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REPUBLIŠKI   ZBOR 

10. seja 

(26. novembra 1959) 

Predsedoval:   inž.   Pavle   Zaucer,   predsednik 
Republiškega zbora 

Zapisnikar:      Slavica   Zirkelbach 

Začetek seje ob 10.15 uri. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci Г 
Pričenjam 10. sejo Republiškega zbora Ljudske skupščine"LRS, ki jo je sklical 
predsednik Ljudske skupščine LRS. 

Ljudski poslanci Tomo Brejc, Ivo Janžekovič, Boris Kocijančič, Franc Le- 
skošek, Lojze Libnik, Stane Nunčič, Aleksander Pirher in Mirko Zlatnar sa 
opravičili svojo odsotnost. 

Zapisnik današnje seje bo vodila tovarišica Slavica Zirkelbach. Prosim 
zapisnikarja zadnje seje tovariša Draga Seligerja, da prebere zapisnik. (Zapis- 
nikar Drago Seliger prebere zapisnik 9. seje.) 

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

Glede na zakonske predloge, ki jih je Ljudski skupščini predložil Izvršni 
svet, predlagam naslednji dnevni red: 

1. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o zdravstvenem zavarovanju 
kmetijskih proizvajalcev; 

2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o hišnikih; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o delovnih razmerjih gospo- 

dinjskih pomočnic in postrežnic; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prekrških zoper javni red 

in mir; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o Višji tehnični šoli v Mari- 

boru; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o razglasitvi prvega novembra 

za praznik. 
Ali obstoja k predlaganemu dnevnemu redu še kakšen spreminjevalni ali 

dopolnilni predlog? (Ne javi se nihče.) 
Ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet: 
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 

sklepanje o predlogu zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizva- 
jalcev. 

Prosim poročevalca odbora za zdravstvo in socialno politiko, da prebere 
odborovo poročilo. (Poročevalec odbora za zdravstvo in socialno politiko ljudski 
poslanec dr. I v a n   Kopač   prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 
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Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in upravo, da prebere 
odborovo poročilo. (Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in upravo ljudski 
poslanec   Stane   Vrbovec   prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da prebere odborovo poročilo. 
(Poročevalec zakonodajnega odbora ljudski poslanec Franc Belšak pre- 
bere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Na željo več poslancev obeh zborov, predlagam, da na skupni seji poslu- 
šamo obrazložitev k zakonskim predlogom k prvim trem točkam dnevnega reda, 
in sicer k predlogu zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizva- 
jalcev, k predlogu zakona o hišnikih in k predlogu zakona o delovnih razmerjih 
gospodinjskih pomočnic in postrežnic. 

Ali se zbor strinja s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Ker se zbor 
s tem predlogom strinja, prekinjam sejo in vabim poslance, da ostanejo v dvo- 
rani, ker se bo skupna seja pričela takoj. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.30 uri in se je nadaljevala ob 12. uri.) 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Nadaljujemo sejo Republiškega zbora. 
Na skupni seji smo slišali obrazložitev predloga zakona o zdravstvenem zava- 
rovanju kmetijskih proizvajalcev. Ali naj predlog zakona beremo? (Ne.) 

Prehajamo na obravnavo predloga tega zakona. Kdo želi besedo? (K besedi 
se prijavi ljudski poslanec dr. Draga Cernelč.) 

Dr. Draga Cernelč: Zdravstvena utemeljitev zavarovanja kmečkega 
prebivalstva na območju okraja Maribor. 

Da je zdravstveno zavarovanje kmečkega prebivalstva splošen zdravstveni 
interes, dokazujejo naslednji podatki. V Sloveniji je bila 1. 1959 umrljivost zava- 
rovancev 3,6% oziroma 11,1 0/o za kmetovalce. Od umrlih se ni zdravilo za 
bolezen, zaradi katere so umrli, 34 % zavarovancev in 50 % nezavarovanega 
kmečkega prebivalstva. Statistični podatki iz leta 1957 v FLRJ kažejo, da je 
v ambulantah, kjer je treba preglede plačati, med desetimi pregledi zavarovanih 
oseb le 0,64 0/o pregledov nezavarovanega kmečkega prebivalstva. V dispan- 
zerjih, kjer je pregled brezplačen, je med desetuni pregledi zavarovanih oseb 
5,1 0/o pregledov nezavarovanega kmečkega prebivalstva. V bolnišnicah pride 
med desetimi primeri zdravljenja zavarovancev samo 3,2 % primerov nezava- 
rovanega kmečkega prebivalstva, in to večinoma za bolezni, katerih zdravljenje 
plačuje občina: tuberkuloza, nalezljive bolezni, duševne bolezni, otroci do treh 
let itd. 

Pri analizi umrljivosti otrok na otroškem oddelku bolnišnice v Mariboru 
je bilo leta 1958 ugotovljeno, da je umrljivost otrok od 0 do 15 let zavarovancev 
le 4,74 %, otrok kmečkega prebivalstva pa 5,22 0/o ali skoraj   1 0/o več. 

Važno je, kmetijske proizvajalce navajati, da čimbolj uporabljajo preven- 
tivne zdravstvene zavode, predvsem na področju varstva matere in otroka. Tako 
bomo lahko zmanjšali umrljivost dojenčkov, ki je v našem okraju za cel odstotek 
nad republiškim povprečjem. Zlasti je treba poudariti pomen brezplačnega 
zdravljenja revmatizma pri otrocih do 18 let starosti. Ugotovili smo, da je bilo 
do zdaj na otroškem oddelku bolnišnice v Mariboru 221 primerov ravmatizma, 
od katerih odpade 13 % na otroke kmetovalcev. Te otroke so predčasno jemali 
iz bolnišnice zaradi visokih oskrbnih stroškov, nadalje niso bili deležni potreb- 



10. seja O 

nega petletnega zdravljenja z zdravili za preprečevanje posledic revmatizma, 
razen tega pa ti otroci niso bili na okrevanju v okrevališčih za revmatične 
otroke. Razumljivo je, da teh otrok nismo mogli obvarovati pred težkimi 
posledicami revmatizma, kot so srčne napake, ki imajo za posledico invalidnost 
otrok. 

Z uvedbo zdravstvenega zavarovanja kmetijskih prebivalcev na območju 
okraja Maribor se bo dosedanje število zavarovancev 231 000 zvišalo za 100.876, 
ali na približno 332 769. Zato se je že v letu 1959 pričelo vsestransko širiti 
mrežo zdravstvenih zavodov ter povečevati kapacitete obstoječih, zlasti v obči- 
nah, kjer prevladuje kmečko prebivalstvo, kot so Lenart, Ormož in Ptuj. Do 
zdaj je na območju okraja Maribor 142 zdravstvenih zavodov, 235 zdravnikov, 
138 medicinskih sester itd. Tako pride na enega zdravnika 1461, na eno medi- 
cinsko sestro pa 2488 prebivalcev. 

Prav tako je važen posteljni sklad naših petih bolnišnic, ki so povprečno 
preko 100 % zasedene. Ko smo analizirali sprejeme bolnikov v mariborski 
splošni bolnišnici, sxno ugotovili, da odpade 93,1 0/o na zavarovance in le 6,9 % 
na kmečko prebivalstvo. 

