine članov sveta ali na zahtevo ravnatelja muzeja pa mora 
sklicati sejo. 

20. člen 

Muzejski svet sklepa veljavno, če je na seji navzočih več kot polovica 
njegovih članov. 

Muzejski svet odloča z večino glasov navzočih članov. 
S pravili muzeja se lahko določi, da je za pomembnejše odločitve sveta 

potrebna večja večina glasov. 

21. člen 
Muzejski svet: 
1. sprejme pravila muzeja; 
2. sprejme letni delovni načrt muzeja; 
3. obravnava stanje v muzeju in poročilo o delu muzeja; daje smernice za 

delo muzeja; 
4. določa predlog predračuna dohodkov in izdatkov muzeja in sestavi 

zaključni račun muzeja; 
5. postavlja in razrešuje vodje notranjih organizacijskih enot muzeja; 
6. odloča v soglasju z ustanoviteljem o odtujitvi in zamenjavi muzejskih 

predmetov; 
7. daje smernice glede dajanja muzejskih predmetov v začasno uporabo 

izven muzeja; 
8. skrbi za strokovno izpopolnjevanje muzejskega osebja; 
9. opravlja druge naloge, ki so mu dane po tem zakonu s posebnimi predpisi 

ali pravili muzeja. 
23« 
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RAVNATELJ 

22. člen 

Ravnatelja muzeja postavi in razreši ustanovitelj. 

23. člen 

Ravnatelj muzeja organizira delo muzeja in ga neposredno vodi. Odgovoren 
je za izvrševanje zakonov in drugih predpisov in ukrepov ter zakonitih sklepov 
muzejskega sveta. 

Ravnatelj muzeja je odredbodajalec za izvrševanje predračuna dohodkov 
in izdatkov muzeja. 

24. člen 

Ravnatelj muzeja postavlja in razrešuje uslužbence in delavce razen vodij 
notranjih organizacijskih enot; izdaja odločbe o delovnih razmerjih. 

25. člen 

Ce ravnatelj muzeja misli, da je odločitev muzejskega sveta v nasprotju 
z veljavnimi predpisi ali da ni v skladu z nalogami muzeja, zadrži izvršitev 
odločitve in obvesti o tem takoj pristojni nadzorni organ, da o tem odloči. 

STROKOVNI KOLEGIJ 

26. člen 

Muzej z razvito notranjo organizacijo ima strokovni kolegij. 
Strokovni kolegij sestavljajo šefi strokovnih organizacijskih enot muzeja. 

Ce ima muzej pomočnika ravnatelja in tajnika muzeja, sta tudi ta dva člana 
strokovnega kolegija. 

S pravili muzeja se lahko določi, da sme muzejski svet imenovati v stro- 
kovni kolegij tudi druge strokovnjake, ki niso uslužbenci muzeja. 

27. člen 

Strokovni kolegij je posvetovalni organ ravnatelja muzeja in muzejskega 
sveta za vsa važnejša strokovna vprašanja in za vprašanja, ki zadevajo stro- 
kovno vodstvo muzeja. 

28. člen 

Seje strokovnega kolegija sklicuje in vodi ravnatelj. 

NADZORSTVO 

29. člen 

Zakonitost dela osrednjih muzejev nadzoruje Sekretariat LR Slovenije za 
kulturo, prosveto in znanost. 

Zakonitost dela lokalnih muzejev nadzoruje za zadeve kulture in prosvete 
pristojni upravni organ ljudskega odbora, ki je ustanovil muzej. 
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Zakonitost dela lokalnih muzejev, ki jih ustanovijo gospodarske in družbene 
organizacije, nadzoruje za kulturo in presveto pristojni upravni organ občin- 
skega ljudskega odbora. 

30. člen 

Svet za kulturo in presveto LRS ima splošno nadzorstvo nad delom vseh 
muzejev v Ljudski republiki Sloveniji, spremlja njihovo delo, skrbi za njihov 
napredek in opravlja druge naloge, ki so mu dane s tem zakonom. 

MUZEJSKA KOMISIJA 

31. člen 

Svet za kulturo in presveto LRS ustanovi muzejsko komisijo kot svoj 
strokovni posvetovalni organ za obravnavanje vprašanj v zvezi z delom in 
razvojem muzejev ter za dajanje predlogov in mnenj o teh vprašanjih. 

MUZEJSKO GRADIVO 

32. člen 

Muzejsko gradivo mora biti praviloma razstavljeno v razstavnih prostorih 
muzeja, ki so dostopni javnosti. Muzej ima lahko razstavne prostore tudi izven 
sedeža muzeja, če tako odloči muzejski svet s soglasjem ustanovitelja. 

Ce razstavni prostori muzeja ne zadoščajo za razstavitev vsega muzejskega 
gradiva iz prejšnjega odstavka, je treba razstavno gradivo občasno menjavati. 

Nerazstavljeno muzejsko gradivo mora biti hranjeno v primernih depojih 
in sistematično urejeno. 

Za ogled muzejskega gradiva, ki ni razstavljeno, je potrebno dovoljenje 
ravnatelja. 

S pravili muzeja se uredi vprašanje, kdo in ob kakšnih pogojih lahko foto- 
grafira, prerisuje in proučuje muzejsko gradivo. 

33. člen 

Muzeji pridobivajo muzejsko gradivo z iskanjem in izkopavanjem na terenu, 
z   nakupom, z zamenjavo, z darili, volili in podobno. 

34. člen 

Muzejsko gradivo, ki je splošno ljudsko premoženje, se praviloma izroči 
ustreznemu muzeju. 

35. člen 

Muzeji lahko sprejemajo posamezne predmete muzejskega gradiva v trajno 
ali začasno čuvanje ali razstavljanje. 

36. člen 

Muzeji vodijo knjigo inventarja in kartoteko vseh predmetov svojega mu- 
zejskega gradiva. 

Podrobnejše predpise o vodenju knjige inventarja in kartoteke po prejšnjem 
odstavku izda Svet za kulturo in presveto LRS. 
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DELAVNICE MUZEJEV 

37. člen 

Muzeji imajo lahko svoje delavnice in laboratorije za konserviranje in 
restavriranje muzejskega gradiva. 

Muzeji, ki imajo svoje delavnice, lahko opravljajo po naročilu konserva- 
torska in restavratorska dela. 

FINANSIRANJE MUZEJEV 

38. člen 

Za finančno poslovanje muzejev, ki jih ustanovijo državni organi, veljajo 
splošni predpisi o finančnem poslovanju proračunskih zavodov. 

Finančno poslovanje muzejev, ki jih ustanovijo gospodarske in družbene 
organizacije, se določi s pravili muzeja. 

MUZEJSKE ZBIRKE 

39. člen 

Državni organ, zavod, družbena ali gospodarska organizacija, ki ima zbrano 
primerno muzejsko gradivo, lahko ustanovi muzejsko zbirko kot svojo notranjo 
organizacijsko enoto, če niso izpolnjeni za ustanovitev muzeja vsi pogoji iz 
10. člena tega zakona. 

Muzejska zbirka ne more biti samostojen zavod. 

40. člen 

Ustanovitelj si mora pred ustanovitvijo muzejske zbirke priskrbeti potrdilo 
za kulturo in prosveto pristojnega organa okrajnega ljudskega odbora o tem, 
da je strokovno dovolj poskrbljeno za ohranitev muzejskega gradiva. 

41. člen 

Muzejsko zbirko vodi vodja muzejske zbirke; postavi in razreši ga usta- 
novitelj. 

42. člen 

Za muzejske zbirke se primerno uporabljajo določbe drugega odstavka 6. 
člena, 12., 14. do 16. člena, 29., 30., 35., in 36. člena tega zakona. 

Muzejska zbirka opravlja naloge iz 1. in 4. točke 2. člena tega zakona; 
ustanovitelj zbirke lahko določi, da opravlja muzejska zbirka tudi druge naloge 
iz 2. člena tega zakona. 

43. člen 

Posamezni muzejski predmeti ali skupine muzejskih predmetov so lahko 
razstavljeni v objektih, s katerimi so povezani, ali na krajih, kjer so bili naj- 
deni (memorialni muzeji, lapidariji in podobno). 
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

44. člen 

Muzeji, ki izpolnjujejo pogoje iz 10. člena tega zakona, morajo najpozneje 
v šestih mesecih potem, ko začne veljati ta zakon, prilagoditi svojo organizacijo 
in delo določbam tega zakona. 

45. člen 

Muzej, ki ne izpolnjuje pogojev iz 10. člena tega zakona ali v enem letu ne 
prilagodi svoje organizacije določbam tega zakona, preneha obstojati kot muzej. 
Tak muzej lahko nadaljuje z delom kot muzejska zbirka, če tako določi usta- 
novitelj (39. člen). 

46. člen 

O tem, da muzej izpolnjuje pogoje iz 10. člena tega zakona, izda potrdilo 
Svet za kulturo in prosveto LRS. 

O tem, da je strokovno dovolj poskrbljeno za ohranitev muzejskega gradiva 
v muzejski zbirki, izda potrdilo za kulturo pristojni svet okrajnega ljudskega 
odbora. 

47. člen 

Vse muzeje in muzejske zbirke, ki bodo nadaljevale z delom, je treba pri- 
javiti za registracijo v šestih mesecih potem, ko začne veljati ta zakon z navedbo 
podatkov iz 12. člena tega zakona. 

48. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu LRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

L 
V LR Sloveniji je 51 muzejev, od tega je bilo do leta 1918 osnovanih 8, do 

1945 še 9, po osvoboditvi pa 34. 
Med muzeji je največ pretežno kulturnozgodovinskih (22), slede zgodovinski 

(9) med njimi NOB (5), memorialni (8), tehnični (6), umetnostni (3) in ostali (3). 
Lokalni muzeji (42) so pretežno kompleksni t. j. obsegajo zgodovinski, NOB, 

kulturnozgodovinski in etnografski material. Osrednji muzeji (9) so specialni 
razen Narodnega muzeja in Tehničnega muzeja Slovenije, ki vsebinsko zajemata 
več različnih panog. 

Največ muzejev je v Ljubljanskem okraju (19), slede okraji: Kranj (9) 
Maribor (7), Novo mesto (5), Gorica (3), Koper (3), Celje (3), Murska Sobota (2). 

Od invcntariziranih muzealij jih je večina kulturnozgodovinskih, največ v 
ljubljanskem okraju. Tudi med razstavljenimi predmeti prevladuje kulturna 
zgodovina. 

Pripominjamo, da so predmeti razstavljeni na stalnih muzejskih razstavah, 
medtem ko pridejo ostale muzealije pred javnost le na občasnih razstavah, če 
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in kolikor jih posamezni muzej organizira. Najaktivnejši med vsemi je v tem 
pogledu muzej v Kranju. 

Največ obiska so imele ljubljanske muzejsko ustanovo, saj jo to že tradi- 
cionalna točka šolskih izletov s podeželja, razen tega pa je tu še aktivna 
Moderna galerija s svojimi številnimi razstavami. V primerjavi z ljubljanskimi 
muzeji pa ima izredno lep obisk muzej v Kranju, kar jo rezultat velike aktiv- 
nosti kranjskega Mestnega muzeja, o kateri je bilo že ponovno govora. 

Muzejski proračuni v LR Sloveniji so leta 1958 skupno znašali 113 758 000 
dinarjev. Od tega je 66 104 000 din osebnih izdatkov (580/o), 20 930 000 din opera- 
tivnih izdatkov (18%) in le 26 724 000 din za funkcionalne izdatke (24%) - od 
tega 6 339 000— din za odkupe predmetov (5%). Tako odmerjeni funkcionalni 
izdatki, med njimi zlasti za odkupe in raziskavanja, otežkočajo uspešnejše delo 
muzejev. 

II. 

Kot izhaja iz gornjih podatkov, zavzemajo muzeji v LR Sloveniji vidno 
mesto v našem kulturnem življenju in se njihova pomembnost veča iz dneva v 
dan. Glede na to in ker ne bo izšel zvezni zakon o muzejih, je potrebno, da se z 
republiškim zakonom uredijo vprašanja, ki se tičejo muzejev. 

Bistvena karakteristika predloženega osnutka je, da upošteva tako pro- 
svetno vzgojni pomen muzejskih ustanov kakor tudi njihovo družbeno pove- 
zavo. Kot korektiv prehitrega ustanavljanja muzejev, ko niso podani niti ma- 
terialni niti kadrovski pogoji, naj bi veljalo določilo, da je za ustanovitev vsa- 
kega muzeja potrebno predhodno potrdilo Sveta za kulturo in presveto LRS. 
Tako bi bila zagotovljena tudi strokovna skrb za zbrani muzejski material. 
Važno je tudi določilo, da morajo že obstoječi muzeji prilagoditi svoje delo 
osnovnim določilom tega zakona, sicer prenehajo kot samostojni muzeji ali posta- 
nejo muzejske zbirke, ki pa imajo manjše pravice in naloge kakor pa samo- 
stojni muzeji. 

V predlogu zakona je točno določen način družbenega upravljanja v muzejih 
v skladu s splošnimi načeli o družbenem upravljanju kulturnih zavodov. Stro- 
kovno nadzorstvo nad muzeji in nadzorstvo nad zakonitostjo njihovega dela 
je poverjeno svetom in upravnim organom za kulturo in presveto. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 

k predlogu zukona o muzejih 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS 
je na seji dne 26. septembra 1959 razpravljal o predlogu zakona o muzejih 
v besedilu, kot ga je predložil Izvršni svet. 

V razpravi so člani odbora poudarili, kako potrebno je sprejeti zakon, 
ki bo pravno urejal to področje in ki bo zagotovil uspešno delo in nadaljnji 
razvoj kulturnih ustanov te vrste. Po eni strani je treba zagotoviti strokovno 
skrb za zbrani muzejski material in materialne ter kadrovske pogoje, po drugi 
strani pa vzpodbujati in pospeševati zbiranje muzejskega gradiva. Rešitev, kot 
jo predlaga zakon o muzejih, da se ustanovijo muzeji tam, kjer so za to podani 
materialni in kadrovski pogoji, drugod pa muzejske zbirke, po mnenju članov 
odbora ta problem uspešno rešuje. Prav tako je v predlogu tudi natančno dolo- 
čeno upravljanje muzejev v skladu s splošnimi načeli o družbenem upravljanju 
in strokovno nadzorstvo nad njimi in zakonitostjo njihovega dela, ki jo pover- 
jeno svetom in upravnim organom za kulturo in prosveto. 

Odbor je sprejel predlog zakona o muzejih brez sprememb in dopolnitev 
in predlaga Republiškemu zboru Ljudske skupščine LRS, da ga sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Staneta Ravljena. 

St. R 213/1-59. 

Ljubljana, dne 26. septembra 1959. 

Stane Ravljen 1. r. Predsednik: 
Poročevalec: France Perovšekl. r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI  ZBOR 
Odbor za organizacijo oblasti 

in upravo 

POROČILO 

k predlogu zakona o muzejih 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo je na svoji seji dne 28. septembra 
1959 razpravljal o predlogu zakona, predvsem o določbah, ki se nanašajo na 
družbeno upravljanje, astanovitev in prenehanje muzejev. 
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S tem predlogom zakona se urejajo vprašanja muzejev, ki do sedaj še 
pravno niso bila urejena. Predlog zakona predvideva družbeno upravljanje v 
teh ustanovah in določa pogoje za pravilno strokovno in prosvetno vzgojno 
poslovanje muzejev. 

Odbor je v celoti sprejel predlog zakona in predlaga Republiškemu zboru 
Ljudske skupščine LRS, da ga sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Stanka Brečka. 

St. R 213/1-59. 

Ljubljana, dne 28. septembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

StankoBrečkol. r. MilanApihl.r 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI  ZBOR 
Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona o muzejih 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na svoji 
seji dne 29. septembra 1959 razpravljal o predlogu zakona o muzejih. 

Potreba po izdaji zakonitih predpisov, s katerimi bodo urejena vprašanja 
muzejev in galerij, je obstajalo že ves čas po osvoboditvi. Predlog zakona deli 
muzeje v osrednje in lokalne, po vrsti gradiva pa v splošne in posebne. Dalje so 
določeni pogoji, kdaj se lahko muzej ustanovi in kdaj odpravi. Da bodo že 
obstoječi muzeji, ki morajo prilagoditi svoje poslovanje predpisom tega zakona 
najpozneje v šestih mesecih, strokovno pravilno poslovali, navaja zakon pogoje 
za njihovo vodstvo. 

Odbor je soglasno brez sprememb sprejel predlog zakona in predlaga Re- 
publiškemu zboru, da ga sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Vero Kolarič. 

St. R 213/2-59. 

Ljubljana, dne 29. septembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
V e r a  K o 1 a r i č 1.  r. D r. H e 1 i M o d i c 1. r. 



Priloge 411 

PREDLOG   ODLOKA 
o ustanovitvi Okrajnega sodišča v Domžalah ter o njegovem 

krajevnem območju 

Na podlagi prvega odstavka 43. člena ustavnega zakona o temeljih druž- 
bene in politične ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije v 
zvezi z 18. členom zakona o sodiščih (Uradni list FLRJ, št. 30-370/54) je Ljud- 
ska skupščina Ljudske republike Slovenije na seji Republiškega zbora dne 
1.  oktobra 1959 sprejela 

ODLOK 
o ustanovitvi Okrajnega sodišča v Domžalah ter o njegovem 

krajevnem območju 

I. 

Ustanovi se Okrajno sodišče v Domžalah. 
i 

II. 

Krajevno območje Okrajnega sodišča v Domžalah obsega območje občine 
Domžale, ki se izloči iz krajevnega območja Okrajnega sodišča v Kamniku. 

III. 

Krajevno območje Okrajnega sodišča v Domžalah je v krajevnem ob- 
močju Okrožnega sodišča v Ljubljani. 

IV. 

Državni sekretariat za pravosodno upravo LRS izvrši ta odlok, določi kdaj 
prične poslovati Okrajno sodišče v Domžalah, ter izda natančnejše predpise 
za izvršitev tega odloka. 

V. 

Ta odlok velja od dneva objave v "Uradnem listu LRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Po odloku o novi določitvi krajevnih območij okrožnih in okrajnih sodišč 
v Ljudski republiki Sloveniji z dne 27. maja 1959 {Ur. 1. LRS, št. 17-77/59) 
obsega okrajno sodišče v Kamniku občini Domžale in Kamnik. To območje 
ima 41 493 prebivalcev. Znaten del tega območja — to so kraji med Lukovico 
in Trojanami in Moravska dolina — je močno oddaljen od sedanjega sedeža 
okrajnega sodišča in imajo ti kraji s sedanjim sedežem okrajnega sodišča tudi 
neugodne prometne zveze. Ti kraji gravitirajo glede na svojo geografsko lego 
in prometne zveze na Domžale in ne na Kamnik. Domžale same dobivajo 
z gospodarskim in kulturno-političnim razvojem vse bolj značaj upravnega 
in gospodarskega centra. Z odpravo bivših občin Mengeš in Moravče in z 
vključitvijo teh občin v občino Domžale je narastlo število prebivalstva občine 
Domžale na 23 650 ljudi, kar predstavlja 56,9% prebivalstva sedanjega območja 
okrajnega sodišča v Kamniku. 
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Vzporedno s tem pripade okrajnemu sodišču v Kamniku iz sedanjega pod- 
ročja občine Domžale večji del, to je SO.TVo zadev, ki jih rešuje to okrajno 
sodišče. 

Zaradi tega se je med prebivalstvom občine Domžale vedno znova pojav- 
ljala želja po ustanovitvi novega okrajnega sodišča v Domžalah. Zelja po 
ustanovitvi novega okrajnega sodišča se je utemeljevala tudi z dejstvom, da 
sta že pred vojno obstajala na sedanjem območju Okrajnega sodišča v Kamniku 
dve okrajni sodišči in sicer poleg Okrajnega sodišča v Kamniku še Okrajno 
sodišče na Brdu. 

Navedeni razlogi govore za ustanovitev Okrajnega sodišča v Domžalah. 
Novo Okrajno sodišče bi po obsegu dela, ki ga bo opravljalo, spadalo med 
manjša okrajna sodišča, kakršnih je v LR Sloveniji po sedanjem stanju ena 
tretjina. 

ObLO Domžale je priskrbel prostore, ki ustrezajo potrebam novega okraj- 
nega sodišča in ki bodo pripravljeni do konca septembra t. 1. OLO Ljubljana 
pa je odobril v svojem proračunu za leto 1959 potrebne kredite za ustanovitev 
novega okrajnega sodišča in za njegovo poslovanje v tekočem letu. Do začetka 
poslovanja novega okrajnega sodišča bodo urejena tudi potrebna personalna 
vprašanja, delovna s premestitvijo kadra od okrajnega sodišča v Kamniku. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI  ZBOR 
Odbor za organizacijo 

oblasti in upravo 

POROČILO 

k predlogu odloka o ustanovitvi Okrajnega sodišča v Domžalah 
ter o njegovem krajevnem območju 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo je na seji dne 28. septembra 1959 
razpravljal o predlogu odloka in ga sprejel brez sprememb. 

Odbor sodi, da je potrebno ustanoviti okrajno sodišče v Domžalah, ker je 
občina Domžale sedaj geografsko in gospodarsko zaokrožena celota. Sam kraj 
Domžale pa je naravni center te občine, ki je dobro povezan z ostalimi kraji 
občine s prometnimi zvezami. 

V nadaljnjem razvoju našega sodstva se predvideva ustanovitev okrajnih 
sodišč na območju večjih občin. Ker je občina Domžale že geografska in go- 
spodarska celota, naj se za njeno območje ustanovi tudi okrajno sodišče. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme ta odlok. 
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Staneta Brečka. 

St. R 214/1-59. 

Ljubljana, dno 28. septembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

StankoBrečkol. r. MilanApihl. r 
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PREDLOG   SKLEPA 
o spremembi določitve števila članov, ki jih izvoli Ljudska skupščina 

LR Slovenije v fakultetne svete Univerze v Ljubljani 

Na podlagi 1. odstavka 43. člena ustavnega zakona o temeljih družbene in 
politične ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije v zvezi s 106. 
in 126. členom zakona o Univerzi v Ljubljani, je Ljudska skupščina LR Slovenije 
na seji Republiškega zbora dne 1. oktobra 1959 

sklenila: 

I. Ljudska skupščina LRS izvoli v fakultetni svet vsake fakultete Univerze 
v Ljubljani 11 članov. 

II. Ta sklep velja takoj. 
S tem preneha veljati določba o določitvi števila članov fakultetnih svetov 

v sklepu o novi določitvi števila članov, ki jih izvoli Ljudska skupščina LRS 
v univerzitetni svet in v fakultetne svete Univerze v Ljubljani (Uradni list LRS 
št. 25-124/57). 

OBRAZLOŽITEV 

Predlaga se, da ostane število članov, ki jih izvoli Ljudska skupščina LRS 
v univerzitetni svet, nespremenjeno, da pa se število članov, ki se izvolijo v 
fakultetne svete, zviša od 9 na 11. Po novih statutih fakultet je določeno, koliko 
članov voli fakultetna uprava v fakultetni svet. To število je po posameznih 
fakultetah različno, in sicer od 5 do 8 članov. 

Ker se zunanji člani fakultetnih svetov ne udeležujejo redno sej fakultetnih 
svetov, se je v praksi ponovno dogajalo, da so predstavljali v fakultetnem svetu 
večino oni člani, ki so jih izvolile fakultetne uprave. Posledica tega so bile težave 
pri sestavi komisij fakultetnih svetov, ki imajo 3 komisije, in sicer študijsko, 
kadrovsko in komisijo za materialna vprašanja. Da ne bi ležalo delo v komisijah 
samo na nekaj članih oziroma samo na članih, ki so jih izvolile fakultetno uprave 
je prav, da se zviša število članov, ki jih izvoli Ljudska skupščina LRS. 

Na fakulteti za splošno medicino in stomatologijo in na fakulteti za agro- 
nomijo, gozdarstvo in veterinarstvo se bo to zvišanje realiziralo prihodnje leto, 
ko bosta izvoljena nova fakultetna sveta. 

PREDLOG   SKLEPA 

o  izvolitvi članov, ki jih izvoli Ljudska skupščina LRS v univerzitetni svet in 
v nekatere fakultetne svete Univerze v Ljubljani. 

Na podlagi 1. odstavka 43. člena ustavnega zakona o temeljih družbene in 
politične ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije v zvezi s 106. 
in 126. členom zakona o Univerzi v Ljubljani, je Ljudska skupščina LRS na seji 
Republiškega zbora dne 1. oktobra 1959 

sklenila: 

Ker je potekla mandatna doba članov univerzitetnega sveta in nekaterih 
fakultetnih svetov Univerze v Ljubljani, ki jih izvoli Ljudska skupščia LRS, se 
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izvolijo: 

I. Za člane univerzitetnega sveta: 

1. Ciril Cvetko, profesor Akademije za glasbo, 
2. Marjan Jenko, predsednik ObLO Ljubljana-Siška, 
3. Miloš Led i nek, sekretar Okrajnega komiteja ZKS Maribor, 
4. Vladko Majhen, predsednik Sveta za šolstvo LRS, 
5. Matija M a 1 e ž i č, državni sekretar za finance LRS, 
6. Stane M a r k i č, sekretar Univerzitetnega komiteja ZKS, 
7. Jože P e r n u š , predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, 
8. Drago S e 1 i g e r, glavni urednik Radiotelevizije Ljubljana, 
9. Janez V i p o t n i k , sekretar Okrajnega komiteja ZKS Ljubljana, 

10. Zima Vrščaj — Holly, glavni urednik revije »Otrok in družina«, 
II. inž.  Pavle Zaucer,  predsednik  Republiškega  zbora  Ljudske skup- 

ščine LRS. 

Fakultetni svet vsake fakultete izvoli v univerzitetni svet po enega svojega 
predstavnika izmed tistih članov fakultetnega sveta, ki jih je izvolila Ljudska 
skupščina LRS. 

11. Za člane fakultetnega sveta Naravoslovne fakultete: 

1. inž. Janez Beravs, uslužbenec Državnega sekretariata za notranje 
zadeve LRS, 

2. mr. ph. Vida Berkopec, upravnica Centralne lekarne v Ljubljani, 
3. Ludvik Gabrovšek, sekretar Sekretariata Sveta za šolstvo LRS, 
4.'Zdenka Kas tel i c, profesor 1. gimnazije v Celju, 
5. Avguštin Lah, član Sveta za šolstvo LRS, 
6. Julij L u č o v n i k , profesor I. gimnazije v Mariboru, 
7. inž. Zorka M a 1 e ž i č, uslužbenka Centralnega zavoda za napredek go- 

spodinjstva v Ljubljani, 
8. Bojan P o 1 a k, republiški sekretar za promet, 
9. inž. Branko P ol h , šef laboratorija podjetja »TOMOS« v Kopru, 

10. Tone Poljšak, član Predsedstva Centralnega Komiteja LMS, 
11. Ivan Tavčar, urednik »Delavske enotnosti«. 

III. Za člane fakultetnega sveta Filozofske fakultete: 

1. Tilka Blaha, član Predsedstva Rep. sveta sindikatov Slovenije, 
2. Stana G e r k, profesor, uslužbenec Inštituta za zgodovino delavskega 

gibanja, 
3. Jože H a i n z , direktor Višje pedagoške šole v Ljubljani, 
4. Draga H u m e k , direktor Učiteljišča v Mariboru, 
5. Franc K i m o v e c, sekretar Predsedstva SZDL Slovenije, 
6. Ivan K r i ž n a r, profesor I. gimnazije v Ljubljani, 
7. Bogomir  P e r š i č,   sekretar  Inštituta  za  sociologijo  pri   Univerzi   v 

Ljubljani, 
8. Franc P e t e rn e I, svetovalec pri Izvršnem svetu, 
9. Ivan Potrč, književnik, 

10. Julij  Titi, organizacijski sekretar Okrajnega komiteja ZKS Koper, 
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11. Marija  Vilfan, predsednik  Komisije za  idejno-vzgojno  delo pred- 
sedstva SZDL v Ljubljani. 

IV. Za člane fakultetnega sveta Pravne fakultete: 

1. Živa Bel t ram, direktor Centralnega zavoda za napredek gospodinj- 
stva v Ljubljani, 

2. Bogdan Capuder, urednik »Naših razgledov«, 
3. dr. Jože Globevnik, republiški sekretar za zakonodajo in organi- 

zacijo, 
4. Edo G r g i č, okrožni javni tožilec v Ljubljani, 
5. dr. Vlado Grosman, odvetnik v Ljubljani, 
6. Vinko Hafner, predsednik OLG Kranj, 
7. dr. Sonja Kukovec, sekretar zakonodajnega odbora Ljudske skup- 

ščine LRS, 
8. Jože P a v 1 i č i č, državni sekretar za pravosodno upravo LRS, 
9. dr. Miha Potočnik, tajnik Ljudske skupščine LRS, 

10. Bojan S k r k, pomočnik sekretarja Izvršnega sveta LS LRS, 
11. Martin Zalik, sodnik Vrhovnega sodišča LRS. 

V. Za člane fakultetnega sveta Ekonomske fakultete: 

1. Janko Dekleva, državni podsekretar za finance LRS, 
2. Ostoj D u r j a v a , profesor Višje komercialne šole v Mariboru, 
3. Miran G o sla r, direktor »Slovenija-vino« Ljubljana, 
4. Ivan H e 11 e r, direktor Gospodarskega razstavišča v Ljubljani, 
5. Mirko Jamar, direktor Zavoda LRS za gospodarsko planiranje, 
6. Jože Knez, direktor podjetja -Novoles« v Novem mestu, 
7. Tine Lah, podpredsednik OLG Maribor, 
8. dr. Božo Linhart, direktor Jugoslovanske banke za zunanjo trgovino. 

Centrala za LRS v Ljubljani, 
9. Miloš O p r e š n i k , uslužbenec Izvršnega sveta LS LRS, 

10. Lojzka Stropnik, podpredsednik GbLG Ptuj, 
11. inž. Miloš Vehovar, glavni tajnik Trgovinske zbornice LRS. 

VI. Za člane fakultetnega sveta Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in 
geodezijo: 

1. inž. Sergej Bubnov, glavni inženir Splošnega projektivnega biroja 
v Ljubljani, 

2. inž. Dušan G r u m, uslužbenec Sekretariata IS za narodno obrambo, 
3. inž. Ljubo Humek, direktor »Komuna-projekt« Maribor, 
4. inž. Lojze K e r i n , direktor Uprave za vodno gospodarstvo LRS, 
5. Sveto K o b a 1, podpredsednik OLG Kranj, 
6. inž. Sonja L a p a j n e , direktor Projektivnega ateljeja v Ljubljani, 
7. inž.   Ciril   Mravlja,   direktor  Direkcije   jugoslovanskih   železnic   v 

Ljubljani, 
8. inž. Boris Pipan, direktor Tehnogradnje Vuhrcd-Vuzenica, 
9. inž. Lojze Roječ, direktor Urbanističnega inštituta LRS, 

10. Franc R u p r e t,   predsednik GbLG Celje, 
11. inž. Viktor Turnšek, direktor Zavoda za raziskavo materiala in kon- 

strukcij LRS v Ljubljani. 
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VII. Za člane fakultetnega sveta Fakultete za elektrotehniko in strojništvo: 

1. Stane Fele, sekretar občinskega komiteja ZKS Ljubljana-Bežigrad, 
2. Rudi Jančar, direktor Inštituta za elektrozveze v Ljubljani, 
3. Marjan Kobentar, direktor podjetja »Elma« v Črnučah, 
4. Lojze Koder,   direktor podjetja -Titan« v Kamniku, 
5. inž. Vekoslav Korošec, glavni direktor Elektrogospodarske skupnosti 

v Ljubljani, 
6. inž.  Ludvik K r e m ž a r, pomočnik sekretarja za industrijo in obrt, 
7. inž. Stojan  P e r h a v c,  direktor podjetja -TAM« v Mariboru, 
8. Franc Pir kovic, sekretar Okrajnega komiteja ZKS Novo mesto, 
9. Franc Slap ni k, direktor Strojne tovarne v Trbovljah, 

10. Albin Vengust, direktor podjetja »Telekomunikacije« v Ljubljani, 
11. inž. Milan Železni k, tehnični direktor podjetja »Iskra« Kranj. 

VIII. Za člane fakultetnega sveta Fakultete za rudarstvo metalurgijo in 
kemijsko tehnologijo: 

1. inž. Matevž Hafner, direktor Železarne Jesenice, 
2. inž. Milivoj Hladnik, direktor Kemičnega inštituta »Boris Kidrič« 

v Ljubljani, 
3. inž. Ivo Klemenčič, podpredsednik OLO Ljubljana, 
4. inž. Srečko Kotnik, glavni inženir Tovarne dušika v Rušah, 
5. Vinko Kramar, sekretar Rudniškega komiteja ZKS Zagorje, 
6. inž. Slavko P a p 1 e r, direktor Geološkega zavoda LRS v Ljubljani, 
7. inž. Dušan P i p u š , tehnični direktor rudnika Velenje, 
8. inž. Ciril Prohinar, direktor Rudnika živega srebra v Idriji, 
9. inž. Tone T r i b u š o n , vodja strokovnega sveta pri Republiškem svetu 

zveze sindikatov Slovenije, 
10. inž. Vladimir Zupan, tehnični vodja tovarne »LEK« v Ljubljani, 
11. inž. Franc Žitnik, direktor Bombažne predilnice in tkalnice v Tržiču. 

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o Univerzi v Ljubljani je dal Univerzi in fakultetam novo orga- 
nizacijsko strukturo, ko je iz prej enotne Tehnične fakultete ustanovil 3 tehnične 
fakultete, ter razdružil pravno-ekonomsko ter prirodoslovno-matematično in 
filozofsko fakulteto v samostojne fakultete. Zato so bili 12. VII. 1957 za novo- 
ustanovljene fakultete in za univerzitetni svet izvoljeni od Ljudske skupščine 
LRS novi člani. Naprej sta delala samo fakultetna sveta Fakultete za splošno 
medicino in stomatologijo in Fakultete za agronomijo, gozdarstvo in veterinar- 
stvo, ki ob reorganizaciji nista utrpeli sprememb; v zadnja dva sveta je Ljudska 
skupščina izvolila člane meseca junija lanskega leta. Mandatna doba fakultetnih 
svetov Fakultete za splošno medicino in stomatologijo in Fakultete za agrono- 
mijo, gozdarstvo in veterinarstvo torej še traja, medtem ko je mandatna doba 
univerzitetnega sveta in fakultetnih svetov drugih fakultet zaradi poteka dveh 
let 12. julija tega leta prenehala. 

Predlog za izvolitev novih članov je bil pripravljen s sodelovanjem druž- 
benih organizacij. Upoštevalo se je koristnost sodelovanja ljudskih poslancev in 
potreba, da v teh družbenih organih sodelujejo tudi ženske in mladina. Nekateri 
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člani se predlagajo ponovno zaradi kontinuitete dela in njihove posebne aktiv- 
nosti v svetih oziroma v njihovih komisijah. Upoštevalo se je, da so v teh 
družbenih organih zastopani večji kulturni in gospodarski centri ter ustrezna 
strokovna združenja. 

Osnutek predloga sklepa je bil sestavljen ob sodelovanju Sekretariata IS za 
zakonodajo in organizacijo. 

LJUDSKA  SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 

k predlogu sklepa o spremembi določitve števila članov, ki jih izvoli Ljudska 
skupščina Lil Slovenije v fakultetne svete Univerze v Ljubljani in k predlogu 
sklepa o izvolitvi članov, ki jih izvoli Ljudska skupščina LUS v univerzitetni 

svet in v nekatere fakultetne svete Univerze v Ljubljani 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS 
je na seji dne 26. septembra 1959 razpravljal o predlogu sklepa o spremembi 
določitve števila članov, ki jih izvoli Ljudska skupščina LR Slovenije v fakul- 
tetne svete Univerze v Ljubljani. 

Odbor je soglašal z obrazložitvijo Izvršnega sveta, da je potrebno zvišati 
število članov, ki se izvolijo v fakultetne svete, od 9 na II, ker se bo s tem 
omogočilo boljše delo teh svetov in okrepil njihov sestav. 

Zato je odbor sprejel predloženi sklep v celoti brez sprememb. 
Prav tako je odbor sprejel predlog sklepa o izvolitvi članov, ki jih izvoli 

Ljudska skupščina LRS v univerzitetni svet in v nekatere fakultetne svete 
Univerze v Ljubljani. 

Odbor za prosveto in kulturo predlaga Republiškemu zboru Ljudske skup- 
ščine LRS, da sprejme predlog sklepa o spremembi določitve števila članov, ki 
jih izvoli Ljudska skupščina LR Slovenije v fakultetne svete Univerze v 
Ljubljani in predlog sklepa o izvolitvi članov, ki jih izvoli Ljudska skupščina 
LRS v univerzitetni svet in v nekatere fakultetne svete Univerze v Ljubljani v 
besedilu, kot sta predložena. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Staneta Ravljena. 

St. R 215/1-59. 

Ljubljana, dne 26. septembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

StaneRavljenl.   r. FrancePerovšekl.  r. 

27 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Odbor za družbena sredstva 

POROČILO 

Na svoji 2. seji dne 10. III. 1959 je odbor za družbena sredstva — ki naj 
obravnava s stališča politike, začrtane v družbenih planih, zakonih, resolucijah, 
priporočilih in drugih aktih Ljudske skupščine, kako državni organi, zavodi ter 
gospodarske in druge organizacije delijo družbena sredstva, kako razpolagajo 
z njimi in kako jih uporabljajo oziroma obravnava politiko gospodarjenja z 
družbenimi sredstvi kot celoto — imenoval štiri pododbore in si postavil za 
prvo nalogo, da na osnovi planov, proračunov in družbenih obračunov kom- 
pleksno prouči problematiko delitve in trošenja sredstev v okrajih Celje in 
Kranj. Na svoji V. seji je to nalogo razširil še na okraj Gorica. Komisije pod- 
odborov so po proučitivi predhodno zbrane dokumentacije obiskale več ljudskih 
odborov, podjetij, zadrug in ustanov ter ugotavljalo skladnost delitve in trošenja 
družbenih sredstev s smernicami splošne gospodarske politike. 