Da bi zdravstvena služba na območju okraja Maribor bila čimbolj usposob- 
ljena za prevzem novih zavarovancev, se razširja mreža zdravstvenih zavodov, 
povečuje njihova kapaciteta ter izboljšujejo delovni pogoji. Ti zavodi se oprem- 
ljajo s sodobnejšo opremo, razen tega pa se štipendira 42 zdravnikov, 12 stoma- 
tologov ter 59 srednjega medicinskega kadra. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: K besedi se je prijavil ljudski poslanec 
Franc Sebjanič. 

Franc Sebjanič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! S sprejetjem 
predloga zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev se bo 
nedvomno uresničila velika želja kmečkega prebivalstva ali točneje, uresničila 
se bo razširitev zdravstvenega varstva na skoraj absolutno večino delovnega 
ljudstva naše republike. 

V nenehni skrbi naše socialistične skupnosti za človeka pomeni uveljavitev 
tega zakona dejansko tudi nov pozitiven korak k izboljšanju zdravstvenega 
stanja v kmetijskih proizvajalnih okoliših, ter ne nazadnje tudi element določene 
stabilnosti v ekonomiki gospodarstev kmetijskih proizvajalcev ki so doslej glede 
na neogibnost kritja bolniških in drugih zdravstvenih uslug ne enkrat prišli v 
težak gmotni položaj. To dejstvo prav gotovo še posebej prihaja do izraza v 
čisto agrarnih predelih naše republike. 

Glede na okvirne določbe zveznega zakona o zdravstvenem zavarovanju 
kmetijskih proizvajalcev ter glede na neogibnost, da se z zakonom rešuje 
temeljna problematika v zvezi s tem zavarovanjem, republiški zakon upravičeno 
ni mogel posegati v reševanje specifičnih in konkretnih vprašanj enega ali 
drugega območja. 

S tem zakonom se glede na splošni zdravstveni interes in gospodarski razvoj 
— za razliko od predpisov iz leta 1948 — razširjajo pravice kmetijskih proizva- 
jalcev praktično na ugodnostno zdravljenje večine bolezni ter urejajo tako rekoč 
vse najpomembnejše oblike zdravstvenega varstva kmetijskih proizvajalcev. 
Zato je z bodočim izvajanjem zakonskih določil v vzročni zvezi sedanje stanje 
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zdravstvene službe, se pravi stanje zdravstvenih ustanov in njihove opreme ter 
zdravstvenega osebja. 

Čeprav predlog zakona iz razumljivih razlogov ne more vsebovati določb, 
ki bi pravno ali materialno urejale tudi to pomembno področje družbeno 
izredno odgovorne dejavnosti, naj mi bo dovoljeno, da ob tej priložnosti opo- 
zorim na nekaj problemov, ki se v zvezi z bodočim izvajanjem tega zakona 
postavljajo na tako tipično agrarnem področju, kot je to Pomurje. 

Kljub temu, da naši volivci na zborih in političnih sestankih brez rezerve 
pozdravljajo predvideno sprejetje tega zakona in kljub temu, da si naši lokalni 
oblastni ter politični forumi kar najbolj prizadevajo ustvariti temeljne pogoje 
za nemoteno izvajanje tega zakona na našem območju, vendar ne razpolagamo 
s potrebnimi zdravstvenimi kapacitetami in prav tako ne z vsem potrebnim 
strokovnim kadrom. 

V okraju Murska Sobota pride okrog 2,5 bolniških postelj na 1000 prebi- 
valcev, kar je daleč pod republiškim povprečjem. Podobno je z zdravstvenimi 
domovi ter postajami, z lekarnami in drugimi zdravstvenimi zavodi. V našem 
okraju pride povprečno na enega zdravnika 3243 prebivalcev, na terenskega 
zdravnika pa tudi 8000, ali v primeru ene občine celo 16 000 prebivalcev. 

V kolikor vsaj v določeni meri ne bomo uspeli ublažiti te situacije, bodo 
maloštevilne zdravstvene kapacitete ter maloštevilni zdravstveni delavci nujno 
preobremenjeni. To bo vse dotlej, dokler dve ali tri večja podjetja ne ustanovijo 
obratnih ambulant. Takšno stanje bo povzročilo zastoj in določene probleme pri 
nuđenju osnovne zdravstvene pomoči vedno večjemu številu industrijskih in 
obrtnih delovnih kolektivov, medtem ko bo določeno število zavarovancev 
moralo iskati zdravstvene storitve v višje organiziranih zavodih izven okraja. 

Glede na gospodarsko nerazvitost našega območja se precej ostro postavlja 
tudi vprašanje investicij za izgradnjo in razširitev zdravstvenih kapacitet. Ne 
samo, da občinski ljudski odbori in zdravstveni zavodi ne bodo mogli vlagati 
izdatnejših sredstev za razvoj te službe, na našem območju tudi ni moč pri- 
čakovati večjega presežka sklada za zavarovanje kmetijskih proizvajalcev, ki 
bi bil po določbah zakona lahko uporabljen za napredek zdravstva. 

Občinski ljudski odbori bodo ne glede na intenzivne napore za vsesplošen 
dvig kmetijske proizvodnje na vasi morali razen tega še vedno kriti bolniške 
stroške za tako imenovane ^brezzemljaše« ter delno kriti bolniške stroške za 
tisto ne maloštevilno kategorijo bajtarjev in drobnih kmetovalcev, ki ob znani 
razdrobljenosti posestev marsikdaj ne bodo zmožni kriti večjih bolniških stro- 
škov in ki bodo sicer zaradi številnosti svojih družinskih članov tako ali tako 
dokaj obremenjeni s prispevkom na število koristnikov osnovnega zdravstve- 
nega zavarovanja. 

V zvezi s to problematiko, ki predstavlja kruto dediščino preteklosti, nika- 
kor ne zagovarjam kako posebno privilegirano materialno reševanje omenjene 
situacije in prav tako ne izključitev enega bistvenih faktorjev pri reševanju 
intenzivnejše modernizacije in socializacije kmetijske proizvodnje v Pomurju. 
Pri tem tudi ne zagovarjam neko imobilizacijo razpoložljivih lokalnih materi- 
alnih in subjektivnih sil ter ne oporekam temeljnim načelom, na katerih sloni 
ta zakon. Želim samo znova opozoriti na to, da bi pri sprejemu republiškega 
družbenega plana in proračuna za prihodnje leto in pri delitvi republiške dota- 
cije v določeni meri upoštevali nekatera dejstva, ki sem jih omenil, kakor tudi 
možnost,  da bi morda namesto  povečane glavarine  ustrezno zvišali  odstotek 
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prispevka zavarovancev od kmetijskih dohodkov. Opozoril bi tudi na pooblastilo 
Izvršnemu svetu v 32. členu glede na dejstvo, da bodo lahko v posameznem 
okraju nastopili znatno večji stroški zdravstvenega zavarovanja kmetijskih pro- 
izvajalcev tudi zaradi pomanjkanja zdravstvenih kapacitet in potrebnega zdrav- 
stvenega osebja. Sicer pa izjavljam, da bojno ljudski poslanci iz Pomurja glaso- 
vali za predlog zakona. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: K besedi se je prijavil ljudski po- 
slanec Edo Zorko. 