Pri obsežni nalogi so komisije, zaradi lažjega pregleda in pristopa k obrav- 
navani nalogi, včasih obravnavale tudi področja, ki spadajo v delokrog drugih 
skupščinskih odborov oziroma organov skupščine. To pa ne zmanjšuje pomena 
ugotovitev, ki se omenjajo v poročilu, kaže pa na potrebo, da se nekateri 
problemi posebej proučijo in da se tudi pristojni organi in ne samo prizadete 
ustanove ali podjetja zavzamejo za pospešeno rešitev oziroma odpravo nave- 
denih slabosti in neskladnosti. 

INDUSTRIJA 

Komisija je obiskala skupno 30 industrijskih podjetij, in sicer: 
v okraju Celje Termoelektrarno v Šoštanju, Rudnik v Velenju, Železarno 

v Storah, Cinkarno v Celju, Opekarno v Ljubečni, LIP Nazarje, Juteks Žalec, 
Usnjarno v Šoštanju, Keramično industrijo Liboje, Ingrad Celje in Tovarno 
emajlirane posode v Celju; 

v okraju Kranj Tovarno Sava Kranj, SG Projekt Kranj, Iskro Kranj, 
Tiskanino Kranj, Železarno na Jesenicah, Tovarno verig v Lescah, BPT Tržič, 
Peko Tržič, LIP Bled, Elan Begunje in Kemično tovarno v Podnartu; 

v okraju Gorica pa Tovarno pohištva v Novi Gorici, Goriške strojne tovarne 
in livarne Nova Gorica, Fructal Ajdovščina, Tekstilno tovarno v Ajdovščini. 
Tovarno usnja v Mirnu, Solkansko industrijo apna Nova Gorica, Rudnik živega 
srebra v Idriji in Tovarno cementa in salonita v Anhovem. 

Pri pregledih je ugotovila tole: 

Izraba kapacitet 

Način, kako se izkazuje izraba kapacitet, je metodološko nepopoln, zato 
podjetja izkazujejo izrabo kapacitet samo z globalnimi podatki na podlagi iz- 
kušenj, ne da bi zadosti upoštevala zmogljivost vseh osnovnih sredstev, s 
katerimi razpolagajo. 
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Zato ni mogoče razbrati, kako je bil izrabljen pri doseženi proizvodnji 
časovni sklad strojnega parka. Pokazatelje o izrabi kapacitet pogosto nadomestijo 
podatki o izrabi časovnega sklada delovne sile. Dejstvo, da delovni kolektivi 
nimajo jasne slike o izrabi razpoložljivih kapacitet, ampak celo mislijo, da jih 
100 0/o izrabljajo, je pogosto vir prepričanja, da je mogoče proizvodnjo povečati 
izključno z nabavo novih strojnih kapacitet, in jih ne navaja k proučevanju 
možnosti, da bi povečali izrabo razpoložljivih kapacitet z boljšo organizacijo in 
pripravo dela. 

Tudi smotrnejša koordinacija v proizvodnji in delitev dela med podjetji 
bi pripeljala k boljši izrabi kapacitet. Zato bi morale gospodarske organizacije 
predvsem imeti jasno sliko o kapacitetah in bi morale po potrebi tudi s sodelo- 
vanjem in pomočjo strokovnih institucij (Zavod za organizacijo in varnost pri 
delu, strokovna združenja itd.) ugotoviti svoje dejanske zmogljivosti. 

Tudi nesmotrna razporeditev opreme vpliva na slabšo izrabo kapacitet. 
Cesto imajo manjša podjetja stroje, katerih kapaciteta je za obseg poslovanja 
podjetja prevelika; pri večjih podjetjih pa je podoben pojav opaziti pri stranskih 
obratih. Pri gradbenh podjetjih pa poleg tega slabo vpliva tudi nejasna orienta- 
cija za prihodnje leto, kajti predvsem v gradbeništvu je za smotrno razporeditev 
kapacitet važen proizvodni plan za daljše razdobje. 

Podjetja običajno zase zasledujejo gibanje proizvodnje po tekočih cenah in 
po globalnih količinskih pokazateljih. Oba pokazatelja pa sta pomanjkljiva, ker 
prvi ne izključuje gibanja cen, drugi pa običajno ne upošteva spremembe asorti- 
maja oziroma kvalitete. Zato bi morala podjetja tudi ta vprašanja pričeti reše- 
vati podobno, kot smo omenili pri ugotavljanju kapacitet. 

Slabo izrabo kapacitet povzročajo tudi motnje v zunanji trgovini, zato bi 
bilo treba organizacijo zunanje trgovine izboljšati tako, da bi vsaj večjim 
podjetjem zagotovili odločilen vpliv pri nabavah v inozemstvu, ali jim omogočili, 
da sama nabavljajo surovine in rezervne dele; pri tem bi morali najti še druge 
oblike za izboljšanje preskrbe z uvoznim materialom. Ker pa so nekatere 
surovine deficitirane, so tudi kapacitete tovarn, ki predelujejo takšne surovine, 
ustrezno manj izkoriščene. 

V goriškem okraju se opaža pozitivna težnja, povečevati kapacitete tudi s 
tem, da uporabljajo tudi zapuščene in za normalno proizvodnjo neprimerne 
prostore za instalacijo novih kapacitet. 

Specifični primer med pregledanimi podjetji je podjetje Fructal v Ajdov- 
ščini, ki je karakteristično za obstoječe težave v delu živilske industrije in je 
eno izmed redkih podjetij za predelavo sadja, ki se je še obdržalo, ni pa še našlo 
prave osnove za svojo proizvodnjo. Te težave se kažejo predvsem v nerentabilnih 
in zastarelih strojih in napravah, v odkupu surovin, v prodajnih cenah in 
embalaži. 

Zaposlenost in izraba delovnega časa 

Značilna je visoka fluktuacija zaposlenih, razen v okraju Gorica, kjer je 
manjša, to pa deloma zaradi pomanjkanja delovnih mest; fluktuacija v nekaterih 
podjetjih okrajev Celje in Kranj kaže v letu 1958 tole sliko: 

27* 
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Število V   letu   1958 

Podjetje zaposlenih o/0 od o/0 od 
 31. XII. 1958    vstopilo     uposlenih     ustop.lo     zaposlenih 

»Emajlirka« Celje     .   . 2215 347 16,0 266 12,0 
Cinkarna Celje      .    .    . 1383 224 15,3 208 15,0 
Železarna Store     .   .   . 1939 443 23,0 260 13,5 
Liboje  481 117 24,0 77 16,0 
BPT Tržič  542 184 33,9 167 30,8 
»Tiskanina« Kranj     .   . 1984 246 12,4 212 10,7 
»Iskra« Kranj    .... 3229 527 16,3 237 7,3 
LIP Bled  418 121 29.2 92 22,0 
Železarna Jesenice     .    . G888 824 12,0 780 11,3 
Peko Tržič  1052 176 14,7 101 9,6 
SG Projekt Kranj     .   . 818 645 78,8 688 84,1 

V okraju Kranj so nekateri delavski sveti sprejeli ukrepe, s katerimi naj 
bi omejili fluktuacijo; ti ukrepi so bili uspešni in so izboljšali delovno disciplino. 
Tudi ukrepi zoper nedisciplinirano prihajanje na delo v okraju Gorica so znatno 
utrdili delovno disciplino. 

Posamezne gospodarske organizacije zelo različno izrabljajo delovni čas. 
Na to vplivajo različni činitelji, kot sestava delovne sile po spolu, po socialni 
strukturi (vpliv polproletariata) itd. V obiskanih podjetjih okraja Kranj je bil 
časovni fond delovne sile izrabljen od 84 0/o — 87 %, v podjetjih okraja Celje 
od 83 % do 87 0/o (razen Keramične industrije Liboje, kjer so ga izrabili le 71 %), 
v podjetjih okraja Gorice pa od okoli 80 — 83 "/o. Od izostankov odpade na redne 
dopuste in državne praznike okoli 9 0/o, drugo pa največ na bolezni do 7 dni. 

Nagrajevanje 

V večini obiskanih podjetij se nagrajuje od 50—800/o zaposlenih po učinku. 
Norme, tako individualne kakor tudi skupinske, so večinoma izkustvene in le 
v redkih primerih tehnične. Najvišji odstotek prekoračevanja norm v posamezni 
gospodarski organizaciji znaša 360/o; v tem povprečju pa so zajeti primeri, da 
posamezniki in skupine prekoračujejo norme tudi do 800/o. Najpogostejši primeri 
tako visokega prekoračevanja so na delovnih mestih, kjer prevladuje ročno delo. 
Nekatera podjetja v takih primerih popravijo norme; nasprotno pa imajo neka- 
tera podjetja že več let norme nespremenjene in na račun prekoračevanja norm 
zmanjšujejo število zaposlenih. Solkanska industrija apna dosega n. pr. sedaj 
pri 35 zaposlenih isto proizvodnjo kot jo je pred nekaj leti s 83 zaposlenimi. 

Povečevanje osebnih dohodkov v primerjavi z lanskim letom še ne moremo 
ocenjevati, ker ob času pregledov podjetja še niso ali pa so le deloma razdelila 
osebne dohodke nad tarifnimi pravilniki, vendar se lahko z gotovostjo pričakuje, 
da se bodo znatno povečali. 

Materialni stroški 

Kolektivi še ne posvečajo materialnim stroškom takšne pozornosti, kakršna 
bi bila potrebna in kakršno posvečajo n. pr. izdatkom iz čistega dohodka. Pod- 
jetja še vedno znatno premalo normirajo porabo materiala, skrbe za smotrno 
uporabo odpadkov itd. Ker predstavljajo materialni stroški precej več kot polo- 
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vico vrednosti proizvodnje v industriji (v posameznih panogah pa celo nad SOVo), 
menimo, da bi bilo treba temu posvetiti več pozornosti, saj bi razmeroma majhen 
odstotek pomenil absolutno zelo velike zneske. 

Stroški za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev so se v 1. 1958 pove- 
čali nasproti prejšnjemu letu v pregledanih podjetjih okraja Celje za 800/o, 
okraja Kranj za 570/o in okraja Gorica za 1660/o. Realnost tega povečanja pa je 
zaenkrat še težko ocenjevati, ker je leto 1958 prvo leto, v katerem so višino teh 
sredstev določala podjetja sama. 

Sprostitev sredstev za investicijsko vzdrževanje je omogočila, da gospo- 
darske organizacije bolj načrtno vzdržujejo svoja osnovna sredstva. 

Amortizacija 

Pri večini pregledanih podjetjih amortizacija ne zadostuje, da bi se fizična 
sposobnost osnovnih sredstev vzdrževala na isti ravni; še posebno pa se ta pro- 
blem zaostri, ker je del amortizacije blokiran. Prav tako ne zadostujejo sredstva 
iz amortizacije, namenjena za nakup deviz, zlasti pri tistih podjetjih, ki razpo- 
lagajo večinoma z uvoženo opremo. V nekaterih podjetjih, ki poslujejo v dveh 
ali treh izmenah, se pojavlja problem amortizacije, ker se stroji prej fizično 
izrabijo kot amortizirajo. 

Menimo, da je vprašanje amortizacije tako obsežno in pomembno, da ga 
je treba posebej in samostojno proučiti. 

Reklamni in reprezentančni stroški 

Stroški za reklamo so pri posameznih podjetjih zelo različni, vendar na 
splošno naraščajo. Tako znaša povprečno povečanje proti preteklemu letu pri 
ogledanih podjetjih v okraju Celje za 118, v okraju Kranj pa za 50%. Reklamni 
stroški v posameznih podjetjih se gibljejo zelo neodvisno od doseženega skup- 
nega dohodka in od možnosti realizacije izdelkov. Tako ima n. pr. podjetje 
Juteks Žalec pri 889 milijonih dinarjev skupnega dohodka 18,4 milijone dinarjev 
reklamnih stroškov (2,05 %), Emajlirka Celje pri 6.120 milijonih skupnega do- 
hodka 20 milijonov reklamnih stroškov (0,33 0/o). Od tega so stroški za razstave 
v prvem podjetju 17,4 milijonov, v drugem podjetju (Emajlirka) pa 7,8 mili- 
jonov dinarjev. Posebno bi se lahko občutno zmanjšali stroški za reklame tam, 
kjer so že ugodne razmere za prodajo zaradi splošnih tržnih razmer ali pa 
omogočajo prodajo predstavništva ali lastna trgovska mreža. Pri nekaterih 
podjetjih, kjer so težke razmere za prodajo, pa bi bilo primerno povečati 
reklamno aktivnost 

Glede na predpise, ki določajo, da o sredstvih za reklamo odločajo upravni 
odbori in delavski sveti, bi morali ti resneje razpravljati o tem vprašanju. V 
stroških za reklamo so namreč pogosto postavke, ki niso izdatki za reklamo, 
ampak dotacije in podobno. 

Nekatera podjetja dajejo tudi precejšnja sredstva za udeležbo na sejmih 
in razstavah ter za vzdrževanje svojih predstavništev. 

Po izkazanih podatkih so se stroški za reprezentanco od leta 1957 do 1958 
v okrajih Kranj in Celje povečali za GBVo, v okraju Gorica pa za 47%. V okviru 
tega povečanja pa je bilo ugotovljeno, da so nekatera podjetja v letu  1958 
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reprezentančne stroške znižala, a nekatera nesorazmerno povečala. Mnenja smo, 
da bi morali organi delavskega samoupravljanja izdatke za reprezentanco v večji 
meri kontrolirati. 

Delitev čistega dohodka in uporaba sklada skupne porabe 

Delitev čistega dohodka je najobčutljivejša pri razporeditvi sredstev za 
osebne dohodke in sklad skupne porabe. 

Glede izplačevanja osebnih dohodkov nad tarifnimi postavkami v splošnem 
ni bilo ugotovljenih večjih odstopanj od splošnih smernic, ki veljajo za izpla- 
čilo osebnih dohodkov. 

V obiskanih podjetjih celjskega in kranjskega okraja so gospodarske orga- 
nizacije porabile največji del sklada skupne porabe za dvig družbenega stan- 
darda, in to predvsem za zidanje stanovanj, počitniških domov ter za dotacijo 
za njih tekoče poslovanje. Deloma so podjetja financirala družbeni standard 
s posojili in prispevki komunam. Ta oblika je bila zapažena predvsem v kranj- 
skem okraju. Tako je n. pr. železarna Jesenice v letu 1958 prispevala za 
komunalna dela 83 milijonov, v letu 1959 pa bodo večja sredstva odstopili ko- 
muni poleg železarne Jesenice tudi Tiskanina Kranj, BPT Tržič in Sava Kranj. 
Poleg prispevkov pa so podjetja združevala svoja sredstva tudi v stanovanjskem 
skladu. Železarna Jesenice je n. pr. v letu 1958 dala posojilo stanovanjskemu 
skladu v znesku 173 milijonov, v letu 1959 pa bo po planu delitve znašalo to 
posojilo 256 milijonov. 

Nasprotno pa se v okraju Gorica, kot gospodarsko manj razvitem okraju, 
večji del sredstev gospodarskih organizacij vlaga za razvijanje proizvodnje in 
za ustvarjanje novih delovnih mest. 

Iz celotne delitve sklada skupne porabe ter primerjave višine posameznih 
prispevkov dobimo vtis, da dotacij ne dodeljujejo samo po potrebah, temveč 
da jo njihova višina često odvisna od nadlegovanja prosilcev in raznih drugih 
činiteljev. Ker je z zakonitimi predpisi določeno, v kakšne namene se upo- 
rabljajo sredstva sklada skupne porabe in so dane tudi olajšave, če se sredstva 
tega sklada uporabljajo za določene namene izven potreb delovnega kolektiva, 
je treba najti primerne oblike za uporabo teh sredstev v okviru komune, morda 
po enotnih skladih. Ta način nekatere gospodarske organizacije že uporabljajo. 
Po planu delitve čistega dohodka za leto 1959 bo železarna Jesenice prispevala 
občinskemu svetu za kulturo 3 milijone dinarjev, svetu za telesno vzgojo pa 
5 milijonov dinarjev. Mnenja smo, da je ta oblika primerna, posebno zaradi 
tega, ker se s tem doseže boljša razdelitev sredstev. 

V veliki večini primerov organi delavskega samoupravljanja preudarno upo- 
rabljajo sklad skupne porabe, čeprav je bilo zaradi obsežnosti in raznolikosti 
izdatkov kakor tudi močno različnih krajevnih razmer in potreb težko ocenjevati 
upravičenost posameznih izdatkov iz toga sklada. Primeri, kot n. pr. 2,8 mili- 
jonov za nabavo godbenih inštrumentov v Usnjarni Šoštanj, 14 milijonov dinar- 
jev, ki jih ima predvidene Železarna Jesenice za proslavo 90-letnice pod- 
jetja, 1 milijon dinarjev, ki jih je Juteks Žalec dal občinskemu ljudskemu 
odboru pod naslovom investicij družbenega standarda za zgraditev štiristeznoga 
kegljišča, pa kažejo veliko odgovornost, ki je pred organi delavskega samo- 
upravljanja pri delitvi sredstev sklada skupne porabe. 
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Komisija je ugotovila velike razlike v sredstvih, s katerimi razpolagajo 
skladi skupne porabe pri posameznih podjetjih. Ti skladi so seveda odvisni od 
uspehov delovnega kolektiva, pa tudi od ekonomskih ukrepov in ravni cen. 
Zaradi pomembnosti skladov skupne porabe bodo morali pristojni organi stalno 
zasledovati uporabo in delitev teh sredstev. 

Združevanje sredstev gospodarskih organizacij 

Pri združevanju sredstev gospodarskih organizacij smo se omejili le na 
združevanje sredstev v okviru okraja. Zato navajamo sredstva združena v 
okrajnem merilu do 30. VI. 1959 v primerjavi z denarnim delom skladov osnov- 
nih sredstev gospodarskih organizacij. 

Celje Kranj Gorica 

Denarna sredstva skladov osnovnih sredstev . . 
Vplačana sredstva v okrajni investicijski sklad 
0/o        

Glede na razmeroma velika sredstva na omenjenem skladu pri gospodar- 
skih organizacijah, kakor jih kaže gornja tabela, ter zaradi poznanih velikih 
potreb po investicijskih sredstvih, zlasti za udeležbo na raznih natečajih, smo 
mnenja, da poteka združevanje prepočasi. Vzrok takemu stanju je zlasti ne- 
izdelana tehnika združevanja ter občutek nesigurnosti, ki obstaja pri gospo- 
darskih organizacijah, glede vračanja teh sredstev. 

Tudi združevanje sredstev gospodarskih organizacij za hitrejšo izgraditev 
družbenega standarda poteka glede na razpoložljiva sredstva prepočasi. 