Edo Zorko: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Koristniki zdrav- 
stvenega zavarovanja se prav gotovo ne zavedajo pomembnosti zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev. Res je sicer, da zakon o katerem 
danes razpravljamo, ne rešuje in niti ne fnore rešiti vseh zdravstvenih proble- 
mov tako in v takšnem obsegu, kot bi želeli koristniki in končno naša skupnost 
kot celota. Brez dvoma je res, da naša skupnost po določbah predloga zakona 
na organiziran način prevzema na sebe znaten del zdravstvenih stroškov, ki 
so do zdaj v celoti bremenili kmetijske proizvajalce. 

Zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev je sicer splošni družbeni 
interes, prav tako pa je tudi obseg zdravstvenega zavarovanja pogojen s počas- 
nejšim ali hitrejšim napredkom kmetijske proizvodnje. Zato se mi zdi pravilno, 
da zakon daje pravico okrajnim oziroma občinskim ljudskim odborom, da lahko 
določijo večje pravice kmetijskim proizvajalcem v obliki razširjenega zdrav- 
stvenega zavarovanja, kolikor to dopušča gospodarska zmogljivost zavarovancev 
in zmogljivost zdravstvenih zavodov, pa čeprav morajo zavarovanci kriti sami 
stroške razširjenega zdravstvenega zavarovanja. 

Ob hitrem razvoju kmetijske proizvodnje daje ta določba v zakonu realne 
možnosti, da ljudski odbori vpeljejo razširjeno zdravstveno zavarovanje, dokler 
sama kmetijska proizvodnja ne bo omogočila izenačenja z zdravstvenim zava- 
rovanjem delavcev in uslužbencev, tako da je od samih kmetijskih proizvajalcev 
odvisno počasnejše oziroma hitrejše izenačevanje zdravstvenega zavarovanja z 
delavci in uslužbenci. 

Z našo ekonomsko politiko na vasi so ustvarjeni vsi pogoji, da se kmetijski 
proizvajalci vključijo v takšne vzajemne ekonomske odnose, ki jim omogočajo 
glede zavarovanja enake pravice kot delavcem. Zakon, ki ima glede pravic in 
obveznosti zavarovancev konkretno podlago v družbenem ekonomskem položaju 
na vasi, ne rešuje vprašanje napredka zdravstvene službe oziroma ga rešuje 
le deloma, če se v skladih ustvarijo presežki. Zato se zaostruje vprašanje kapa- 
citet zdravstvenih zavodov, kar bo zlasti občutno v občinah in okrajih s slabo 
razvito zdravstveno mrežo in bo imelo za posledico slabšo kvaliteto in podra- 
žitev zdravstvenih storitev. Zato bo že dosedanji obseg osnovnega zavarovanja 
kmetov povečal pritisk na sedanje zdravstvene zavode in silil na večje investi- 
cije, ki bodo še vedno bremenile proračune občinskih ljudskih odborov, ki jih 
v celoti ne bodo mogli uresničiti brez ustreznega povečanja obveznosti kmečkih 
proizvajalcev. 

Podobni problejni obstajajo pri zdravniškem kadru v nekaterih občinah. 
V okraju Maribor pride na enega zdravnika približno 1560 prebivalcev, v 
nekaterih občinah v okraju pa celo 8000 prebivalcev. Tega problema prav 
gotovo ne bo mogoče tako hitro rešiti. Vendar se postavlja vprašanje, če bo 



Republiški zbor 

zdravnik v takšnih krajih fizično zmogel zadovoljiti zdravstveni službi in če 
zaradi preobremenjenosti ne bo trpela kvaliteta. Iz tega izhaja naša obveznost, 
da omogočimo večjemu številu zdravstvenih kadrov šolanje na medicinski 
fakulteti in drugih zdravstvenih šolah. S tem ne mislim na razširitev kapacitet 
zdravstvenih šol in na večje razumevanje, zlasti občin, za šolanje zdravstvenih 
kadrov. 

Ker predlog zakona omogoča organizirano zdravsteno varstvo celotnemu 
prebivalstvu in se s tem postavljajo osnove, da se bo zdravstvena služba razvi- 
jala hitreje ter bodo z zbiranjem novih finančnih sredstev za napredek zdrav- 
stvene službe ustvarjeni pogoji za razširitev obstoječih zdravstvenih zavodov 
in za usposabljanje novih zdravstvenih kadrov, izjavljam, da bom glasoval za 
predlog zakona. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Kdo še želi besedo? (K besedi se 
prijavi ljudska poslanka inž. Vilma Pirkovič.) 

Inž. Vilma Pirkovič: Ta zakonski osnutek, ko bo sprejet, bo vse- 
kakor pomenil velik napredek za našo vas. Želela pa bi opozoriti na nekatere 
probleme, ki se bodo s sprejetjem tega zakona pojavili v nerazvitih območjih, 
o katerih je govoril že tudi tovariš Sebjanič. 

Gre za okraj Novo mesto, ki je gospodarsko nerazvit in je tudi zdravstvena 
služba nerazvita, tako da bo prišlo v zvezi s tem novim zakonom do precejšnjih 
problemov v zvezi s kapaciteto zdravstvene službe, kadri in proračunskimi 
sredstvi občinskih ljudskih odborov. 

Glede kapacitet naše zdravstvene službe, najprej vprašanje prostorov. V 
petih zdravstvenih domovih in postajah, imajno v enem prostoru, to je v ordi- 
naciji zdravnika, sestro in administratorko. Kako izgleda poslovanje, kako izgle- 
dajo pregledi, če sta prisotna še dva človeka, si lahko predstavljate. Veliko 
zdravstvenh domov je brez čakalnice ali pa so pretesne in v zasilnih prostorih. 
Oprema naših ambulant je zelo pomanjkljiva itd. Zgradb za zdravstvene domove 
nimamo, razen v Metliki, ki je prvi zdravstveni dom, ki bo zgrajen v namene 
zdravstva. To pomeni, da že zdaj glede prostorov niso mogoči vestni pregledi 
in res temeljito delo zdravstvenega kadra. 

Prav tako težka je situacija glede zdravstvenih kadrov. V okraju nam po 
sedanji sistemizaciji, za dosedanje potrebe predvsem zavarovancev, primanjkuje 
10 zdravnikov. To število izgleda morda majhno, toda če upoštevamo, da imamo 
v naših zdravstvenih domovih vsega 24 zdravnikov, potem gre za velik odstotek, 
saj  primanjkuje skoraj   tretjina  zdravnikov v zdravstvenih  domovih. 

Imamo štiri zdravstvene postaje, ki so že skoraj pol leta brez zdravnika 
in brez sestre. Pred vojno so bili v tistih krajih stalni zdravniki, danes pa smo 
na teh zdravstvenih postajah brez zdravnikov. V zdravstvenem domu Trebnje 
je za območje občine, ki ima 18 000 prebivalcev, en sam zdravnik in je vpra- 
šanje, kako naj ta zdravnik dela. Obremenitev zdravnikov v zdravstvenih do- 
movih in postajah je dnevno 50 do 70 pacientov v ambulantah, razen tega so 
še obiski na domovih, in to na obširnem območju, daleč v hribih ter vsa pre- 
ventivna služba. Jasno je, da delo tega kadra kljub največjim naporom ne rnore 
zadostiti že sedanjim obveznostim, ki jih imamo do zavarovancev. Pri tem pa 
moramo seveda govoriti tudi o tem, da primanjkuje medicinskih sester, bol- 
ničark, babic itd. 

Do sedaj so zdravstveni domovi vse storitve v glavnem opravljali za zava- 
rovance in se je le malo kmečkega prebivalstva posluževalo zdravstvenih domov. 
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V našem okraju je 87 000 oziroma 56 % nezavarovanih prebivalcev. To 
pomeni, da bo pritisk na ambulante toliko večji, ker bo več kot polovica pre- 
bivalstva zdaj šele začela uporabljati naše zdravstvene zavode, ki so jih do 
zdaj uporabljali le v manjšem obsegu in to v glavnem samo v najbolj kritičnih 
primerih. Uporabljali so jih, kadar je šlo za življenje in smrt, v drugih primerih 
pa zaradi izdatkov ali zaradi oddaljenosti ambulant niso uporabljali. 

Do zdaj smo imeli v letu 1958 v vsem okraju 26 600 pregledov nezavaro- 
vanih oseb, kar pomeni, da je samo 28 0/o kmečkega prebivalstva prišlo enkrat 
v letu v ambulanto oziroma uporabilo zdravstvene storitve, bodisi v ambulantah 
ali pa na domu. V posameznih kmečkih oziroma nerazvitih predelih pa je stvar 
še težja. Tako ima na primer občina Brežice 17 000 kmečkega prebivalstva od 
katerih je v letu 1959 bilo pregledanih samo 1100 ljudi. 

V obrazložitvi zakona je predvideno, da bi vsak zavarovanec, koristnik 
kmečkega zavarovanja prišel povprečno trikrat letno v ambulanto oziroma 
uporabil zdravstvene storitve. To je realno, saj vemo, da pri nas dosedanji 
zavarovanci pridejo povprečno štirikrat letno v ambulanto. Toda, kaj pomeni 
to za naše zdravstvene kapacitete? Do zdaj smo imeli v okraju 26 000 pregledov 
kmečkih ljudi. Ce bodo novi zavarovanci trikrat letno hodili v ambulanto, po- 
meni to 261 000 pregledov letno oziroma desetkrat več kot do zdaj. Jasno je, da 
tega ne bomo zmogli. Tudi če bi povprečno vsak prebivalec samo enkrat letno 
prišel v ambulanto, ne bomo tega zmogli, ker to pomeni še vedno trikratno po- 
večanje dosedanjega števila pregledov. Ne vemo, kako bomo ob sedanji stiski 
glede prostorov, opreme, kadrov itd. lahko reševali te najmanj trikrat povečane 
storitve. 

V obeh bolnišnicah, ki sta v Brežicah in v Novem mestu, je zasedenost 
daleč preko normale. Število bolniških postelj v našem okraju je tudi precej 
izpod republiškega povprečja. Posebno kritična situacija je z bolniškimi po- 
steljami na porodniško-ginekološkem oddelku, kjer so kapacitete ležišč izkori- 
ščene s 109 0/o, normalno pa je 85 0/o. 

V zvezi s to problematiko predlagam, da bi v republiškem proračunu, v 
okrajnem proračunu in v občinskih proračunih bilo nujno potrebno tako za 
leto 1960, kot tudi za prihodnja leta, zagotoviti povečana sredstva za razširitev 
zdravstvenih kapacitet. Ta sredstva so potrebna za delno razširitev obstoječih 
kapacitet, delno tudi za nove investicije v zdravstvenih domovih, postajah in 
bolnišnicah na območju vseh teh predelov z manj razvito zdravstveno mrežo. 
Razen tega pa bodo morali naš okraj in občine še v večji meri kot do sedaj 
štipendirati zdravstvene kadre. Morda ne bi bilo odveč, čeprav ima to prizvok 
administrativnega urejanja vprašanj, če bi na nek način bolj enakomerno 
razmestili zdravstveni kader v okviru republike. Vemo namreč, da je ta kader 
v precejšnji meri skoncentriran v središčih. Na podeželju pa imamo ргцпеге, 
da pride, kot na primer v Trebnjem, na 18 Q00 prebivalcev en zdravnik. 

Drugo vprašanje je v zvezi s proračuni občinskih ljudskih odborov. V 
predlogu zakona je predvideno, naj občinski ljudski odbori predvidijo v letu 
1960 ista sredstva, kot so jih za zdravstvene storitve predvideli v svojih pro- 
računih za leto 1959. V našem okraju so vse občine dale v letu 1959 za te 
namene 115 milijonov dinarjev. Ze letos smo dali 12 milijonov manj kot leta 
1958 zato, ker ni bilo kritja v proračunih. Rezultat tega prisilnega zmanjševanja 
na račun zdravstvenih storitev je, da naše občine, razen porabljenih 115 mili- 
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jonov, dolgujejo še 56 milijonov dinarjev zdravstvenim domovom in bolniš- 
nicam. Ta problem bo treba tudi nekako rešiti. 

V letu 1960 bomo nujno morali proračunske izdatke za zdravstvo za toliko 
povečati, kolikor je bilo letos dejansko potrošeno, razen tega pa upoštevati 
tudi 56 milijonov dodatnih sredstev za kritje dolga. Ta dolg moramo vrniti, 
ker bolnišnice in zdravstveni domovi drugače ne bodo mogli v redu poslovati. 
Razen tega pa bomo morali kot vsi ostali okraji in občine v prvem tromesečju 
predvideti še posebno vsoto po dosedanjem načinu, ker bo treba v prvem 
tromesečju plačevati določene zdravstvene storitve po novem in po starem ter 
seveda predvideti tudi nekaj sredstev za pomoč socialno ogroženim itd. 

Skratka, če upoštevamo te izdatke, bomo potrebovali, brez preventive, ki 
jo je treba tudi zagotoviti, v občinskih proračunih 297 milijonov, kar je za 
160% več kot leta 1959. 

Občinski ljudski odbori vsega tega ne bodo zmogli, če ne bo za to kritja 
in če ne bodo v republiškem, okrajnem in občinskih proračunih odobrene kvote 
v takšni višini, da bo rnogoče ta sredstva kriti. Ce ne bomo vsaj v našem 
konkretnem primeru povečali proračunske kvote občinam in okraju za zdrav- 
stvene izdatke za leto 1960, potem bomo šli že z deficitom v zdravstveno zava- 
rovanje kmečkih proizvajalcev, kar pa ne bi smeli. Ce sprejemajno zakon, potem 
moramo sprejeti tudi obveznosti, ki jih ima naša skupnost do tega zavarovanja 
in moramo pravočasno te obveznosti predvideti in zagotoviti, da bo zavarovanje 
v redu delovalo. 