Dne 30. VI. 1959 je stanje teh sredstev, ki predstavlja še neuporabljeni 
del, takole: 

Celje Kranj Gorica 

Denarni del sklada skupne porabe in nerazpo- 578.089 537.142 223.200 
rejena sredstva  

Občinam že odstopljena sredstva  22.049 141.785 — 
%        4                   26 0 

Pclcg neposrednega odstopanja sredstev, kot je zgoraj prikazano, pa pod- 
jetja tudi v različnih drugih oblikah sodelujejo pri reševanju komunalnih prob- 
lemov, zlasti pa pri zidavi stanovanj. Obseg takšnega reševanja problemov 
družbenega standarda je bolj očiten v krajih izven okrajnih središč (Anhovo, 
Idrija, Jesenice, Prebold, Šoštanj). Posebna oblika sodelovanja so tudi »patro- 
nati« gospodarskih organizacij nad šolami, zdravstvenimi domovi, knjižnicami 
in podobno. Zato zgornji številčni prikaz ne daje celotnega vpogleda v obseg 
reševanja problemov družbenega standarda s sredstvi gospodarskih organizacij. 

KMETIJSTVO 

Komisija pododbora za kmetijstvo je obiskala: 
V okraju Celje Zadružno hranilnico Celje, kmetijsko zadruge Prebold, Ka- 

lobje in Braslovče, kmetijski gospodarstvi Šempeter in Zovnok, kmetijsko šolo 
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s posestvom v Šentjurju, Občinski ljudski odbor v Šentjurju, poslovno zvezo 
v Žalcu, izvozno podjetje -HMEZAD« Žalec, Gozdarsko kmetijsko poslovno 
zvezo v Mozirju, vodno skupnost, veterinarski zavod in pregledala na okrajnem 
ljudskem odboru uporabo kmetijskega in gozdnega sklada; 

v okraju Kranj Kmetijsko posestvo Hrastje in posestvo kmetijske šole 
Poljče, kmetijske zadruge Cerklje, Naklo, Poljane in Srednja vas, poslovni zvezi 
v Kranju in Radovljici, Gozdno gospodarstvo Bled ter Občinski ljudski odbor 
Bohinjska Bistrica in na okrajnem ljudskem odboru pregledala uporabo kme- 
tijskih in gozdnih skladov; 

v okraju Gorica Zadružno vinarstvo Brda, kmetijski zadrugi Kobarid in 
Šempeter pri Gorici, Gozdno gospodarstvo Tolmin, Gozdarsko poslovno zvezo 
Gorica, okrajno upravo za gozdarstvo, Občinski ljudski odbor Tolmin in oddelek 
za kmetijstvo pri Okrajnem ljudskem odboru Gorica. 

Izpolnjevanje družbenega plana razvoja kmetijstva 

Razvoj kmetijstva v navedenih okrajih je v skladu s smernicami okrajnih 
družbenih planov. Pri okrajnih in zlasti občinskih družbenih planih je opaziti 
predvsem tele pomanjkljivosti: 

— analiza stanja in rezerv kmetijstva določenega področja je pomanjkljiva, 
plani ne določajo konkretne vrste, obsega in načina izvajanja in financiranja 
kmetijskih akcij in investicij; 

— plani občin pogosto niso v skladu s plani osnovnih kmetijskih organizacij; 
— zlasti v letnih planih opažamo preveliko razdrobljenost dela, usmeriti bi 

se morali na nekatere ključne akcije in pri tem podčrtati razmerje do razvoja 
diužbenih posestev; 

— plani kmetijskih posestev prepočasi sprejemajo sodobne tehnološke in 
organizacijske oblike in večkrat v njih kažejo malokmečke proizvodne koncep- 
cije, ki na teh posestvih še vladajo; 

— večina zadružnih organizacij nima izdelanih perspektivnih planov. 
Občinski ljudski odbori večinoma ne sodelujejo aktivno pri sestavljanju 

gospodarskih programov zadružnih organizacij, vendar se v zadnjem času opaža 
glede tega izboljšanje. Eden izmed vzrokov je v tem, da imajo le malo usposob- 
ljenega strokovnega kmetskoga kadra. Zaradi uspešnejšega izvajanja gospo- 
darskih programov in dela na področju kmetijstva naj bi tudi operativno 
programiranje kmetijskih akcij (kot na primer program pitanja telet, setveni 
program itd.) potekalo ne le po liniji poslovnih zvez, temveč tudi po liniji 
ljudskih odborov. 

Eden izmed pogojev za res smotrno uporabo družbenih sredstev je prav 
odprava teh pomanjkljivosti. 

Investicije — osnovna sredstva 

Investicije v kmetijstvu so bile znatne zlasti v okraju Celje in so bilo 
pretežno vložene v mehanizacijo. 

Po podatkih, ki jih je komisija dobila, so bile planirane in realizirane po 
okrajih tele investicije: 
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(V milijonih din) 

"Vrsta investicij Flan Realiz. Realiz. Plan 1959 •Л Izpolnitve 
1957-61 1957 1958 persp. plana 

5.347 522 623 1084 43 
2.150 550 939 271 82 

415 4 173 100 67 
2.770 111 510 351 35 

603 89 236 430 126 

Celje 
Gradnje  
Oprema  
2ivina  
Nasadi  
Drugo  

Skupaj   .   .   .     11.285 

Kranj 
Gradnje  888 
Oprema  297 
Živina  22 
Nasadi  99 
Drugo  117 

Skupaj    .   .   .        1423 

Gorica 
Gradnje  534 
Oprema  651 
Živina  — 
Nasadi  667 
Drugo  197 

Skupaj   .   .   .       2049 

1306 2487 2242 56 

72 74 194 38 
24 165 21 104 
— 6 22 127 

1 2 25 28 
31 25 4 51 

228 

136,0 
127,0 

26,6 
40,4 

272 

169.9 
178,2 

38,9 
14,1 

266 

255,8 
52,5 

194.9 
3,8 

54 

105 
55 

39 
29 

330,1 401,1 507,0 60 

Investiranje v kmetijstvu je bilo pomanjkljivo, ker se ni nabavljala vsa za 
delo potrebna mehanizacija, temveč predvsem traktorji. Izpolnjevanje perspek- 
tivnega gradbenega plana zaostaja v okrajih Celje in Kranj, pa še sredstva, 
kolikor so bila vložena v gradbene objekte, niso bila vedno racionalno uporab- 
ljena. Ugotovljena je bila zelo draga graditev hmeljskih sušilnic, pri katerih 
niso dovolj proučili smotrnosti graditve in prilagoditve objektov in gradbene 
zasnove večvrstni uporabi. 

Da odpravijo take in podobne napake, so okraji sestavili posebne komisije 
za investicije pri okrajnem ljudskem odboru; te komisije razpravljajo skupno 
s predstavniki posameznih organizacij o invensticijskih programih in ugotavljajo 
skladnost investicij s potrebami v okviru okraja, s smernicami družbenih planov 
ter realnost oziroma možnost njihovega financiranja; na ta način so zaostrili 
družbeno nadzorstvo nad uporabo investicijskih sredstev. 

Pri planiranju investicij za obnovo dolgoletnih nasadov gre v celjskem 
okraju predvsem za hmeljske nasade; planirana obnova hmeljišč ne bo dosežena, 
nadomestili pa bodo manjšo površino z večjimi hektarskimi pridelki na obnov- 
Ijenih hmeljiščih, zato bo treba povečati stalež živine in tako usmeriti investi- 
cijsko politiko. V kranjskem okraju obnavljajo predvsem nasade sadja in 
jagodičevja; plan obnove bo dosežen na socialističnih kmetijskih gospodarstvih, 
ne bo pa dosežen plan obnove, ki je bil predviden za proizvodnjo v kooperaciji. 
Zato bi bilo primerno, da bi iz zemljišč SLP ter odkupljenih in v zakup vzetih 
zemljišč sestavili zaokrožene površine, na katerih bi organizirali moderno me- 
hanizirano in poceni proizvodnjo. Tako zaokrožene površine bi bile osnova, ki 
bi se lahko vedno bolj širila. Sicer pa je za tako obnovo treba sestaviti 
dolgoročnejše načrte  in  programe.  V  goriškem  okraju  obnavljajo  predvsem 
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vinograde in sadovnjake. V zadnjih dveh letih je zaostajala obnova, saj je bilo 
obnovljenih od predvidenih 1.200 ha le 397 ha. Zaradi tega posvečajo v tem letu 
obnovi veliko pozornost. Izdelujejo načrte in pripravljajo obnovo 700 ha 
sodobnih nasadov v kanalskem področju in okoli 340 ha na področju KZ Šem- 
peter (230 ha breskev, 100 ha namiznega grozdja in 100 ha vinskega grozdja). Ti 
začetki so uspešni, zlasti če upoštevamo razdrobljeno posest, ki je v tem okraju 
še večja kot povprečno v LRS. 

Ponekod se Z investicijami prelivajo zadružna, to je družbena sredstva med 
članstvo. Tak primer imamo pri KZ Srednja vas v Bohinju, kjer je okoli 900 ha 
planinskih pašnikov. Za investicijska vlaganja na teh planinskih pašnikih (hlevi, 
sirarne, pota, napajališča itd.) je zadruga vložila v nekaj letih 20 milijonov 
sredstev iz svojih skladov. Ti pašniki pa niso izročeni v upravljanje zadrugi. 
Zadruga tudi nima vloženih sredstev izkazanih v osnovnih sredstvih, za ta 
sredstva ne obračunava nobenih dajatev in ni uredila režima paše in načina 
kritja stroškov za vzdrževanje pašnikov. Uporabniki pašnikov ne plačujejo 
nobene pašnine. Dohodki, ki jih je kmetijska zadruga dobila na račun mlekar- 
stva, pa so minimalni in se vložena sredstva slabo obrestujejo. To je primer 
slabega načina vlaganja družbenih sredstev in nezdravega odnosa zadruge in 
njenih organov do pravilnega gospodarjenja in ekonomske krepitve zadruge. 
Zato bi morale tudi pašne skupnosti čimprej izdelati potrebne gospodarske 
osnove in predvsem intenzivirati proizvodnjo, postaviti pašni red, vpeljati paš- 
nino po gospodarskem računu in se otresti dosedanje praske v poslovanju. 

Drug tak primer prelivanja družbenih sredstev med zasebnike nastaja pri 
regulacijah in melioracijah. Družbena sredstva, ki jih porabimo za regulacije in 
melioracije, so pogosto zelo velika, v mnogih primerih pa z njimi izboljšujemo 
zemljo zasebnih zemljiških posestev. Zato bi bilo treba s predpisi urediti druž- 
beno-ekonomske odnose na melioriranih površinah. Primeri v Savinjski dolini, 
pa tudi drugod, kjer že pričenjajo izvajati po izvršeni regulaciji melioracije, 
dokazujejo nujnost, da se to vprašanje pravno uredi. 

Posebno vprašanje je tudi ocenitev vrednosti zemljišč, ki so jih zadruge ali 
pa kmetijska posestva dobila od SLP, pa jih nimajo pravilno ali sploh ne 
izkazana med svojimi sredstvi. Ljudski odbori bi morali ureditvi tega vprašanja 
posvetiti večjo pozornost. 

Prav tako bo treba čimprej razčistiti vprašanje lastnine zemljišč bivših 
agrarnih in podobnih premoženjskih skupnosti v skladu z zakonom o spremembi 
51. člena zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v LR Sloveniji, ker so ponekod 
te stvari (zlasti v goriškem okraju) še vedno nerešene. 

Od sredstev, ki jih je prispevalo kmetijstvo v družbeni investicijski sklad, 
je bilo uporabljenih za investicije v kmetijstvu v letih 1957 in 1958 v okraju 
Celje 86% oziroma 100 n/o, v okraju Kranj 76 0/o oziroma 62 0/o in v okraju 
Gorica 63 "/o oziroma 136 0/o. Programi razpolaganja z investicijskimi sredstvi 
v letu 1959 so v celoti namenili sredstva iz kmetijstva za kmetijsko proizvodnjo. 

Za investicije v kmetijstvu bi morali bolj angažirati sredstva lokalnih druž- 
benih investicijskih skladov. Pri teh investicijah opažamo, da je med kmetij- 
skimi organizacijami ter občinami in okraji pri sestavljanju in izvajanju pro- 
gramov investiranja premalo koordinacije; vendar se je to stanje v zadnjem 
času začelo izboljševati. 

V pregledanih okrajih so doslej premalo proučevali možnosti vlaganja inve- 
sticij v skupna osnovna sredstva, ki bi prišla v poštev, kadar zidanje več manjših 
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objektov  ekonomsko  ne  bi  bilo  utemeljeno  (razni  predelovalni  obrati,  večji 
objekti za skladišča in podobno.) 

Zadružna kreditna in hranilna služba se je v zadnjem času precej razmah- 
nila. Tako so ob koncu leta 1958 dosegle vloge v naši republiki 1.978 milijonov 
din, od tega v okraju Celje 451 milijonov, Kranj 242 milijonov in Gorica 293 
milijonov din. To so velika sredstva, katera lahko zelo pripomorejo k izbolj- 
šanju kmetijske proizvodnje; zadruga lahko uporablja del teh sredstev za 
kredite zasebnikom. Pravilna politika zadrug pri dovoljevanju kreditov kmetom 
lahko mnogo pripomore k uspešnejšemu razširjanju proizvodnega sodelovanja 
in k močnejši navezanosti kmeta na zadrugo; tudi dajanje kreditov za nabavo 
potrošnih predmetov in podobno jo eden izmed načinov, kako čimbolj navezati 
kmeta na zadrugo. 

Lastna sredstva kmetijskih gospodarskih organizacij 

Iz sklepnih računov kmetijskih posestev za leto 1958 izhaja, da posestva 
povečujejo vrednost proizvodnje, pri tem pa ne naraščajo v istem obsegu 
njihova lastna sredstva in skladi. 

Celotni dohodek družbenih posestev LRS je znašal v 1957. letu 5.109 mili- 
jonov din, 1958. leta pa 7.399 milijonv din ali za 45% več. Dohodek je znašal 
v 1957. letu 2.008 milijonov din, 1958. leta pa 2.627 milijonov din. Izgube iz 
poslovnih stroškov so se zmanjšale od 71 milijonov din na 15 milijonov din v 
letu 1958. V letu 1597 so posestva ustvarila za 470 milijonov din skladov, v letu 
1958 pa za 437 milijonov din; manjši skladi so posledica spremenjenih instru- 
mentov v delitvi dohodka, vendar kaže tudi na počasen razvoj akumulacijske 
sposobnosti posestev. 

Podatki iz sklepnih računov kmetijskih zadrug kažejo, da je njihov dohodek 
pri vseh panogah, razen pri odkupu, še vedno nizek in komaj krije osebne 
dohodke delavcev; glavni del dohodkov še vedno ustvarja odkupno poslovanje. 
Pregled finančnega stanja kaže, da v mnogih zadrugah upravni odbori ne skrbijo 
predvsem za povečanje proizvodnje, s čimer bi ustvarili možnost nadaljnjega 
napredka za člane zaduge in za zadrugo samo. Pri skladih ugotavljamo, da 
skoraj 75 "/o skupnega povečanja skladov zadrug odpade na račun odstopljenih 
družbenih dajatev; če bi družba ne dajala kmetijstvu olajšav, bi bili zadružni 
skladi minimalni. 

Ostanek dohodka za sklade splošnih kmetijskih zadrug 

(V milijonih din) 
LRS Celje Kranj Gorica 

1957  13G0 320 125 80 
1958  1483 390 99 120 
Od tega v obč. inv. sklad 232      ■ 07 12 39 

V letu 1959 .so občine v svojih planih znatno povečale prispevek iz dohodka 
zadrug v svoje investicijske sklade; ponekod so tudi predpisali visok prispevek 
pavšalno za vse občine na območju enega okraja, na primer v okraju Kranj 
70 %. Vprašanje je, če je primerno, da občine zadrugam odvzamejo tako velik 
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del odstopljenega družbenega prispevka, gotovo pa ni primerno pavšalno pred- 
pisovanje udeležbe za vse zadruge na območju občine ali celo okraja. 

Se niso povsem odpravljene tendence v nekaterih zadrugah, da črpajo 
sredstva skupne porabe na način, ki ni v skladu s predpisi in smernicami. 
Tako so še v letu 1958 na primer nekatere zadruge (KZ Naklo itd.) regresirale 
članom škropila in druga sredstva pri škropljenju v sadjarstvu in poljedelstvu, 
dajala regrese v čebelarstvu, dotacije za kritje raznih izgub, dotacije pri kolek- 
tivnem zavarovanju živine itd.; vendar so tudi pri teh zadrugah v letu 1959 te 
pomanjkljivosti odpravili. 

Zadružne organizacije in proizvodno sodelovanje 

Uspešno proizvodno sodelovanje je odvisno od stopnje opremljenosti zadrug 
in sposobnosti kadrov, da načine proizvodnega sodelovanja prilagodijo objek- 
tivnim razmeram in možnostim. 

Z opremljenostjo zadrug še ne moremo biti zadovoljni. Zadruge v celjskem 
okraju, zlasti zadruge v hmeljarskem področju in zadruge v Brdih so glede 
tega precej nad povprečjem v LRS; vendar imajo zadruge v splošnem še premalo 
visoko zmogljivih priključkov in drugih strojev, da bi lahko v večji meri 
posegle v proizvodnjo. Tudi glede strokovnih kadrov je v kmetijskih zadrugah 
stanje zelo šibko. Sicer nudijo zadrugam pomoč poslovne zveze, vendar ta pomoć- 
ne more nadomestiti kadrov, ki bi morali reševati vsakodnevne proizvodne 
probleme in imeti neposredno vodstvo proizvodnje. Zato si morajo zadruge 
pridobiti čimveč strokovnih moči in vzgojiti nove; kadre, ki jih že imajo, pa 
morajo stalno in redno usposabljati za vodenje modernih tehnoloških postopkov 
(s prakso na sodobno urejenih obratih, seminarjih itd.). 

Vkljub navedenim pomanjkljivostim pa se je večina zadrug že orientirala 
v svojem delu na kmetijsko proizvodnjo; opustitev nekmetijskih dejavnosti, ki 
je v pretežni meri že izpeljana, je pozitivno vplivala na njihovo delo. Prav tako 
je razvijanje raznih oblik proizvodnega sodelovanja, zlasti v tem gospodarskem 
letu, zelo pozitivno znamenje za preorientacijo dela zadrug. Vendar zadruge ob 
znatno večjih površinah v kooperaciji spričo slabe materialne in strokovne 
usposobljenosti niso obvladale in vodile proizvodnih procesov in je prišlo do 
precejšnjega odstopanja od optimalnih agrotehničnih ukrepov. Kjer kmetijske 
zadruge niso v večji meri sodelovale v procesu proizvodnje z družbenimi pro- 
izvodnimi sredstvi, ni bila dovolj utemeljena delitev sredstev rned kmetijsko 
zadrugo in kooperanti, kar vse je povzročilo, da se na podlagi te delitve niso 
formirala potrebna sredstva pri zadrugi. Zadruge pa tudi niso bile zmožne 
izkoristiti možnosti višjih oblik proizvodnega sodelovanja. Proizvodni proces 
najbolj obvladajo zadruge na hmeljarskem področju, ki sedaj tudi pripravljajo 
kompleksno kooperacijo. 

Razširiti bi bilo treba tudi prakso diferenciranih cen za strojne storitve 
glede na velikost parcel, kar bi vodilo k zlaganju parcel. 

Družbena posestva 

Odstotek površin obdelovalne zemlje, ki ga ima družbeni sektor (kmetijska 
gospodarstva in ustanove, zadruge in delovne zadruge) znaša v FLRJ 8 0/o, v LRS 
5,8 0/o, v okraju Celje 3,2 »/o, v okraju Kranj 3,3 0/o in v okraju Gorica 3,7 Vo. Ta 
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odstotek je sorazmerno majhen, vendar če upoštevamo, da imajo družbena 
posestva v obiskanih okrajih najboljše kmetijske površine, lahko s svojo na- 
daljnjo izgraditvijo pozitivno vplivajo na socializacijo vasi. 

Zadruge upravljajo zelo malo teh zemljišč (v okraju Celje 156 ha, to je 7 % 
zemlje, ki jo ima v tem okraju družbeni sektor, v okraju Kranj 64 ha, v okraju 
Gorica 70 ha). Dejstvo pa, da po podatkih Državnega sekretariata za finance 
LRS za leto 1958 dajejo ljudski odbori v najem zasebnikom okrog 70.000 ha, 
govori o nepravilnem gospodarjenju s temi površinami. 

Zemljišča SLP bi bilo treba dodeliti posestvom in pospešiti arondacije; 
arondacije izvajajo v okraju Celje in Kranj hitreje kakor v okraju Gorica. 
Vendar ljudski odbori na sploh prepočasi in premalo aktivno pomagajo pose- 
stvom, da bi svoja zemljišča povečala in uredila. 

Čeprav je proizvodnja na kmetijskih posestvih precej nad splošnim pov- 
prečjem, posestva še niso organizacijsko utrjena. Doslej so dajala posestva na 
trg okrog 12 0/o vseh tržnih presežkov. 

Pridelki mtc ha 

SploS. 
povpr. 
V LRS 

19 56 
SploS. 
povpr. 
v LRS 

1957 

LRS 

kmetijska podjetj 

Celje     Kranj 

a 

Gorica LRS 

kmetijska podjetja 

Celje     Kranj    Gorica 

Pšenica 12,1 1G,3 18,7       18,4 15,0 10,0 22,6 24,9       —          — 
Koruza 15,7 17,9 24,4      27,5 27,0 23,0 45,0 22,9      —         42,0 
Krompir 118,2 129,0 124,7    224,0 — 171,0 212,0 159,2     259,0     181,0 
Seno 27,0 27,5 30,0      37,0 30,0 26,4 29,2 37,4      37,0      31,0 

Stanje živine na kmetijskih posestvih ni zadovoljivo; družbena posestva 
v LRS so imela 1957. leta 0,50 glave velike živine na 1 ha obdelovalne površine: 
to stanje je ostalo neizpromenjeno tudi v letu 1958. Stanje živine se je na 
kmetijskih posestvih v okraju Celje povečalo od leta 1957 do 1958 od 0,59 glave 
velike živine na 1 ha obdelovalnih površin na 0,79, na posestvih v okraju Kranj 
od 0,7 na 0,8, na posestvih v okraju Gorica pa se je od 0,72 glave velike živine 
na 1 ha zmanjšalo na 0,56. Višji hektarski pridelek je vezan na povečanje števila 
živine. Posestva bi morala hitreje povečati stalež govedi z organiziranjem ma- 
sovnega pitanja. Zelo lepi uspehi so bili na nekaterih posestvih doseženi v pro- 
izvodnji kvalitetne zelene krme in pri dviganju mlečnosti. 

Zaradi smotrnejše uporabe družbenih sredstev bo treba hitreje nadaljevati 
z lani začeto akcijo združevanja posestev (lani je bilo v LRS 144, letos pa 
98 posestev). S tem smo dosegli občutno zmanjšanje režijskih stroškov, boljšo 
izrabo strokovnih kadrov in njihovo specializacijo, boljšo izrabo tehnične oprem- 
ljenosti in razvijanje predelovalnih dejavnosti v povezavi s poslovnimi zvezami 
in specializirano proizvodnjo vsaj pri posameznih obratih posestev. 

Na posestvih so bili ugotovljeni primeri nepravilnega in nesmotrnega 
gospodarjenja, tako na primer uporaba premazanih namesto impregniranih opor 
pri obnovi hmeljskih nasadov, neracionalna graditev sušilnic Z dragimi kletnimi 
prostori in garažami pri posestvu Zovnek. Podobne primere nesmotrne uporabe 
družbenih sredstev najdemo tudi drugod. 

Pomanjkanje stanovanj za kvalificirane kmetijske delavce je tudi eden 
izmed razlogov velike fluktuacije delovne sile v kmetijstvu. 
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Na zadružnih ekonomijah in delovnih zadrugah je organizacija in stanje 
proizvodnje večinoma slabše kakor na posestvih. Tudi pri njih so isti problemi 
glede ureditve zemljišč, povečanja živinoreje, uveljavljanja sodobne agrotehnike 
in organizacije dela. 

GOZDARSTVO 

V obiskanih okrajih se perspektivni in letni družbeni plani v gozdarstvu 
zadovoljivo izvršujejo glede sečnje, manj pa druge dejavnosti (obnova, gojenje 
gozdov itd.) 

Gozdarske poslovne zveze so kljub nekaterim pomanjkljivostim v svojem 
delu na področju gojitve gozdov in njihove eksploatacije prispevale k izbolj- 
šanju organizacije prometa z lesom. Kmetijske zadruge težijo predvsem k trgo- 
vanju Z lesom, zanemarjajo pa skrb za gojitev gozdov. V zvezi s takšnim 
odnosom zadrug do gojitvenega dela gozdarske službe je dvomljiv tudi prenos 
gozdarske službe na zadruge, ki ga bo mogoče izvršiti le postopoma. 

Del gozdov SPL upravljajo občinski ljudski odbori in ne gozdna gospodar- 
stva; v teh gozdovih so znatne zaloge lesa (zaloga 709.000 m-1, letni prirastek 
15.000 nr). Zaradi smotrnejšega gospodarjenja bi bilo primerno te gozdove 
odstopiti gozdnim gospodarskim organizacijam, nekatere gozdne površine pa 
kmetijskim posetvom. 

V tolminski občini je tudi problem bivših agrarnih in drugih premoženjskih 
skupnosti, kjer ni razčiščeno, kaj spada vse pod SLP in kaj ne. Tudi ta problem 
bi bilo treba čimprej rešiti, da lahko potem začnejo z gospodarjenjem s temi 
površinami. 

Ponekod nastaja škoda zaradi nezadostnih komunikacij; in gozdna gospo- 
darstva nimajo dovolj sredstev za investicije. Drugod zopet je komisija ugotovila, 
da se gradijo izredno drage gozdne ceste, in je bila mnenja, da take investicije 
niso najbolje naložene. Neurejeno je tudi vprašanje investiranja za vozne poti 
in druge investicije v gozdovih nedržavnega sektorja, ki se financirajo iz sred- 
stev gozdnega sklada. Glede na vse to si je odbor postavil v program kot eno 
svojih nalog proučevanje črpanja in porabe gozdnih skladov. 

Pobiranje gozdne takse močno obremenjuje gozdarski kader. Obstaja 
predlog, da bi pobirali takso pri odkupu lesa, in sicer tako, da je kupec (zadruga, 
podjetje itd.) dolžna odtegniti prispevek za sklad že pri računu, ki ga izstavi, in 
sicer v odstotku od prodajne cene. Potrebna bi bila verjetno enostavna lestvica 
po vrednostnih razredih. Glede na to, da gre večina lesa preko organizirane 
trgovine, bi navedeni sistem dal lahko enake ali celo boljše razultate kot sedanji. 

Zamenjava tehničnega lesa iglavcev za drva in kurjavo se v redu opravlja 
v nižinskih predelih, težava pa je v višinskih, ker uporabniki tehnični les rabijo 
sami ali pa ga prodajo. To zamenjavo bi morale tudi tu bolje organizirati 
zadružne poslovne zveze po kmetijskih zadrugah. Pri tem bi bilo treba kon- 
kretno proučiti obračunavanje razlik v gozdni sklad pri zamenjavi tehničnega 
lesa za drva, ker doslej zadruge teh razlik niso obračunavale. 

Akontiranje gozdne takse naj se uredi enotno. Poslovne zveze namreč 
akontirajo po kmetijskih zadrugah proizvajalcem gozdno takso do spravila lesa; 
pri tem obračunavajo nižinsko zadruge proizvajalcem za akontacijo obresti (roki 
od sečnje do spravila so kratki), zadruge z gozdnim področjem v višinskih 
predelih pa obresti ne zaračunavajo, češ da traja običajno od poseka do spravila 
tudi pol leta, včasih še več. 
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Pri gozdnih gospodarstvih je zelo pereca nastanitev gozdnih delavcev; tega 
vprašanja zaradi prenizkih lastnih sredstev skupne porabe ne morejo rešiti in 
je zato tudi razumljiva fluktuacija delovne sile. 

LJUDSKI ODBORI IN USTANOVE 

V skladu s splošno začrtanimi smernicami odbora za družbena sredstva so 
komisije proučevale porabo družbenih sredstev, s katerimi neposredno razpola- 
gajo ljudski odbori in ustanove v pregledanih okrajih. Ta sredstva so po obsegu 
in načinu porabe zelo raznovrstna in zato ni bilo mogoče v vsakem posameznem 
primeru proučiti, ali se sredstva pravilno porabljajo. 

V obiskanih krajih smo si ogledali nekatere zavode in ustanove. Izbrali smo 
si reprezentante za posamezna področja in poizkušali ugotoviti glavne značil- 
nosti in problematiko ter odnose do ljudskih odborov in narobe. Komisije niso 
mogle obiskati vseh ustanov, pa tudi pri tistih, ki so jih obiskale, niso mogle 
poslovanja podrobno proučiti. Izhajale so iz splošnih podatkov družbenega plana 
ljudskega odbora, ki so jih imele na razpolago. 

Poleg okrajnih ljudskih odborov v Celju, Kranju in Gorici so komisije 
obiskale v okraju Celje občinske ljudske odbore Celje, Šoštanj in Šmarje, 
splošno bolnico, zdravilišče Dobrna, zavod za rehabilitacijo invalidov, občinski 
ljudski odbor Laško, Kajuhov dijaški dom, dijaški dom industrijske kovinarske 
šole, upravo za ceste, okrajno sodišče in katastrsko upravo; v okraju Kranj 
občinske ljudske odbore Kranj in Bohinjska Bistrica, splošno bolnico Jesenice, 
zdravstveni dom Bled, srednjo tehnično tekstilno šolo, gimnazijo in osemletko 
Ziri; v okraju Gorica pa zdravstveni dom v Gorici, vajensko šolo trgovinske 
stroke v Gorici in dijaški dom vajenske šole. 

Struktura proračunskih izdatkov 

V proračunih obiskanih treh okrajev so odnosi do posameznih proračunskih 
dejavnosti splošne porabe dokaj različni. 2e sama struktura izdatkov po posa- 
meznih proračunskih delih je različna. 

V celjskem okraju je prosveta in kultura udeležena na celotnih izdatkih 
v letu 1958 in 1959 s 27 %, v kranjskem okraju v letu 1958 s 30,8 0/o, v letu 1959 
pa z 28,7 "/o, v goriškem okraju pa v letu 1958 s 27,2 0/o, v letu 1959 pa s 28,3 0/o; 
pri tem so se ta sredstva v primeri s preteklim letom povečala v celjskem okraju 
za 15,5 %, v kranjskem za 10,10/o, v goriškem okraju pa za 20 0/o. Pri povečanju 
izdatkov sta okraja Celje in Kranj dajala znaten poudarek na povečanje funk- 
cionalnih izdatkov, kar je pravilno, v okraju Gorica pa funkcionalni izdatki 
stagnirajo. 

Socialno varstvo predstavlja v celjskem okraju v letu 1958 in 1959 preko 
80/o vseh izdatkov, v kranjskem 1958 leta 5,6 0/o v letu 1959 pa okoli 5 0/o, v 
goriškem v 1958. letu 6,5 "/o, v letu 1959 pa 5,5 %; pri tem je absolutno povečanje 
od leta 1958 na 1959 v celjskem okraju predvideno za 12,1 0/o, v kranjskem za 
5,4 0/o, v goriškem pa za 0,5 %. 

Zdravstveno varstvo predstavlja v celjskem okraju 1958. leta 7,5 % celotnih 
proračunskih izdatkov, v letu 1959 pa 7,2 %. V kranjskem okraju predstavlja to 
varstvo 1958. leta 4,8 0/o v letu 1959 pa 5,3 %. V goriškem okraju predstavlja 
v 1958 letu 9,7 0/o, leta 1959 pa 8,5 %. Pri tem se povečujejo izdatki za zdravstvo 
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v celjskem okraju za 11 %, v kranjskem za 29,7 %, v goriškem okraju pa se celo 
za 0,6 0/o zmanjšajo. 

Izdatki za komunalno delavnost so v celjskem okraju za leto 1959 predvi- 
deni le v višini 70 "/o nasproti letu 1958, in to predvsem zaradi nezadostnih 
proračunskih sredstev, in se znižujejo v strukturi od 110/o na 7 0/o. V kranjskem 
okraju so se tudi ti izdatki povečali za 28 0/o in se dvignili v strukturi od 6,9 "/o 
na 7,4%. V goriškem okraju se povečujejo nasproti letu 1958 za 21,10/o in 
znašajo 6,3 % od celotnih proračunskih izdatkov. 

Negospodarskih investicij celjski okraj v letu 1959 nima v proračunu, v 
kranjskem okraju pa so si zagotovili sredstva za negospodarske investicije v 
letu 1959 v višini 142,190.000 din ali 6,10/o vseh izdatkov; goriški okraj ima 
za negospodarske investicije predvidenih le 24,450.000 din, kar predstavlja 1,6 0/o 
od celotnih proračunskih sredstev. 

V strukturi celotne porabe proračuna ni dovolj poudarka na izdatkih za 
presveto ter za socialno varstvo in zdravstvo (razen v kranjskem okraju). Mate- 
rialni stroški za zdravstvo v celjskem in goriškem okraju celo nekoliko padajo, 
kar je spričo dviganja cen v zdravstvenih zavodih v letu 1959 nerazumljivo in 
priča, da hočejo občinski ljudski odbori predvsem zagotoviti tiste izdatke, ki 
niso obvezni, in menijo, da se bo pač za obvezne izdatke morala iskati rešitev 
med letom ali pa bodo v ta namen sproščena sredstva rezervnega sklada. Tako 
so n. pr. stroški za zdravljenje v občinah celjskega okraja znašali v letu 1958 
skupno 100,097.000 dinarjev, za leto 1959 pa so planirani le v višini 86,635.000 
dinarjev. 

Ti in drugi podatki kažejo na določeno fiktivnost proračunov, kar lahko 
ogroža redno izvajanje nalog ljudskih odborov. 

Stanovanjski kreditni skladi občin 

Stanovanjski kreditni skladi so se uporabljali po posameznih okrajih takole: 

Celje % Kranj % Gorica 0/o 

1. Za zidavo stanovanj - 
skupaj    .... .    1,792.307 90,5 624.115 69,5 795.C09 90 

od tega: 
a) družb, sektor .    1,247.404 63,0 494.992 55,0 721.215 87 

b) zadruž. sektor 186.712 9,5 25.928 3,0 — 
c) zasebni sektor 358.191 18,0 103.195 11,5 74.594 9 

Za komun, izgrad. 114.230 5,8 120.245 13,3 — 
Za šole .... 52.350 ' 3,7 154.300 17.2 32.091 4 

Skupaj    . .    1,958.893 !()()() 898.660 100,0 827.900 100 

V pregledu izstopa sorazmerno visok delež stanovanjskih kreditov za zasebni 
sektor pri OLO Celje, kar je po našem mnenju tudi vzrok nesmotrni zazidavi 
nekaterih naselij v tem okraju. Prav tako izstopa sorazmerno visoka obreme- 
nitev tega sklada v investicije izven stanovanjske graditve v okraju Kranj, kar 
odraža okrajno politiko glede graditve šolskega prostora in komunalnih objektov. 
Poleg tega ima Kranj 31. XII. 1958 še znatna neizrabljena sredstva tega sklada. 
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Gospodarjenje z investicijskimi skladi 

Sredstva investicijskih skladov so bila v obiskanih okrajih razdeljena med 
okraj in občine po stanju 31. XII. 1959 brez zakonitih omejitev takole: 

Celje Kranj Gorica 

Okrajni 53,3 0/o 61,5 0/o 81,8 Ve 
Občinski 46,7 0/o 38,5 0/o 18,2 0/o 

Skupaj 100,0 0/o 100,0 0/o 100,0 0/o 

Iz pregleda je razvidno, da okraj Celje v večji meri prepušča gospodarjenje 
z investicijskim skladom občinam kot pa okraja Gorica in Kranj. Večje pre- 
puščanje sredstev občinam je v skladu z načeli komunalnega sistema in bi ga 
morali zato okraji bolj upoštevati. Okraj Kranj v letu 1959 bistveno zboljšuje 
udeležbo občin na sredstvih investicijskih skladov (50 : 50), tako da bo ob 
nadaljevanju take politike v nekaj letih zboljšal sedanje razmerje v korist 

. občin. 
Kako so angažirali okrajni investicijski skladi, je razvidno iz pregleda: 

Celje Kranj Gorica 

Industrija in rudarstvo   .   .    . 55,0 0/o 39,4 Vo 55,5 •/• 
Kmetijstvo  13,8 0/o 7,2 %> 11,2°/. 
Gradbeništvo  0,9 0/o 8,3 »/o 0,2 0/o 
Obrt  10,4°/. 12,8 »/o 14,3 0/o 
Trgovina        2,4 0/o 6,1 Vo 3.3 0/o 
Gostinstvo  0,8 0/o 5,8 0/o 2,2 0/o 
Negospodarske investicije  .   . 16,7 0/o 20,4% 9,3 0/o 

Skupaj    .    .    . 100,0 0/o 100,0 »/o 100,0 0/o 

Družbeni plani že nekaj let nakazujejo potrebo po večjih vlaganjih v obrt 
in trgovino — iz pregleda pa je razvidno, da okraji, zlasti Celje, teh smernic 
v svoji kreditni politiki do letos niso uresničevali. 

V strukturi porabe okrajnih investicijskih skladov je znaten tudi delež 
negospodarskih investicij. 

Pri pregledu občinskih investicijskih skladov smo ugotav- 
ljali, da se le-ti uporabljajo predvsem za kreditiranje obrti ter za negospodarske 
investicije. Izredno malo sredstev pa se iz teh skladov vlaga v kmetijstvo, kar 
kaže na slabo zanimanje občin za kmetijstvo, čeprav so dohodki iz kmetijstva 
v te sklade sorazmerno visoki. 

Struktura angažiranih sredstev investicijskih skladov je zlasti glede indu- 
strije in negospodarskih investicij odraz gospodarske razvitosti navedenih 
okrajev, zato smo mnenja, da je primerna. 

Struktura naložb iz okrajnih in občinskih investicijskih skladov pa se v 
tekočem letu izboljšuje, tako da bolj ustreza smernicam republiškega in zveznega 
letnega in perspektivnega plana. 