Ne želim, da bi moje izvajanje izgledalo preveč črnogledo. Opozoriti sem 
hotela samo na nekaj problemov, ki se pri nas, v Murski Soboti in tudi drugod 
v zvezi s tem zakonom javljajo v naših nerazvitih območjih. Menim, da je zakon 
zelo pozitiven in da nam bo vsem pri našem celotnem napredku zelo koristil. 
Zagotoviti pa moramo tudi reševanje problefnov, ki se nam bodo pojavili v 
zvezi z izvajanjem tega zakona. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Kdo želi besedo? (K besedi se prijavi 
ljudski poslanec Franc Skok.) 

Franc Skok: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! V razpravi bi 
želel povedati samo nekaj misli v zvezi s predlogom zakona o zdravstvenem 
zavarovanju kmetijskih proizvajalcev. Sprejetje tega zakona ima brez dvoma 
velik pomen za nadaljnji razvoj zdravstvenega varstva naših ljudi. 2e nekaj 
let so kmetijski proizvajalci močno zainteresirani na tem, da bi se tudi zanje 
uvedlo zdravstveno zavarovanje, čeprav bi reševalo le nekatere težke probleme, 
ki so do zdaj prišli do izraza v zvezi z zdravljenjem kmetijskih proizvajalcev. 
Na jnnogih zborih volivcev in sestankih članov Socialistične zveze je bilo ne- 
šteto predlogov, da se takšno zdravstveno zavarovanje uvede vsaj za zdravljenje 
v bolnišnicah in za nekatere težje bolezni. Na vsak način je pravilno, da se 
s predlogom zakona uvaja kot obvezno le osnovno zdravstveno zavarovanje in 
da se daje hkrati možnost občinskim oziroma okrajnim ljudskim odborom, da 
v okviru možnosti lahko uvedejo tudi razširjeno zdravstveno zavarovanje. 

Ne trdim, da je danes v goriškem okraju zdravstvena služba dovolj razvila 
za takšno razširjeno zdravstveno varstvo, kot ga uvaja predlog zakona. Mnenja 
pa sem, da nekih večjih problemov v zvezi s tem ne more nastati. Najšibkejša 
točka bo najbrž kurativna zdravstvena mreža. Nekatere manjše občine imajo 
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danes namreč le enega ajnbulantnega zdravnika in je že danes takšen zdravnik 
zelo obremenjen. V nekaterih ambulantah pride namreč po sedem zdravniških 
pregledov na uro. Zato bo pač treba delati na tem, da bi se zlasti v nekaterih 
občinah zdravstvena služba v prihodnje še hitreje razvijala kot se je razvijala 
do zdaj. 

V letih po osvoboditvi v našem okraju ni bilo malo storjenega za razvoj 
zdravstva. V prvih letih po osvoboditvi smo bili skoraj brez zdravstvenih 
zavodov in smo imeli zelo majhno število zdravstvenih kadrov. Leta 1947 smo 
imeli na območju sedanjega okraja le 9 zdravnikov ali 19 000 prebivalcev na 
enega zdravnika. Danes imamo v okraju 50 zdravnikov. Na vsakega terenskega 
zdravnika pride 3400 prebivalcev. Precej se je povečalo tudi število nižjega in 
srednjega medicinskega kadra. Znatno pa se je izboljšala tudi materialna 
osnova zdravstvenih zavodov. Veliko število različnih zdravstvenih kadrov smo 
dobili preko sistematičnega štipendiranja. V letošnjem letu štipendirajo občine 
in okraj 18 zdravnikov, 11 stomatologov, 5 farmacevtov in 38 drugih, predvsem 
srednjih medicinskih kadrov. S to prakso bo treba v prihodnje še sistematičneje 
nadaljevati, če hočemo to službo razviti do potrebne stopnje. 

Precej slabše pa je zaenkrat razvita zobozdravstvena služba. V okraju 
imamo le 13 zobozdravstvenih terapevtov in od teh le 6 z visoko izobrazbo, dočim 
imajo drugi le srednjo strokovno izobrazbo. Na 8400 prebivalcev pride le en 
zobni terapevt. Ne bi mogel trditi, da si pristojni organi niso prizadevali, da bi 
se zobozdravstvena služba hitreje razvijala. Ker se je v preteklih letih šolalo 
glede na potrebe razmeroma malo teh kadrov, zobozdravstvenega kadra precej 
primanjkuje. V okraju je ena zobna ambulanta zaprta, v nekaterih zobnih 
ambulantah pa vsak teden po nekaj ur honorarno delajo nekateri zobozdrav- 
stveni delavci. Zaradi takšnih pogojev v zobozdravstveni službi bi zaenkrat 
ne pridobili dosti, če bi osnovno zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizva- 
jalcev še bolj razširjali kot je s predlogom zakona predvideno. Čeprav so storjeni 
precejšnji koraki, da bi hitreje dobili večje število kadrov, ki jih primanjkuje, bi 
bilo treba še vseeno razmisliti, kako še hitreje omiliti ta zelo akuten problem. 
Menim, da bo s sprejetjem zakona brez dvoma nastalo nekaj vprašanj glede na 
zmogljivost zdravstvene službe, niso pa ti problemi tolikšni, da bi jih ne mogli 
premostiti. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Besedo ima ljudski poslanec Jože 
Vonta. 

Jože Vonta: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Prav gotovo je, 
da je bilo v zvezi s tem zakonom že mnogo govora, tako na Izvršnem svetu, 
kakor tudi na posameznih skupščinskih odborih, vendar hočem nakazati nekaj 
značilnosti, ki se v zvezi s tem zakonom kažejo. 

Uvajanje perspektivnega plana našega gospodarstva nam je na eni strani 
omogočilo resnejšo in realnejšo politiko glede razvoja kmetijstva ter nam omo- 
gočilo, da se z večjo gotovostjo lotimo tudi urejanja zavarovanja kmetijskih 
proizvajalcev. Od klasičnih oblik socialnega zavarovanja, ki zajema le osebe v 
delovnejn razmerju in osebe, ki so s temi izenačene, prehajamo na zavarovanje 
druge največje kategorije aktivnega prebivalstva, in sicer tistega prebivalstva, 
ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo kot rednim poklicem. V razširitvi zdrav- 
stvenega zavarovanja na kmetijske proizvajalce se odraža tendenca, da se soci- 
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alno zavarovanje postopoma razširi na vse prebivalce in tako dobi oblike in 
vsebino socialnega varstva v najširšem pomenu. 