Zavodi s samostojnim finansiranjem 

Finančno samostojnih zavodov je bilo v letu 1958 v celjskem okraju skupaj 
113, od tega 8 kulturnih, 25 socialnih, 49 zdravstvenih, 14 komunalnih, 12 kme- 
tijskih in 7 drugih. V teh zavodih je bilo zaposlenih 2331 uslužbencev. Celotni 

23 
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dohodki vseh zavodov so znašali 2 171 725 000 din, od tega dotacije 93 G34 000 din, 
izdatki pa 2 C35 919 000 din. V kranjskem okraju je bilo leta 1958 skupno 59 
finačno samostojnih zavodov, od tega 18 kulturnih, 7 socialnih, 19 zdravstvenih, 
11 komunalnih in 4 drugi; v teh zavodih je bilo zaposlenih 1184 stalnih usluž- 
bencev, skupni dohodki teh zavodov pa so znašali 1 133 039 000 din, od tega 
52 447 000 din dotacije iz proračunov in proračunskih skladov. V goriškem okraju 
je skupno 76 finančno samostojnih zavodov, od tega 6 kulturnih, 25 socialnih, 26 
zdravstvenih, 15 komunalnih in 4 kmetijski; v teh zavodih je bilo zaposlenih 
1013 uslužbencev; skupni dohodki teh zavodov so znašali 846 383 000 din, od tega 
dotacije iz proračuna 75 193 000 din. 

Zaradi stalnega povečevanja dejavnosti teh zavodov in deloma zaradi spre- 
menjenega načina nagrajevanja se močno povečujejo osebni izdatki. Posebno 
zdravstveni finančno samostojni zavodi izkazujejo visok odstotek honorarjev, 
ki ponekod nenormalno naraščajo tudi v primerih, ko je zaposlenost osebja 
sorazmerno majhna. Sistem nagrajevanja ni urejen stimulativno za povečanje 
storilnosti. 

Del svojih rednih dohodkov uporabljajo zavodi za investicije. 
Okrajni ljudski odbori Celje, Kranj in Gorica so primerno decentralizirali 

svoje poslovanje in prenesli vse zavode lokalnega pomena na pristojne občine, 
med drugim tudi nekatere vajenske šole, socialne domove in podobno. Domove 
za dijake srednjih šol so obdržali v svoji pristojnosti, ker so te šole okrajnega 
pomena.  Z decentralizacijo je omogočena boljša družbena  kontrola. 

Zdravstveno varstvo 

Sistem organizacije zdravstvene službe se v celjskem okraju znatno raz- 
likuje od organizacije v kranjskem in goriškem okraju. 

V celjskem okraju je 42 samostojnih zdravstvenih zavodov, to je povprečno 
po 5 na občino. V kranjskem in goriškem okraju pa ima vsaka občina svoj 
zdravstveni dom, ki opravlja ambulantno, kurativno in preventivno zdravstveno 
službo za vso občino in vključuje v svoj sklop posamezne dislocirane ambulante; 
ta občinski zdravstveni dom opravlja celotno računovodsko finančno službo, cen- 
tralno statistično in administrativno službo, vse nabavke in vse zadeve, za katere 
je pristojen odredbodajalec. Samostojne so le obratne ambulante. V nekaterih 
primerih je celo en zdravstveni dom za dve občini (Bled tudi za občino Bohinj- 
ska Bistrica, Skofja Loka pa za občini Ziri in Železniki). V goriškem okraju 
imajo v sklopu zdravstvenega doma tudi pomožne ambulante, na primer v občini 
Gorica v Grgarju, Cepovanu, Sempasu in Trnovem. Te ambulante so le zasilno 
opremljene in brez stalnih zdravnikov. Po mnenju predstavnikov OLO Gorica 
bi bilo treba take ambulante sčasoma odpraviti, ker so zaradi majhne frek- 
vence sorazmerno drage. Ta problem pa je treba temeljito proučiti, da ne bi z 
odpravo pomožnih ambulant v področjih, ki so od zdravstvenega doma znatno 
oddaljena, nastali še večji stroški. 

Celjski sistem organizacije zdravstvene službe otežkoča koordinacijo in po- 
vzroča večje administrativne stroške ter slabšo zaposlitev zdravstvenih kadrov 
v majhnih zavodih z majhno frekvenco; majhnim zavodom manjkajo dragi 
instrumenti ali pa so le deloma izrabljeni. V celjskem okraju zato ustanavljajo 
posebne strokovne koordinacijske odbore. Ker ima celjska organizacija tudi za 
posledico veliko razdrobljenost sredstev, s katerimi zavodi razpolagajo, iščejo 
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v Celju rešitev tega problema v smotrni koncentraciji prostih sredstev skladov 
zdravstvenih zavodov. Dobra stran celjskega sistema pa je v širši družbeni kon- 
troli upravnih odborov. 

Dokaj zapleten je problem financiranja zdravstvene službe. Problem nastaja 
predvsem v tem, kako financirati preventivno službo, da bi to bilo stimulativno 
za sam razvoj te službe in za zaposleno osebje. V kranjskem in goriškem okraju 
je zdravstvena služba po zdravstvenih domovih za zavarovance urejena z zavo- 
dom za socialno zavarovanje s pavšalnim plačevanjem po pogodbi, kar deloma 
odstranjuje slab odnos do preventivne službe, ki se plačuje iz občinskega pro- 
računa za določen namen. V celjskem okraju opažamo tendenco zapiranja dis- 
panzerjev posebno v kmetijskih občinah, ker ni dovolj sredstev za preventivno 
službo iz proračuna. Ker pa mora ambulanta oziroma zdravstveni dom skrbeti 
za svoj obstoj, išče izhod s povečanjem kurativnih in z zaračunavanjem tudi 
preventivnih storitev. To vse je posledica preostre razmejitve med preventivo 
in kurativo in premajhnih sredstev za preventivno službo. 

V zdravstvenih ustanovah so se precej povečali stroški za honorarje. Po^ 
datki, ki jih sestavljajo zdravstveni zavodi sami, zbira pa higienski zavod, 
kažejo, da so na ргџпег stalni in honorarni zdravniki v letu 1958 opravili v 
celjskem okraju skupaj 84 834 rednih in honorarnih ur. Ce so predloženi podatki 
pravilni, potem zdravniki v letu 1958 v okraju Celje po ustanovah niso opravili 
niti rednih ordinacijskih ur, kaj šele nadure. Iz tega izhaja, da se redno in 
honorarno delo prepletata in se ne da zanesljivo ugotoviti, ali je v rednem de- 
lovnem času opravljeno redno ali tudi honorano delo. Ta zelo razširjeni pojav 
bo vsekakor treba podrobneje proučiti, ker posamezni primeri dokazujejo, da 
si nekateri zdravniki zaradi premajhne kontrole zaračunavajo veliko število 
honorarnih ur. 

Nadaljnji problem so obiski na domu, ne morda zaradi posebnega hono- 
rarja, temveč zaradi višine kilometrine za uporabo lastnega vozila (35 din za 
kilometer). Brez dvoma se je s tem, da zdravniki uporabljajo za obiske na domu 
lastno vozilo in da je bila vpeljana kilometrina za take vožnje, zdravstvena 
služba občutno izboljšala in so se tudi, v celoti vzeto, znižali izdatki za obiske; 
vendar je komisija mnenja, da višina kilometrine za uporabo lastnega vozila 
ni realno določena, kar nekatere navaja, da skušajo na ta način priti do posebnih 
zaslužkov in tako prihaja do prekomernih voženj in drugih nepravilnosti. Ker 
gre pri tem tudi za pravilno presojo potrebe obiska na domu in o tem, ali je 
nujna uporaba osebnega vozila, in ker se plačuje kilometrina za vsak obisk po- 
sebej, čeprav bi lahko opravili z eno vožnjo več obiskov, bi bilo treba ta problem 
proučiti in izdati ustrezne predpise, k plačevanju pa pritegniti tudi bolnike, za 
katere se ugotovi, da so zdravnika neupravičeno klicali na dom; višino kilo- 
metrine bo treba tudi pravilno in realno določiti. Ta problem so v mnogih zdrav- 
stvenih domovih ugotovili in ga skušajo reševati vsak zase, vendar brez poseb- 
nega uspeha. 

V celjskem okraju je zavod za socialno zavarovanje udeležen na stroških 
za zdravstvo v posameznih zdravstvenih zavodih v letu 1957 takole: 

lekarne za zavarovance 710/o 

bolnica v Celju za zavarovance 750/o 

zdravstveni domovi in ambulante za zavarovance 910/o 
28« 
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Podatki, ki jih je komisija zbrala, kažejo, da je socialno zavarovanje udele- 
ženo pri ustvarjanju rednih dohodkov zdravstvenih zavodov v znatno večjem 
obsegu, kot bi bilo pričakovati glede na število zavarovanega oziroma nezava- 
rovanega prebivalstva (OLO Celje, zavarovancev 540/o, nezavarovancev 46I)/o). 
Najbolj značilen je primer občin Šmarje in Šentjur, kjer je najmanj zavaro- 
vancev, pa odpade največji odstotek stroškov za zdravljenje na zavode za so- 
cialno zavarovanje.   . 

Stroški zdravstv. službe 
Število Osebe v 0/o v breme social. zavarov. 
prebiv. 

nezavarovane zavarovane Vi znesek v 000 
V občini 
Šmarje pri Jelšah .   .   .      32.058 75,22 0/o 24,78 0/o 94 0/o 15.996 
Šentjur       17.56G 77,94 »/o 22,06 0/o 94 0/o 8.139 

Ti podatki kažejo, da se okoriščajo na račun sredstev zavoda za socialno 
zavarovanje nezavarovanci, in to predvsem zaradi majhne kontrole zdravnikov, 
ponekod pa celo z njihovo podporo. 

Vprašanje oskrbnih dni v bolnicah bo treba proučiti v vsej republiki. Pri- 
merjava predvidenih cen za leto 1959 v celjski bolnici s cenami v letu 1958 kaže 
določena odstopanja; v večini primerov so predvidene cene znatno višje, na 
nekaterih oddelkih pa nižje od potrjenih cen za leto 1958. 

Razliko so tudi med posameznimi bolnicami. Tako je razlika med cenami 
v istih oddelkih celjske in jeseniške bolnice, kar je deloma razumljivo, kajti 
jeseniška bolnica je ustrezneje zidana kakor celjska. Vendar vse te cene kažejo, 
da stroški oskrbnega dne niso določeni po kakih enotnih načelih in verjetno 
bolj iz tega razloga ne morejo biti analize cen dobre in si tudi niso zadosti pri- 
zadevali, da bi bile cene pravilno določene. 

Osebni izdatki so v bolnicah v splošnem razmeroma visoki. V jeseniški 
bolnici je 179 uslužbencev in pride pri povprečni zasedbi 212 postelj 84 usluž- 
bencev na 100 bolnikov, v celjski bolnici pa 93 uslužbencev na 100 bolnikov. To 
in še nekateri drugi pojavi kažejo, da v nekaterih bolnicah ni dobre organizacije 
in da tudi administracija bolnice ni primerna. 

V zvezi z zdravstveno službo je tudi problem zdravilišč. Zdravilišče Dobrna 
posluje kot okrajni finančno samostojni zdravstveni zavod in ima razmeroma 
obsežno kapaciteto 420 postelj. Tako kot pri večini drugih zdravilišč so te po- 
stelje slabo zasedene. Zdravilišče Dobrna nima urejenega statusa in tudi ne 
znanstveno ugotovljene indikacije za uporabljanje po zavarovancih socialnega 
zavarovanja. Zato število oskrbnih dni stalno pada, zvišuje pa se cena oskrb- 
nega dne, s čimer si zavod zagotavlja sredstva za svoje vzdrževanje. Tako stanje 
pa je v perspektivi nevzdržno in nujno zahteva, da se status zdravilišč uredi. 

Socialno zavarovanje 

V vseh treh okrajih izkazujejo sklepni računi znatne izgube za zdravstveno 
varstvo. Na primanjkljaje pri zdravstvenem varstvu vpliva več okoliščin; struk- 
tura prebivalstva, stalno naraščanje cen oskrbnih dni in zdravstvenih storitev, 
neracionalna uporaba zdravil, kar se je ugotovilo pri relaksaciji receptov, prav 
tako pa tudi neracionalno predpisovanje in doziranje; v Celju in Gorici se kljub 
stalnemu izboljševanju zdravstvene službe celo podaljšuje ležalna doba, kar ni 
povsem razumljivo; stalež bolnih se dviga (razen pri Gorici, kjer pada) in s tem 
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tudi izdatki, stalno naraščajo zdravniški obiski na domu bolnikov ter pregledi 
specialistov (na primer v Celju povečanje za 33,5 0/o nasproti letu 1957, v Gorici 
za 29,4%). 

Socialno varstvo 

Ljudski odbori uporabljajo sredstva socialnega varstva predvsem za otroke 
padlih borcev in žrtev fašističnega nasilja. Skoraj vsi ti otroci se šolajo, pre- 
cejšnje število jih je v dijaških domovih, za druge pa skrbijo zveze borcev in 
sveti za varstvo družine doma. V goriškem okraju so izdatki za socialno varstvo 
— kot je že uvodoma omenjeno — nizki, kar kaže na sorazmerno nizka prora- 
čunska sredstva. 

V zadnjem času se vedno bolj razvijajo zavodi za rehabilitacijo in zaposlo- 
vanje invalidnih oseb. Tako imajo pri OLO Celje zavod, ki organizira posebne 
tečaje za priučitev in prekvalifikacijo invalidov, po izvršeni prekvalifikaciji pa 
oskrbi invalidom primerna delovna mesta v podjetjih in ustanovah. Delo zavoda 
je uspešno in je v razmeroma kratki dobi dveh let prihranil znatna družbena 
sredstva z zaposlitvijo več sto delavcev. V Kranju tak zavod zaposluje invalidne 
in stare osebe tako, da sam organizira taka dela, ki jih fizično manj sposobni 
lahko opravljajo. Zavod za rehabilitacijo in zaposlitev invalidnih oseb so usta- 
novili tudi v Gorici, in to šele letos, tako da o njegovem delu še ni bilo mogoče 
soditi. 

Šolstvo 

S šolsko reformo se je število šol zmanjšalo, in sicer v Celju za 10, v Kranju 
za 8 in v Gorici za 14, na splošno pa se je povečalo število oddelkov, in sicer 
v okraju Celje za 89, v okraju Kranj za 9; v okraju Gorica pa se je tudi število 
oddelkov zmanjšalo za 24. Število osebja se je zaradi novih nastanitev v Celju 
povečalo za 4,4%, v goriškem okraju pa je ostalo število učnega osebja nespre- 
menjeno. Povečanje števila učencev v letu 1959 izkazuje le Kranj (359). 

Proračuni posameznih ljudskih odborov kažejo do kulture in prosvete raz- 
lično razmerje. Tako na primer ObLO Laško pri predvidenem povečanem številu 
uslužbencev znižuje sredstva za osebne in materialne izdatke. 

Problem so tudi honorarji, ki se v primerjavi s preteklimi leti premočno 
dvigujejo. Tako znaša indeks povečanja izdatkov za honorarje pri OLO Celje 
v letu 1959 v primerjavi z letom 1957 kar 420/o, v primerjavi z letom 1958 pa 
24%. Pri OLO Kranj so se ti izdatki v letu 1958 nasproti letu 1957 povečali celo 
za 99%, v goriškem okraju pa za 95,8%; deloma (Kranj, Celje) je to povečanje 
opravičeno zaradi nezadostnega povečanja učnega kadra v primerjavi s številom 
oddelkov. 

Za šolstvo v goriškem okraju je posebno značilno visoko število enooddelčnih 
šol, ki so razmeroma drage, učencem pa dajejo le nizko izobrazbo. V 164 
osnovnih šolah je 383 oddelkov, torej povprečno dva na šoli, v 13 osemletkah 
pa je 115 oddelkov. Nekaj enoodelčnih šol so že odpravili, vendar pa ponekod 
zaradi velike oddaljenosti to ni izvedljivo. Imajo znatno število šol z majhnim 
številom učencev (Bavščica 8 otrok, Eržen 6 otrok, Gor. Lokovec 8 otrok, Lo- 
kovec 8 otrok. Vrsno 10 otrok. Golo brdo 12 otrok itd.). Po drugi strani pa 
v šolstvu primanjkuje prostorov predvsem v krajih, kjer je mnogo otrok. 
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Z reorganizacijo splošnega šolstva nastajajo problemi financiranja in po- 
trebnih učnih prostorov. Tako je komisija ugotovila, da sedanji tempo graditve 
šolskega fonda ne bo kmalu zadostil potrebam šolske reforme, na drugi strani 
pa je bila dosedanja graditev marsikje neracionalna, saj najdemo neizrabljene 
kapacitete (šola 2iri, Vrsno). Pri reševanju teh problemov so se nekateri ljudski 
odbori znašli. Tako je na primer občinski ljudski odbor Ziri zaradi majhnega 
števila učencev odpravil nekatere šole in organiziral prevoz učencev v osemletno 
šolo v 2ireh. Podobne primere imamo tudi v goriškem okraju. Proračunski iz- 
datki so se zmanjšali, učencem pa je omogočen bolj sistematičen in kvalitet- 
nejši pouk. 

Pri strokovnih šolah je opaziti, da potrebe gospodarstva po novih kadrih 
niso v skladu z ustreznim številom učencev, pa tudi obremenitev posameznih 
ljudskih odborov glede na vložena sredstva oziroma glede na število učencev, ki 
obiskujejo šole, ni pravilna. Ti učenci so iz raznih ljudskih odborov oziroma 
republik. Pravilen način reševanja tega vprašanja sta pokazala okrajna ljudska 
odbora Gorica in Koper, ki sta se sporazumela za enotno reševanje vprašanj 
sti okovnega šolstva, ki se je prej razvijalo precej nenačrtno. Razdelila sta si 
med seboj posamezne panoge šol (v goriškem okraju bo na primer gozdarska 
šola, učiteljišče, ekonomska srednja šola itd., v koprskem okraju pa pomor- 
ska šola, kovinarska šola itd.). Na ta način bodo zgradbe in kadri bolj ekono- 
mično izrabljeni. Primerno bi bilo izdelati enoten načrt za strokovno šolstvo za 
vso republiko, ker bi se le na ta način preprečila nesmotrna poraba sredstev 
za kadre, za zidavo šol, ki so morda drugje že zgrajene in nepopolno zasedene. 

Značilno je, da nekatere gospodarske organizacije kažejo zmanjšan interes 
za kvalificirani delavski kader, bodisi zaradi zmanjšanja potreb po takem kadru, 
bodisi zaradi novih predpisov, ki ljudskim odborom nalagajo dolžnost, vzdrževati 
te šole. Pristojni organi skušajo na različne načine reševati to vprašanje; po- 
nekod skušajo pritegniti v krog ustanoviteljev tista podjetja, ki so zainteresirana 
na takšni strokovni šoli, drugod zopet pa so ljudski odbori prevzeli dolžnost 
ustanovitelja šole. 