Ker je za kmetijske proizvajalce zdravstveno zavarovanje najbolj akuten 
problem in ker so že dozoreli pogoji za uvedbo tega zavarovanja, je bilo zdrav- 
stveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev vpeljno že z zveznim zakonom. 
Ker ta zakon pooblašča in obvezuje ljudske republike, da z republiškimi zakoni 
vpeljejo in uredijo zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev, danes 
o tem zakonu tudi razpravljamo. S sprejetjem tega zakona bomo omogočili, 
da se začne izvajati v naši republiki že s 1. januarjejn 1960. Z vpeljavo zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev se v znatni meri razširjajo 
pravice kmetijskih proizvajalcev, istočasno pa se spreminja vsebina njihovih 
dosedanjih pravic na področju zdravstva. 

Nujno je bilo, da se zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev 
uredi po novih vidikih in temu primerno določi tudi obseg bolezenskih primerov, 
ki jih opravičujejo do zdravljenja ob posebnih pogojih. Glede na doseženo 
stopnjo razvoja naših zdravstvenih zavodov, se razširjajo pravice kmetijskih 
proizvajalcev do zdravljenja vseh bolezni, zdravljenja v domači oskrbi kot tudi 
v ambulantno polikliničnih zavodih. Razširja se dajanje zdravil, sanitetnega 
materiala in drugih zdravstvenih pripomočkov. Takšen obseg in takšno vsebino 
pravic zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev zahteva splošni 
zdravstveni interes, kakor tudi gospodarska zmogljivost kmetijskih proizva- 
jalcev. Prav to pa po mojem mnenju tudi zagotavlja, da bo zakon našel res 
pravo mesto pri kmetijskih proizvajalcih in da bodo ta zakon z velikim na- 
vdušenjem sprejeli. 

Prav gotovo je, da ta zakon ne more biti idealen in da se bodo v praktičnem 
izvajanju pokazale še pomanjkljivosti, vendar menim, da je za kmetijsko pre- 
bivalstvo zakon o zdravstvenem zavarovanju odraz njihovih stalnih želja in 
da bo v kmetijstvu pomenil še več kot samo zdravstveno zavarovanje. V poli- 
tičnem smislu bo ta zakon prav gotovo pomenil tudi vsesplošno aktivizacijo 
kmetijskega prebivalstva za nadaljnje akcije v gospodarskem pogledu in sti- 
mulativno vplival na vse tiste, ki so včasih odhajali iz tega sektorja gospodar- 
stva z izgovorom, da niso enakopravni in da nimajo tistega, kar imajo vsi 
drugi v delovnem odnosu. 

Res je, da je v kmetijstvu še vrsta pomanjkljivosti, ki jih bo treba s 
časom odpraviti. To je vprašanje kvalifikacij kmetijskih proizvajalcev, vpra- 
šanje delovnih razmerij v kmetijstvu itd., vendar menim, da bodo zakonu o 
zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev morali za ureditev odnosov 
v kmetijstvu slediti še drugi zakoni. S predlogom zakona se v celoti strinjam 
ter bom zanj glasoval. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Kdo še želi besedo? (K besedi se 
prijavi ljudski poslanec Ivan Alt.) 

Ivan Alt: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Izredno velik pomen 
zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev je bil z obrazložitvijo 
Izvršnega sveta in v dosedanji obravnavi že podčrtan. Želel pa bi obravnavo 
dopolniti z nekaj številkami, ki zelo nazorno kažejo resnično potrebo in ogromen 
pomen tega zakona v značilni kmetijski občini. 

Dovolite mi, da kot primer uporabim podatke občine Lenart, kjer kmečko 
prebivalstvo, ki do zdaj  ni  bilo zavarovano, predstavlja več kot 80 % vsega 
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prebivalstva. V zdravstvenem domu te občine je bilo v letih 1957/58 in v prvi 
polovici leta 1959 skupno 51 400 aanbulantnih pregledov. Od tega odpade na 
socialne zavarovance in njih družinske člane 44 000 ah 85,5 0/o, na kmečko pre- 
bivalstvo brez premoženja, za katerega zdravstvene storitve je bila plačnik 
občina, odpade 2400 pregledov ali 4,7 0/o in na samoplačnike 5000 pregledov ali 
9,8 %. Skupno torej odpade na 80 0/o kmečkega prebivalstva le 14,5 %, na 20 % 
socialnih zavarovancev pa 85,5 0/o vseh pregledov. 

Navedeni podatki najbolje pojasnjujejo slabo zdravstveno stanje prebi- 
valstva in kljub sorazmerno zadovoljivi mreži zdravstvenih zavodov na izredno 
visok odstotek aktivne tuberkuloze in nekaterih drugih težjih bolezni. Čeprav 
je bilo zdravljenje teh težjih bolezni brezplačno, je prebivalstvo zaradi strahu 
pred stroški prvega pregleda zanemarjalo začetne znake bolezni vse dotlej, 
dokler ni bolezen prišla v kritično stanje, kar je vodilo do dolgotrajnega zdrav- 
ljenja in ogromnih nepotrebnih stroškov družbene skupnosti in posameznika. 

Pripomniti moram, da ni bil v vseh primerih vzrok zanemarjanja bolezni 
in neiskanja zdravniške pomoči samo v pomanjkanju potrebnih denarnih sred- 
stev, ampak tudi v zaostalosti in nazadnjaških nazorih. Glede tega pomeni 
predlog zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev velik 
napredek, saj omogoča vsemu kmečkemu prebivalstvu zdravstveno varstvo. Pri 
pravočasnem odkrivanju obolenj in na tej osnovi izboljšanja zdravstenega stanja 

. vsega prebivalstva, ima ta zakon tudi velik preventivni pomen. 
Drugi problem, ki bi ga želel načeti v tej obravnavi, je splošni osebni 

prispevek, ki ga je po predlogu zakona dolžan plačevati vsak kmetijski pro- 
izvajalec zase in za svojega družinskega člana. Iz obrazložitve je razvidno, da 
se predvideva enoten splošni osebni prispevek tako za odraslo osebo, kot za 
šoloobveznega otroka. Družine z velikim številom otrok so v gmotno težjem 
položaju kot pa družine, kjer je večina družinskih članov že sposobna za pri- 
dobitveno delo. Zato se postavlja vprašanje, ali ne bi bilo umestno, da se za 
šoloobveznega otroka do zaključenega 14. leta starosti določi nižji splošni osebni 
prispevek, temu ustrezno pa poveča splošni osebni prispevek za osebe nad 
14 let starosti. Tako bi povprečje na enega koristnika v republiškem merilu 
ostalo nespremenjeno. Prav tako pa bi ostal v nespremenjeni višini zagotovljen 
dohodek skladov. V kmetijskih obrpočjih je še vedno mnogo kmetijskih de- 
lavcev, ki so brez premoženja in brez trajne zaposlitve ter se preživljajo s 
priložnostnim delom pri zasebnikih. Prav te družine so običajno najštevilnejše. 
2e do zdaj je zdravljenje tega dela kmečkega prebivalstva bremenilo v pretežni 
meri družbena sredstva. Obstoja upravičena bojazen, da bodo morale občine 
pri družinah s številnimi otroki, ki so brez premoženja, plačevati to zdravljenje 
iz splošnega osebnega prispevka. S tem pa bi se zmanjševal predvideni delež 
samih zavarovancev in bi se po nepotrebnem obremenjevala družbena sredstva. 
V tej zvezi bi morda bilo umestno, da bi Izvršni svet, ko bo pripravljal predpise 
o višini prispevkov, ki so jih dolžni prispevati kmetijski proizvajalci sami, pro- 
učil tudi to vprašanje. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Kdo še želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče ne 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.) 
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Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel zakon o zdravstvenem 
zavarovanju kmetijskih proizvajalcev. Ker zakon obravnava tudi Zbor pro- 
izvajalcev, bomo morali ugotoviti, ali je v obeh zborih sprejet v enakem 
besedilu. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o hišnikih. 

Prosim poročevalca odbora za zdravstvo in socialno politiko, da prebere 
odborovo poročilo. (Poročevalec odbora za zdravstvo in socialno politiko ljudski 
poslanec  Martin   Zakonjšek  prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

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

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da prebere odborovo poročilo. 
(Poročevalec zakonodajnega odbora ljudski poslanec Franc T reven pre- 
bere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Izvršni svet je predlog zakona obrazložil na skupni seji, zato dajem v obrav- 
navo predlog zakona o hišnikih z dopolnitvami, ki so bile obrazložene. 

Kdo želi besedo? (K besedi se prijavi ljudski poslanec Jože Vonta.) 

Jože Vonta: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Ugotavljam, da 
je bil ta zakon nujno potreben in se popolnoma strinjam z obrazložitvijo 
Izvršnega sveta, da se službi hišnika da tudi v formalno pravni obliki ustrezen 
družbeni pomen. Želel pa bi dodati nekaj pripomb. Menim, da je tretji odstavek 
20. člena tega zakona resna ovira za hišnike, predvsem za tiste, ki vestno in 
z vsem prizadevanjem prispevajo k čim boljšemu gospodarjenju hišnih svetov, 
zlasti v tistih primerih, ko so v tem svojstvu že več let in so izpolnili pogoje 
za upokojitev. 

Tretji odstavek 20. člena namreč določa: »Ce preneha služba hišnika zaradi 
upokojitve ali smrti, je treba tistim, ki se izselijo iz stanovanja, preskrbeti 
najpotrebnejše prostore.« 

Menim, da s tem hišnik ni v enakovrednem položaju z delavcem v pro- 
izvodnji, kateremu mora gospodarska organizacija že po desetih letih, pa čeprav 
delovno razmerje preneha po njegovi krivdi, preskrbeti potrebno stanovanje, 
če uživa stanovanje, ki je last podjetja. Zato menim, da bi bilo treba tretji 
odstavek 20. člena dopolniti oziroma spremeniti tako, da bi se besedilo »pre- 
skrbeti najpotrebnejše prostore« nadomestilo z besedajni »preskrbeti enako- 
vredne prostore« ali pa vsaj »preskrbeti potrebne prostore«. 

Podčrtati bi želel tudi pomembnost 24. člena, ki določa, naj Sekretariat 
Izvršnega sveta za delo izda v soglasju s Sekretariatom Izvršnega sveta za 
urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve predpise o načinu 
strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja hišnikov. Menim, da bi bilo v 
zvezi s tem nujno določiti tudi določene kvalifikacije, kajti hišniki opravljajo 
različna dela. Eni so zadolženi samo s pospravljanjem in urejanjem okolice ter 
manjšimi popravili, drugi pa imajo poleg omenjenih del opraviti s centralno 
kurjavo, dvigalom itd. Te službe terjajo širše strokovno znanje, zato tudi v 
mnogih primerih niso pokojnine hišnikov urejene. Predlagajn, da bi se moralo 
vsakega hišnika predhodno zdravniško pregledati, čeprav je že delal v svojstvu 
hišnika. 



10. seja 15 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Tovariš poslanec, ali daješ amandma 
k zakonskemu predlogu? Prosil bi, da amandma po 91. členu poslovnika pismeno 
formuliraš in ga predložiš. 

Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Tovariš ljudski poslanec Jože Vonta 
je predlagal, naj se v tretjem odstavku 20. člena zakona besedilo »preskrbeti 
najpotrebnejše prostore« nadomesti z besedilom »preskrbeti enakovredne pro- 
store« ali pa vsaj »preskrbeti potrebne prostore«. Prosim tovariša ljudskega 
poslanca, da pove, na kateri formulaciji vztraja. 

Jože   Vonta   (govori iz klopi): »Preskrbeti potrebne prostore«. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Prosim, da se predstavnik Izvršnega 
sveta kot predlagatelj zakonskega predloga o predloženem amandmaju izjavi. 

Janko Rudolf: Tovariši ljudski poslanci! Izvršni svet tega amandmaja 
ne more sprejeti zato, ker ima zvezni zakon o stanovanjskih razmerjih takšno 
določbo, ki pa je ne moremo spremjnjati. Razen tega moramo upoštevati, da 
je hišniško razmerje specifično delovno razmerje, ki ga ne moremo izenačevati 
z drugimi delovnimi razmerji. Ce ima hišnik stanovanje v hiši, kjer opravlja 
svojo službo, je to eden od pogojev za uspešno opravljanje službe in bi s spre- 
jetjem takega amandmaja onemogočili preselitev takrat; kadar je ta nujno 
potrebna, ker bi prišli v situacijo, da ne bi mogli namestiti drugega hišnika. 

Sicer pa lahko občinski ljudski odbori s svojimi odloki, če imajo pogoje 
za to, to formulirajo tako, da hišniku v takšnem primeru preskrbijo lahko tudi 
enakovredno ali pa celo boljše stanovanje. Tako je občinskim ljudskim odborom 
prepuščeno, da glede na svoje razmere te stvari urejajo. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Prosim poročevalce odborov, da za- 
vzamejo stališče do amandmaja. Ali želite, da pred tem prekinem sejo, da bodo 
odbori lahko zavzeli stališče glede amandmaja k 20. členu. (Poslanci se strinjajo.) 

Prekinjam sejo, da bodo odbori lahko zavzeli svoje stališče. 

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

■ 

Predsednik inž. Pavle Z a u c e r : Nadaljujemo sejo. Prosim poročevalca 
odbora za zdravstvo in socialno politiko, da glede amandmaja pove odborovo 
stališče. 

Martin Zakonjšek: Odbor za zdravstvo in socialno politiko se 
strinja z obrazložitvijo Izvršnega sveta, ne strinja pa se z amandmajem ljud- 
skega poslanca Jožeta Vonte. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Prosim poročevalca zakonodajnega 
odbora, da poroča. 

Franc Treven: Zakonodajni odbor se je sestal in razpravljal o amand- 
maju ljudskega poslanca Jožeta Vonte in se pridružuje mnenju Izvršnega sveta 
ter ne sprejema amandmaja. 
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Predsednik inž. Pavle Zaucer: Prosim poročevalca odbora za orga- 
nizacijo oblasti in upravo, da se izjasni glede amandmaja. 