Različnost v financiranju kažejo tudi dijaški domovi. V okraju Kranj in 
Gorica krijejo z dotacijami le plače vzgojnega (in morebitnega zdravstvenega) 
osebja in izdatke za osnovna sredstva, vse druge stroške pa nosijo oskrbovanci; 
v okraju Celje pa se z dotacijami krije poleg plač vzgojnega osebja ponekod 
tudi del materialnih stroškov. Komisija je tudi ugotovila primere nesmotrnega 
štipendiranja oskrbovancev, ki dobivajo različne podpore in druge prejemke 
ter si ustvarjajo razmeroma visoke lastne dohodke, ki presegajo zaslužke, ki jih 
bo imel oskrbovanec kot kvalificiran delavec v proizvodnji. 

Poudariti je treba, da podjetja, ki dajejo štipendije, stalno spremljajo uspeh 
in vedenje svojih štipendistov, vendar so le redka tista, ki v primeru negativnih 
ali pozitivnih rezultatov tudi ustrezno ukrepajo. 

Kulturne ustanove 

Od kulturnih ustanov je komisija obiskala Mestno gledališče v Celju; ugo- 
tovila je, da si kolektiv prizadeva čimbolje uporabiti zaupana mu sredstva. 
Kljub temu pa je vrsta problemov, ki jih je treba rešiti. 

V Celju je poklicno gledališče. V Kranju daje OLO Kranj subvencijo za 
amatersko gledališče, v Novi Gorici pa daje okraj le malenkostno subvencijo 
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amaterskemu Rledališču, razen tega pa imajo tam še poseben dogovor s tržaškim 
gledališčem. Glede dotacije, ki jo prejema Mestno gledališče v Celju, komisija 
meni, da je dotacija za obstoj gledališča potrebna, vendar pa da so dohodki 
kakor tudi izdatki planirani brez zadostne analize. Danes ne moremo misliti 
na ekonomsko vstopnino, vendar je vprašanje, če ne bi bilo mogoče ob primerni 
prilagoditvi repertoarja in pri ustreznejšem načinu dajanja ugodnosti z abonmaji 
zvišati cene vstopnicam. Tako bi z ekonomskimi ukrepi stimulirali skrb uprave 
kolektiva za boljšo uporabo družbenih sredstev. Kako je mogoče z razmeroma 
majhnimi sredstvi nuditi prebivalstvu znatno število kvalitetnih predstav, kaže 
prav Nova Gorica, kjer daje gledališče okrog 50 predstav doma in na podeželju, 
razen tega pa še tržaško gledališče 20 predstav; prebivalstvo se za predstave zelo 
zanima in so vedno polno zasedene, dotacija, ki jo dajejo za te predstave, pa 
je — če jo primerjamo z dotacijami v drugih okrajih — res minimalna. 

Ob zaključku ponavljamo, da se odbor zaveda, da je v poročilu težko zajeti 
vso obširno problematiko ter pojave v zvezi z delitvijo in trošenjem družbenih 
sredstev. Vendar pa po mnenju odbora nakazuje poročilo ugotovitve in predloge, 
ki kažejo na potrebo, da skupščina in njeni organi obravnavajo ta vprašanja, 
ki so pomembna za delo gospodarskih organizacij, ljudskih odborov in drugih 
ustreznih organov na območju vse republike. 

Obravnavanje teh ugotovitev in opozarjanje na pomanjkljivosti pa je ljud- 
skim odborom ter organom, ki razpolagajo in upravljajo z družbenimi sredstvi, 
lahko samo v pomoč pri njihovem delu. 

St. LS 153/2-59. 

Ljubljana, dne 22. septembra 1959. 
Predsednik: 

Franc Leskošek 1. r. 

PREDLOG  SKLEPA 

o razrešitvi in izvolitvi sodnikov 

Na podlagi 49., 77. in 78. člena zakona o sodiščih (Uradni list FLRJ, št. 30/54 
in 24/59) in na podlagi 30., 36., 58., 59. in 75. člena zakona o gospodarskih so- 
diščih (Uradni list FLRJ, št. 31/54 in 24/59) so bili na skupni seji Republiškega 
zbora in Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

I.   razrešeni: 

1. Ivan   Repinc   kot predsednik Okrožnega sodišča v Kopru; 
2. Ludvik   Jezeršek kot sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani; 
3. Л n t o n S k o b i r kot predsednik Okrožnega gospodarskega sodišča v 

Celju; 
4. Marjan   Bele kot sodnik Višjega gospodarskega sodišča LRS; 
5. Stanko Selih kot sodnik Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju. 
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II. izvoljeni: 

1. Za predsednika Okrožnega sodišča v Kopru: Dr. Jože  Zabkar, do 
zdaj javni tožilec v Mariboru; 

2. za sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani: Ivan Repinc, dozdaj pred- 
sednik Okrožnega sodišča v Kopru; 

3. za sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani: Anton   Razpotnik.do 
zdaj sodnik Okrajnega sodišča v Ljubljani; 

4. za  predsednika  Okrožnega  gospodarskega  sodišča v  Celju:  Marjan 
Bele, dozdaj sodnik Višjega gospodarskega sodišča LRS; 

5. za  sodnika  Okrožnega  gospodarskega  sodišča  v  Celju:   Franc  Po- 
držaj, do zdaj predsednik Okrajnega sodišča v Trbovljah. 

OBRAZLOŽITEV 

I. 

Ivan Repinc želi iz družinskih in zdravstvenih razlogov spremeniti 
kraj službovanja, zato je kandidiran za sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Ludvik Jezeršek je zaprosil, da se ga razreši sedanje funkcije, ker 
bo prevzel novo dolžnost v Državnem sekretariatu za pravosodno upravo LRS. 

Anton Skobir, predsednik Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju 
je zaprosil, da se ga razreši sedanje funkcije, ker bo prevzel dolžnost okrožnega 
javnega tožilca v Mariboru. 

Marjan Bele, sodnik Višjega gospodarskega sodišča LRS v Ljubljani 
je privolil, da se ga razreši sedanje funkcije, ker kandidira za funkcijo pred- 
sednika Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju. 

Stanko Selih, sodnik Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju je 
privolil, da se razreši sedanje funkcije, ker je bil s sklepom OLO Celje ime- 
novan za tajnika Okrajnega ljudskega odbora Celje. 

Za razrešitev sodnikov pod I — 1 in 2 so podani zakoniti pogoji po 78. 
členu zakona o sodiščih, za razrešitev sodnikov pod I — 3, 4 in 5 pa zakoniti 
pogoji po 59. členu zakona o gospodarskih sodiščih. 

II. 

Za predsednika Okrožnega sodišča v Kopru naj bi bil namesto dosedanjega 
predsednika, za katerega se hkrati predlaga razrešitev, izvoljen dr. Jože Zab- 
kar, do zdaj okružni javni tožilec v Mariboru. 

Dr. Jože Zabkar jo bil rojen 22. VII. 1915 v Veliki vasi, OLO Novo 
mesto. Na Pravni fakulteti v Ljubljani jo diplomiral marca 1941. Po osvoboditvi 
je bil imenovan za javnega tožilca okrožja Celje, koncem leta 1946 za Slov. Pri- 
morje, meseca julija 1948 pa za okrožnega javnega tožilca v Mariboru, kjer je 
še sedaj. 

Med vojno je sodeloval v NOB od jeseni 1941 dalje. V NOV je vstopil sep- 
tembra 1943, kjer je bil sodnik na raznih vojnih področjih, nazadnje pomočnik 
načelnika sodnega oddelka Vojne oblasti IV. Armije. 
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V svoji dolgoletni praksi je pridobil obširno znanje vseh panog pravosodja, 
posebno pa kazenskega prava. Kot javni tožilec, ki je bil tako med NOB kot 
po vojni ves čas na vodilnih položajih, ima odlične organizacijske sposobnosti, 
zato bo lahko vodil Okrožno sodišče v Kopru in pomagal okrajnim sodiščem 
tega področja. 

Član ZKS je od februarja 1944. 
Po 24. členu Uredbe o sodniškem izpitu (Ur. list FLRJ, št. 57/55) ni dolžan 

opravljati sodniškega izpita, ker se nahaja več kot 5 let na položaju javnega 
tožilca. 

Po 46. členu v zvezi s 55. členom Zakona o sodiščih izpolnjuje vse zakonite 
pogoje za predsednika okrožnega sodišča. 

Pri okrožnem sodišču v Ljubljani je nujno potrebno izvoliti še 2 sodnika. 
Sodišče ima sistemiziranih 30 sodniških mest, od katerih je eno že dalj časa 
nezasedeno. Drugo mesto se sprošča z razrešitvijo Dinka Gregor in a, 
v najkrajšem času pa bo odšel še en sodnik istega sodišča v upravno službo. 
Zaradi zagotovitve normalnega dela sodišča je potrebno takoj zasesti obe tre- 
nutno prosti mesti. 

IvanRepinc je bil rojen 25. VI. 1923 v Savici pri Bohinjski Bistrici, 
OLO Kranj. Je poročen, oče treh otrok. 

Gimnazijo je obiskoval deloma pred vojno, deloma pa po osvoboditvi ter 
leta 1951 maturiral. Pred in po maturi je bil zaposlen pri Mestnem komiteju 
KPS Ljubljana v svojstvu sekretarja RK KPS in kasneje org. sekretarja Mest- 
nega komiteja KPS. V začetku leta 1953 je bil stavljen na razpolago Državnemu 
sekretariatu za pravosodno upravo LRS v Ljubljani ter dodeljen Okrožnemu 
sodišču v Ljubljani. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1955. 
Po diplomi je bil kot sodni referent zaposlen pri Okrožnem sodišču v Ljubljani 
in 8. III. 1956 izvoljen za sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani, dne 16. oktobra 
1956 pa za predsednika Okrožnega sodišča v Kopru, kjer je še sedaj. 

Med vojno je sodeloval z NOB od junija 1941 dalje. V NOV je bil od 
januarja 1943, kjer je bil kot polit, komisar čete in član okrajnega oziroma 
okrožnega komiteja na Gorenjskem. 

Član ZKS je od aprila 1943. 
Ivan Repinc bo po razrešitvi funkcije predsednika Okrožnega sodišča 

v Kopru, do nadaljnjega opravljal funkcijo sodnika Okrožnega sodišča v Ljub- 
ljani. Kot je že uvodoma navedeno, gre v njegovem primeru le za premestitev 
iz družinskih in zdravstvenih razlogov. 

Po 46. členu Zakona o sodiščih, v zvezi z 22. členom Uredbe o sodniškem 
izpitu izpolnjuje vse zakonite pogoje za sodnika okrožnega sodišča. 

Anton Razpotnik je bil rojen 5. II. 1925 v Bogojevem v Srbiji. 
Gimnazijo je obiskoval deloma pred vojno, deloma pa po osvoboditvi. Po ma- 
turi jo bil zaposlen pri Gradbenem podjetju »Projekt« v Kranju, od leta 1951 
dalje je bil sekretar Narodne univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Na Pravni 
fakulteti v Ljubljani je diplomiral junija 1956. Decembra 1956 je bil izvoljen 
za sodnika okrajnega sodišča v Kranju, kjer je ostal do leta 1958, ko je bil 
izvoljen za sodnika okrajnega sodišča v Ljubljani, kjer se še nahaja. Sodniški 
izpit je opravil leta 1959. 
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Med vojno je sodeloval z OF in bil leta 1943 aretiran in mobiliziran v 
nemško delovno službo, od koder je maja 1944 pobegnil ter odšel v partizane. 
Po osvoboditvi je bil sekretar mestnega komiteja SKOJ-a v Kranju, predsednik 
mestnega odbora LMS in član OLO Kranj. Kasneje je bil tudi sekretar okrož- 
nega odbora za fizkulturo Gorenjske. Sedaj deluje v množičnih organizacijah 
na terenu v Ljubljani, kjer stanuje. 

Član ZKS je od februarja 1945. 
Kot sodnik se je usposobil za delo na vseh oddelkih sodišča in je dosegel 

prav lepe uspehe. Posebno dobro obvlada kazensko pravo. Zaradi svoje stro- 
kovnosti in storilnosti je bil deloma že v jeseni 1958 in deloma leta 1959 do- 
deljen na preiskovalni oddelek Okrožnega sodišča v Ljubljani, kjer poverjene 
pesle brezhibno opravlja. 

Po 46. členu zakona o sodiščih izpolnjuje vse zakonite pogoje za sodnika 
okrožnega sodišča. 

Okrožno gospodarsko sodišče v Celju ima sistemiziranih 6 sodniških mest, 
od katerih so zasedena 4. Predsednik tega sodišča bo prevzel novo dolžnost 
pri javnem tožilstvu, en sodnik istega sodišča pa v javni upravi. 

Zaradi zagotovitve normalnega dela sodišča je potrebno takoj zasesti obe 
omenjeni prosti mesti. 

MarjanBelejebil rojen 14. IX. 1906 v Mariboru. Je poročen, oče dveh 
otrok. Gimnazijo je obiskoval v Celju. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je di- 
plomiral v letu 1931 ter je v letu 1936 opravil odvetniški izpit. Po diplomi je 
bil zaposlen kot odvetniški in notarski pripravnik ter notarski substitut ter 
od 1. IV. 1940 do okupacije kot javni notar v Marenbergu. 

Ob začetku okupacije mu je okupator zaplenil notarsko pisarno ter vse 
premoženje in ga izgnal iz zasedenega ozemlja. Živel je nekaj časa v Ljubljani, 
nato pa se je preselil z družino k materi v Kostanjevico, kjer je opravljal 
razna priložnostna dela ter bil nazadnje vršilec dolžnosti kostanjevskega no- 
tarja. 

V času okupacije je podpiral narodno osvobodilno gibanje ter je bil zato 
tudi nekaj časa zaprt. 

Po osvoboditvi je bil krajši čas pravni referent pri MLO Celje ter je bil 
v septembru 1945 izvoljen za sodnika okrožnega sodišča v Celju. Od tedaj dalje 
je bil stalno zaposlen kot sodnik pri raznih sodiščih, od leta 1957 dalje pa 
kot sodnik Višjega gospodarskega sodišča LRS v Ljubljani. 

Marjan Bele je široko razgledan pravnik, delaven in zanesljiv, ki bo 
lahko z uspehom opravljal predsedniške posle. Po 27. členu izpolnjuje vse pogoje 
zakona o gospodarskih sodiščih za izvolitev za predsednika okrožnega gospo- 
darskega sodišča. 

Franc Poderžaj je bil rojen 9. 1. 1921 na Ruperč vrhu, okraj Novo 
mesto. Je poročen, oče dveh nedoletnih otrok. 

Gimnazijo je obiskoval v Novem mestu. V aprilu 1948 je diplomiral na 
diplomatski šoli Ministrstva za zunanje zadeve FLRJ, nato pa maja 1949 na 
Pravni fakulteti v Ljubljani. 

Okupacija ga je zatekla kot študenta v Ljubljani, kjer je bil nekaj časa 
zaposlen kot delavec, nato pa je odšel v Novo mesto. Z narodnoosvobodilnim 
pokretom se je povezal januarja 1942 ter bil aktivist v Ljubljani in kasneje 
v Smihelu pri Novem mestu. Septembra 1943 je vstopil v NOV in bil propa- 
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gandist bataljona, šef propagande XV SNOUB, referent za kader Komande 
dolenjskega vojnega področja ter preiskovalni sodnik vojaških sodišč pri Ko- 
mandi notranjskega, belokranjskega in ljubljanskega vojnega področja. Iz JLA 
je bil zaradi nadaljevanja študija demobiliziran novembra 1945. 

Po končanem študiju je služboval od aprila 1948 do novembra 1949 kot ataše 
in sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve FLRJ. Po razrešitvi na lastno željo 
novembra 1949 je bil zaposlen pri Javnem tožilstvu LRS do novembra 1950, 
ko je bil izvoljen za sodnika okrajnega sodišča v Ljubljani. V letu 1951 je bil 
izvoljen za predsednika okrajnega sodišča v Trebnjem, leta 195G pa za pred- 
sednika okrajnega sodišča v Trbovljah, kjer je še sedaj. 

Član ZKS je od junija 1944. 

Franc Poderžaj ustreza za predvideno mesto pri okrožnem gospodar- 
skem sodišču tako po svojih političnih kot strokovnih kvalitetah. Strokovno 
je dobro verziran v vseh sodnih poslih in je dosegel v času dosedanjega službo- 
vanja lepe uspehe. 

Po 27. členu zakona o gospodarskih sodiščih izpolnjuje vse zakonite pogoje 
za sodnika okrožnega gospodarskega sodišča. 

Vse komisije za volitve in imenovanja pristojnih okrajnih ljudskih odborov, 
kakor tudi predsednik Vrhovnega sodišča LRS za sodnike pod II — 1, 2 in 3 
ter predsednik Višjega gospodarskega sodišča za sodnike pod II — 4 in 5 so 
dali pozitivna mnenja za izvolitev predlaganih kandidatov. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Odbor za volitve 

POROČILO 

k predlogu sklepa o razrešitvi in izvolitvi sodnikov 

Odbor za volitve Ljudske skupščine LRS je na svoji 8. seji dne 29. septembra 
1959 obravnaval predlog sklepa o razrešitvi in izvolitvi sodnikov, ki ga je pred- 
lagal Izvršni svet Ljudske skupščine LRS; po podrobni obravnavi posameznih 
kandidatov je predlog sklepa sprejel v celoti brez sprememb. 

Po predlogu naj se razrešijo Ivan Repinc kot predsednik Okrožnega sodišča 
v Kopru, Ludvik Jezeršek kot sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani, Anton 
Skobir kot predsednik Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju, Marjan Bele 
kot sodnik Višjega gospodarskega sodišča LRS in Stanko Selih kot sodnik 
Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju. Obrazložene podatke za navedene 
tovariše so ljudski poslanci že prejeli in so za njihovo razrešitev podani pogoji 
po 78. členu zakona o sodiščih oziroma po 59. členu zakona o gospodarskih 
sodiščih. 

Nadalje naj se po predlogu izvolijo dr. Jože Zabkar, do zdaj Okrožni javni 
tožilec v Mariboru, za predsednika Okrožnega sodišča v Kopru, Ivan Repinc, 
do zdaj predsednik Okrožnega sodišča v Kopru, za sodnika Okrožnega sodišča v 
Ljubljani, Anton Razpotnik, do zdaj sodnik Okrajnega sodišča v Ljublajni, za 
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sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani, Marjan Bele, do zdaj sodnik Višjega 
gospodarskega sodišča LRS, za predsednika Okrožnega gospodarskega sodišča 
v Celju in Franc Podržaj, do zdaj predsednik Okrajnega sodišča v Trbovljah, 
za sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju. Tudi za te kandidate so 
ljudski poslanci podatke že prejeli. 

Predlagani kandidati izpolnjujejo vse po 46. členu zakona o sodiščih oziroma 
po 27. členu zakona o gospodarskih sodiščih predpisane pogoje za izvolitev ter 
so zanje dale pritrditev pristojne komisije za volitve in imenovanja okrajnih 
ljudskih odborov, kakor tudi predsednik Vrhovnega sodišča LRS oziroma pred- 
sednik Višjega gospodarskega sodišča. Za vse predlagane kandidate so tudi na 
razpolago sistemizirana sodniška mesta. 

Odbor za volitve predlaga Ljudski skupščini LRS, da predlog sklepa o raz- 
rešitvi in izvolitvi sodnikov sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Ivana Alta. 

St. LS - 162/1-59. 

Ljubljana 29. septembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
I v a n  A11  1.  r. T i n e   R e m š k a r  1.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Administrativni odbor 

POROČILO 

o pregledu računovodstva In blagajne Ljudske skupščine LRS za čas 
od 1. januarja do 30. junija 1959 

Administrativni odbor Ljudske skupščine LRS je na podlagi 86. in 110. 
člena poslovnika Ljudske skupščine LRS na svojih sejah dne 11. aprila in 
12. septembra 1959 pregledal poslovanje računovodstva in blagajne Ljudske 
skupščine LRS za čas od januarja do junija 1959. Ugotovil je, da se računo- 
vodsko in blagajniško poslovanje pravilno izvaja in krediti smotrno uporabljajo. 

Odobreni proračun za leto 1959 znaša din   109,469.000 — 

Od odobrenega proračuna je bilo v 
času od 1. I. — 30. VI. izčrpano: 

za osebne izdatke din 22,492.793 
za operativne izdatke din 12,281.037 
za funkcionalne izdatke    ....   din 12,042.296   din     46,816.126.- 
Za drugo polletje ostane še din     62,652.874.- 
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V drugem polletju je predvidena večja vsota kreditov, tako, da bo potrebno 
iz proračunske rezerve dodeliti sredstva na partiji »operativni in funkcionalni 
izdatki«. 

Poročilo o potrošnji investicijskih kreditov bo podano ob koncu leta, ko 
bodo vsa dela zaključena. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Mirka Remca. 

St. LS 164/1-59. 

Ljubljana, dne 12. septembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
MirkoRemecl.  r. IvanNovakl. r. 
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LJUDSKA  SKUPŠČINA 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Predsednik: 

Miha  Marinko 

Podpredsednika: 
Dr.  HeliModic Stane Kavčič 

Tajnik: 

Dr.  Miha  Potočnik 

ODBORI IN KOMISIJE 
LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ODBOR ZA DRUŽBENA SREDSTVA 

Franc  Leskošek,   predsednik 
Miha  Berčič, podpredsednik 
Julij   Beltram, tajnik 

Štefan  Antalič Riko  Jerman 
Milan  A p i h Inž.   Ivo  Klemenčič 
Angela  Boštjančič Tone  Kropušek 
Inž.  Jože  Drnovšek Inž.   Štefka   Lorbek 
LukaDolenc FrancNaglič 
Maks  Dimnik Inž.   Boris  Pipan 
Slava  Faletič Mirko  Remec 
Davorin  Ferligoj Jože  Slavi č 
Rudolf  Ganziti Peter  Tomazin 

Viktor  Zupančič 

ODBOR ZA VLOGE IN PRITOŽBE 

Jože  Kladivar,   predsednik 
Mica  Marinko,   tajnik 

FrancFale AlbinJensterle 
Rudolf  Ganziti Dr.   Sonja  Kukovec 

Stanko Rebernik 

ADMINISTRATIVNI ODBOR 

Ivan  Novak,  predsednik 
Jože  Kladivar,  tajnik 

LeopoldMaček MirkoRemec 
Jakob   Zen 
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ODBOR ZA VOLITVE 
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Tine   Remškar,   predsednik 
Andrej   Babnik,   tajnik 

Ivan   Alt Inž.   Vilma   Pirkovič 
Ivan   Zmahar 

KOMISIJA ZA RAZLAGO ZAKONOV 

Lojze  Piškur,   predsednik 

Karel  Lutar,   tajnik 

Dr.   Marijan   Dermastia Ivan   Kovač 
Ivan  Gorjup Ciril   Knez 
AlbertJakopič PavelMrak 

Dr.   Miha   Potočnik 

KOMISIJA ZA LJUDSKE ODBORE 

Tomo  Brejc,   predsednik 
Anton   Peternelj,   tajnik 

Milan   Apih Ivan   Horvat 
Davorin   Ferligoj Mirko  Rovšček 

Marija  Zupančič 

REPUBLIŠKI   ZBOR 

Predsednik: 

Inž.   Pavle  Zaucer 

Podpredsednik: 
Mara   Dermastia* 

Zapisnikarji: 
DragoSeliger SlavicaZirkelbach 

Stane   Sotlar 

* Izvoljena na 8. seji RZ dne 2. julija 1959 n;imcsto umrle Angele Occpek. 
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ODBORI REPUBLIŠKEGA ZBORA 

ODBOR ZA ORGANIZACIJO OBLASTI IN UPRAVO 

Milan  A p i h ,   predsednik 
Franc   Pirkovič,   podpredsednik 

Inž.   Pepca   Perovšek,   tajnik 

FrancBera VladoJurančič 
Stanko   Brečko Koloman   Korpič 
NerinoGobbo Cvetka  Vodopivec 
AlfonzGrmek Martin   Košir 
Ivan   Herceg Stane  Sotlar 
RikoJerman StaneVrhovec 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

Franc Leskošek, predsednik 
France Popit, podpredsednik 
Inž.   Ivo  Klemenčič,   tajnik 

Miran   Cvenk Ivo Janžekovič 
Rudi   Cačinovič Slavko  Jež 
Svetko   Kobal Tino  Lah 
Franc  Kralj Jože  Marolt 
Mihaela  Demastia Lojzka  Stropnik 
Davorin   Ferligoj Jože  Tramšek 
Matevž  Hace Edo  Zorko 
Albert  Jakopič Viktor  Zupančič 

ODBOR ZA PROSVETO IN KULTURO 

France Perovšek, predsednik 
Lojze  Piškur,  podpredsednik 

Franc  Sušteršič,   tajnik 

Marija  Aljančič Ivan  Potrč 
Maks Dimnik Stane  Ravljen 
Štefan  Gyofi Maks Vale 
Franc Kimovec Milo  Vižintin 
Ivan  Krajnčič Jelka   Vrhovšek 
ToneKropušek Beno Zupančič 
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ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO POLITIKO 

Mira  Svetina,  predsednik 
Dr.  Ivan  Kopač,  podpredsednik 
France  Krese,  tajnik 

Tomo Brejc VinkaSimonič 
Dr.   Draga   Cernelč Poldka  Skrbiš 
JožeGlobačnik Franc Sebjanič 
Albin   Jensterle Dr. RužaSegedin 
Ivan  Kovačič Karel Sterban 
Albin   Kur et AntonVrhovšek 

,  M a r t i n . Z a k o.nj š e k 

ODBOR ZA PRORAČUN 

Branko  Babic,  predsednik 
Jakob  Zen,  podpredsednik 
Franc Skok,  tajnik 

Adolf  Cernec Stane   Nunčič 
Marija  Levar Ivan  Rančigaj 
Alojz   Libnik Jože Slavič 
Inž.   Štefka   Lorbek Jože  Vonta* 

ZAKONODAJNI ODBOR 

Dr. H e 1 i   M o d i c ,   predsednik 
Dr. Miha  Potočnik,  podpredsednik 
Dr. Sonja Kukovec, tajnik ' 

Franc   Belšak LadoOblak 
Lado  Božič Aleksander  Pirher 
VeraKolarič FrancT reven 
Stane  Nunčič Marij aZupančič 

■    ■     . ■ ,     . 

MANDATNO-IMUNITETNI ODBOR 

Mihaela Dermastia, predsednik 
Humbert Gačnik, tajnik 

Milan   Frančeškin France   Kimovec 
Marinka Ribičič       ... 

■ 

i9 
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ZBOR   PROIZVAJALCEV 

Predsednik: 
Lojze  Ocepek 

Podpredsednik: 
Miha  Berčič 

Zapisnikarji: 
Ivan Videnič Mara  Fras Franc Perše 

ODBORI ZBORA PROIZVAJALCEV 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

Jože Gerbec, predsednik 
Herman Slamič,  podpredsednik 
Stane  Fele,   tajnik 

Ivan  Avsec Štefan Pavšič 
Tončka  Banovec Janez Petrovič 
Henrik  Cigoj Inž. Boris Pipan 
Jože Jerman Anton  Seljak 
Inž. Desanka  Kozič Jože  Ulčar 
Ivan'Knez IvanVičič 
JožeKnez MarijaVild 

ODBOR ZA GOSPODARSKE ORGANIZACIJE 

Ivan  Gorjup,  predsednik 
Tone Hafner, podpredsednik 
Nada  Božič,  tajnik 

Viktor Grča Anton  Martinšek 
Franjo   Jeraj Milan Ogris 
Marko Klemenčič Valentin  Ravnihar 
Ivan Kovač Ernest Tramšek 

ODBOR ZA VPRAŠANJA DELA IN SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 

Jože Bergant, predsednik 
Stane  Dolenc, podpredsednik 
Stanko Kuntu,  tajnik 

Štefan  Antalič Dana Košak 
Angela  Boštjančič Miro Posega 
Stanislav Brovinsky        Jože Segula 
Karel Grm Pavel  Zerovnik 
Slavko Kobal Ivan  Zmahar 
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ODBOR ZA PRORAČUN 

Mirko Remec, predsednik 
Anton  Pire,   podpredsednik 
Ivanka Kukovec, tajnik 

Ivan  Krofl Stane Rebernik 
Franc Mencinger Peter  Tomazin 

ZAKONODAJNI ODBOR 

Andrej   Babnik,   predsednik 
Inž. Jože Drnovšek, podpredsednik 
Janko  Lukan,  tajnik 

Elica  Dolenc Janez Lesjak 
Bojan Leskovar Franc Naglic 

MANDATNO-IMUNITETNI ODBOR 

Stane  Škof,  predsednik 
Pepca  Jež,  tajnik 

Milka Jovan Peter Plevel 
Anton Sihur 

29* 
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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 
Cvcnk Miran 
Cačinovič Rudi 
Cernec Adolf 
Cernelč dr. Draga 
Dermastia dr. Marjan 
Dcrmastia Mihaela 
Dim-nik Maks 
Fajfar Tone 
Ferligoj Davorin 
Frančeškin Milan 
Gačnik Humbert 
Globačnik Jože 
Gobbo Nerino 
Goršič Milko 
Grmek Alfonz 
Gyofi Štefan 
Hace Matevž 
Hercog Ivan 
Horvat Ivan 
Ingolič Jože 
Jakopič Albert 
Janžekovič Ivo 
Jensterle Albin 
Jerman Riko 
Jež Slavko 
Jurančič Vlado 
Kimovec France 
Kladivar Jože 
Klemenčič inž. Ivo 
Knez Ciril 
Kobal Svetko 
Kocijančič Boris 

Republiški  zbor 

Kolarič Vera 
Kopač dr. Ivan 
Korpič Koloman 
Košir Martin 
Košmelj Miran 
Kotnik inž. Viktor 
Kovačič Ivan 
Kraigher Boris 
Kranjčič 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 Angela1 

Perovšek France 
Perovšek inž. Pepca 
Peternelj Anton 
Pirher Aleksander 
Pirkovič Franc 
Pirkovič inž. Vilma 
Piškur Lojze 
Polak Bojan2 

Popit France 
Potočnik dr. Miha 
Potrč Ivan 

Rančigaj Ivan 
Ravljon Stane 
Regent Ivan 
Rcmškar Tine 
Ribičič Marinka 
Ribičič Mitja 
Rudolf Janko 
Seliger Drago 
Simonič Vinka 
Skok Franc 
Skrbiš Poldka 
Slavič Jože 
Sotlar Stane 
Stropnik Lojzka 
Svetina Mira 
Sebjanič Franc 
Segedin dr. Ruža 
Šilih Niko 
Sterban Karel 
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 

1 Umrla dne 1. junija 1959. 
2 Mandat potrjen na 9. seji RZ dne 1. oktobra 1959. 
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Zbor   proizvajalcev 

Antalič Štefan 
Avsec Ivan 
Babnik Andrej 
Banovec Tončka 
Berčič Miha 
Bergant Jože 
Bevk Francka 
Boštjančič Angela 
Božič Nada 
Bračun Jože 
Brovinsky Stanislav 
Cigoj Henrik 
Dolenc Elica 
Dolenc Stane 
Drnovšek inž. Jože 
Fale Franc 
Faletič Slava 
Fele Stane 
Fras Mara 
Ganziti Rudolf 
Gerbec Jože 
Gorjup Ivan 
Grča Viktor 
Grm Karel 
Hafner Tone 
Jeraj Franjo 

Jerman Jože 
Jež Pepca 
Jovan Milka 
Kavčič Stane 
Klemenčič Marko 
Knez Ivan 
Knez Jože 
Kobal Slavko 
Košak Dana 
Kovač Ivan 
Kozič inž. Desanka 
Krofi Ivan 
Kukovec Ivanka 
Kuntu Stanko 
Lesjak Janez 
Lcskovar Bojan 
Lorger Mirko 
Lukan Janko 
Martinšek Anton 
Mencinger Franc 
Mrak Pavel 
Naglic Franc 
Novak Ivan 
Ocepek Lojze 
Ogris Milan 

Pavšič Štefan 
Per.še Franc 
Petrovič Janez 
Pintarič Viktor 
Pipan inž. Boris 
Pire Anton 
Plevel Peter 
Posega Miro 
Ravnihar Valentin 
Rebernik Stanko 
Remec Mirko 
Rovšček Mirko 
Seljak Anton 
Sihur Anton 
Slamič Herman 
Segula Jože 
Škof Stane 
Tomazin Peter 
Tramšek Ernest 
Ulčar Jože 
Vičič Ivan 
Videnič Ivan 
Vild Marija 
Zerovnik Pavel 
Zmahar Ivan 

POSLANCI, IZVOLJENI V ZVEZNO LJUDSKO SKUPŠČINO 

Viktor  Avbelj,  dr.  Marijan  Dermastia,  Tone  Fajfar,  Boris  Kraigher,  Franc 
Leskošek, Ivan Maček, Vlado Majhen, Miha Marinko, Vida Tomšič, Olga Vrabič 
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IZVRSNI SVET 
LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 

Boris   Kraigher 

Podpredsednika: 
Viktor Avbelj Dr. Joža   Vilfan 

Sekretar: 
Peter   Zorko 

Clani: 

Tone Bole, Tone Fajfar, Milko Goršič, Jože Ingolič, Boris Kocijančič, Miran 
Košmelj, inž. Viktor Kotnik, Ada Krivic, Vlado Majhen, Matija Maležič, Mitja 
Ribičič, Janko Rudolf, Niko Šilih, Vida Tomšič. 

VRHOVNO SODIŠČE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 
Vladimir   Krivic 

Clani: 

Dr. Vilko Androjna, Jože Baričevič, Jože Cerne, dr. Viktor Damjan, Albin 
Dobrajc, Matej Delničar, Alojz Hartman, Stanko Hribar, dr. Albin Juhart, Jože 
Kobal1, Karel Košenina, Henrik Kužnik, Karel Mejak, Silverij Pakiž, Alojz 
Peric, Marko Simčič, Franc Sok, dr Jakob Svet, Jože Segedin, Alojz Smid, Albin 

Torelli, Martin Zalik 

VIŠJE GOSPODARSKO SODIŠČE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 

Jernej   Stante 

Clani: 

Marjan Bele,2 dr. Ivan Dougan, Dušan Jaklič, dr. Ciril Jurca, Franc Kobler, 
Stane Kovač, dr. Marjan Mehle, dr. Franjo Omladič, Franc Spendal, dr. Anton 

Vidic 

1 Izvoljen na 8. skupni seji RZ in ZP dne 27. maja 1957. 
2 Razrešen dolžnosti sodnika na 10. skupni seji RZ in ZP dne 1. oktobra 1959. 
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SEZNAM   GOVORNIKOV 

Republiš^ki  zbor 

A 1 j a n č i č   Marija: 42 
A pi h  Milan: 52 
Bab ni k  Andrej: 29 
Bera Franc: 23 
Božič   Lado: 5, 22 
B reč ko  Stane: 47 
Cer n ec  Adolf: 5 
Dermastia  Mihaela: 5, 9 
Dougan  dr. Danilo: 9 
Fer ligo j   Davorin: U 
Goršič  Milko: 20, 27, 28 
G r m e k   Alfonz: 5, 32 
Gy6fi  Štefan: 46 
Janžekovič   Ivo: 25, 26 
K a d u n c  Vladimir: 23 
Kimovec  France: 21 
Klemenčič  inž. Ivo: 13 
K ob al  Svetko: 27, 28 
Kocijančič  Boris: 47 
Kolarič  Vera: 9, 23, 47 

Košir  Martin: 22 
Kukovec   dr. Sonja: 32 
Lah   Tine: 9 
Majhen  Vlado: 33 
Ma 1 ež i č  Matija: 5 
N u n č i č  Stane: 23 
Oblak   Lado: 32 
Perovšek  inž. Pepca: 15 
P i r h e r  Aleksander: 26 
Piškur  Lojze: 32 
Potrč   Ivan: 17 
R a v 1 j e n  Stane: 47, 52 
Ribičič  Marinka: 32 
Vale Maks: 22, 29, 44 
Vilfan  dr. Jože: 22 
V i ž i n t i n  Milo: 17, 40 
Von t a  Joža: 29 
Z1 a t n a r Mirko: 4 
2 a u c e r   inž. Pavle: 19 

Zbor proizvajalcev 

A vsec   Ivan: 67 
B a b n i k Andrej: 73 
B a novec  Tončka: 68 
Boštjančič   Angela: 56 
Božič  Nada: 64 
C igo j   Henrik: 68 
D e k 1 e v a  Janko: 60, 62, 63 
Dolenc  Elica: 67 
Dougan  dr. Danilo: 57 
Goršič  Milko: 67, 68 

Grča  Viktor: 64 
Ingolič  Jože: 70 
Jerman   Jože: 57 
Knez   Jože: 57 
Kozič   inž. Desanka: 62 
Martinšek  Anton: 62 
Naglic  Franc: 63 
Pavšič  Štefan: 69 
Prežel j  inž. Marjan: 69 
R e b e r n i k Stane: 60, 70 

Skupne seje 

Alt  Ivan: 109,, 131 
Babnik  Andrej: 118 
Berčič  Miha: 131 
Bole Tone: 93, 94, 114, 123 
Fele Stane: 92, 93, 116 
Gačnik   Humbert: 109 
Ingolič   Jože: 87, 95, 117 
Jerman  Riko: 94 
Kavčič  Stane: 81 
Klančnik  Gregor: 93 
Klemenčič  inž. Ivo: 119 
Kocijančič  Boris: 116 
Koš mel j   Miran: 85 
Kotnik  Viktor: 88 
Krivic   Vladimir: 96 

Majhen   Vlado: 91, 112, 
Pavšič Štefan: 89 
Pirher  Aleksander: 92, 
Pir kovic   Franc: 107 
Pol a k Bojan: 90 
Popit Franc: 91 
Remec Mirko: 80, 132 
Ribičič   Marinka: 113 
Rudolf  Janko: 76 
Sla vič  Jože: 88 
S e b j a n i č  Franc: 90 
Šilih  Niko: 90 
Tr ev en   Franc: 75 
Von t a  Jože: 85 
Vrhovec  Stane: 109 

113 

113 
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Republiški   zbor 
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Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost ljudskih  poslancev  3 
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Predlagatelj: 
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2. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o dopolnitvi družbenega 
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