Cvetka Vodopivec: Odbor za organizacijo oblasti in upravo se je 
sestal in ne sprejema amandmaja ljudskega poslanca Jožeta Vonte ter se strinja 
z obrazložitvijo predstavnika Izvršnega sveta. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Ker so predlagatelj zakonskega pred- 
loga in vsi pristojni odbori proti amandmaju, dajem amandma na glasovanje. 
Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko. (En ljudski poslanec dvigne roko.) 
Je kdo proti? (Vsi, razen enega.) Se je kdo vzdržal glasovanja (Nihče.) Amandma 
ni sprejet, ker je samo en poslanec za ta amandma. 

Ker glede drugih členov zakonskega predloga ni pismenih predlogov za 
amandma, zato menim, da nadaljnjih amandmajev ni. Zeli še kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ker se nihče več ne javi, dajem zakonski predlog na glaso- 
vanje. Kdor je za ta zakonski predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam,  da je Republiški zbor sprejel predlog zakona  o hišnikih. 

Ker zakon obravnava tudi Zbor proizvajalcev, bojno morali ugotoviti, ali 
je v obeh zborih sprejet v enakem besedilu. 

Prekinjam sejo in odrejam nadaljevanje seje za  16. uro popoldne. 

Dr. Miha Potočnik: Iz praktičnega razloga bi predlagal, da Repub- 
liški zbor obravnava še predlog zakona o gospodinjskih pomočnicah in postrež- 
nicah, in sicer zato, ker ima Zbor proizvajalcev samo še ta zakonski predlog 
na dnevnem redu. 

Predsednik inž. Pav le Zaucer: Prosim, da se zbor izjavi o predlogu 
tovariša dr. Mihe Potočnika o nadaljevanju seje. Kdo je za to, da se seja 
nadaljuje? (Vsi poslanci dvignejo roke.) Ker je večina za to, prehajamo na 
3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu 
zakona o delovnem razmerju gospodinjskih pomočnic in postrežnic. 

Prosim poročevalca odbora za zdravstvo in socialno politiko, da prebere 
odborovo poročilo. (Poročevalec odbora za organizacijao oblasti in upravo ljudski 
poslanec   Vinka   Simonič   prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

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

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

Predlog zakona je Izvršni svet obrazložil na skupni seji, zato dajem predlog 
zakona z vsemi dopolnitvami, ki so postale sestavni del zakona, v obravnavo. 
Kdo želi besedo? 

Janko Rudolf: Amandma k 32. členu predloga zakona, kot smo slišali 
iz poročila odbora za zdravstvo in socialno politiko, je odbor umaknil. Vendar 
predlagam v imenu Izvršnega sveta, da se v prvem odstavku 32. člena črtajo 
besede »če gospodinjska pomočnica oziroma postrežnica živi nemoralno«. Tako 
se prvi odstavek 32. člena glasi: 
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»Delodajalec lahko odpusti z dela gospodinjsko pomočnico oziroma postrež- 
nico brez poprejšnje odpovedi, če s svojim ravnanjem ogroža življenje oziroma 
zdravje delodajalca oziroma njegovih družinskih članov, ali če jo delodajalec 
zaloti pri storitvi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali 
na predlog.« 

Predsednik inž. Pav le Zaucer: Amandma, ki ga je dal predlagatelj 
predloga, je postal sestavni del zakonskega predloga. Zato prosim poročevalce 
odborov za stališče odborov. Ali se strinjate s tem predlogom? (Poročevalci 
odborov se strinjajo.) Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne 
javi, prehajamo na glasovanje o zakonskem predlogu skupno z amandmajem, 
ki je bil predložen. 

Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona 
o delovnih  razmerjih  gospodinjskih  pomočnic in  postrežnic. 

Ker ta zakon obravnava tudi Zbor proizvajalcev, bomo morali ugotoviti, 
ali je bil v obeh zborih sprejet v enakem besedilu. 

Prekinjam sejo, ki se bo nadaljevala ob 16. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.30 uri in se je nadaljevala ob 16.10 uri.) 

Predsednik inž.  Pavle Zaucer:  Nadaljujejno sejo Republiškega zbora. 
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in skle- 

panje o predlogu zakona o prekrških zoper javni red in mir. 
Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in upravo, da prebere 

odborovo poročilo. (Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in upravo ljudski 
poslanec   Nerino   Gobbo   prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

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

Predlog zakona je Izvršni svet pismeno obrazložil. Ali želi predstavnik 
Izvršnega sveta predlog še ustno obrazložiti? 

Mitja Ribičič: Tovariši ljudski poslanci! Naša socialistična družba 
ureja v okviru varstva svoje družbene politične ureditve tudi ustrezno področje 
javnega reda in miru, ki pomeni v vsaki naši politično teritorialni enoti varstvo 
takšnega stanja, v katerem so zagotovljeni pogoji za nemoteno poslovanje druž- 
benih organov, za pravilno izvrševanje nalog družbenih organizacij in za nor- 
malen način življenja posameznikov. 

Javni red in mir obsega v pogojih socialistične graditve vrsto ukrepov, 
ki ščitijo posameznika pred vznemirjanjem, zagotavljajo in uresničujejo njegove 
pravice do nemotenega počitka in razvedrila, varnost življenja, zdravja ter 
premoženja in ukrepe, s katerimi se varujejo družbeno priznani pojmi javne 
morale. Z določenimi ukrepi se varuje tudi disciplina na področju prirejanja 
javnih shodov, ki niso politične narave in so znani pod imenom »prireditve«. 

Takšne zadeve ureja naš zakonski predlog, ki je predložen Ljudski skupščini 
v obravnavo. Varstvo javnega reda in miru pa se ne omejuje zgolj na prepre- 
čevanje nevarnosti in ogrožanj, ki pretijo posamezniku ali skupnosti, ampak 
pomenijo v določenih primerih tudi neposredno ukrepanje, da se odstrani proti- 
pravno stanjfe. Zakonski predlog zato razširja varstvo javnih koristi, posamez- 

2 
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nikom pa predpisuje takšno ponašanje, ki ne moti normalnega načina življenja 
in sožitja ljudi. 

Druge določbe, ki jih ima predlog zakona, prepovedujejo takšna dejanja, 
s katerimi se ljudje občutno vznemirjajo ali motijo pri svojem delu, razvedrilu 
ali počitku. Desetletna praksa v kaznovanju prekrškov zoper javni red in mir, 
je pokazala tudi določene pomanjkljivosti. Do zdaj ni bilo mogoče preprečiti 
škodljivega hazardiranja. Inkriminiranje golega beračenja se je izkazalo kot 
nezadostno, ker spremlja beračenje vedno tudi delomrzništvo, potepanje, kla- 
tenje ter preprodajanje določenih predmetov. Lovljenje ali pobijanje ptic pevk 
in drugih za kmetijstvo in gozdarstvo koristnih živali, ni bilo upravno kazensko 
inkriminirano. Okrajni odloki, odloki ljudskih odborov o javnem redu in miru 
so predpisovali samo denarno kazen zoper osebe, ki nedovoljeno krošnjarijo. 
Ta zakonski predlog pa daje sodnikom za prekrške tudi možnost, da v težjih 
primerih izrečejo varstveni ukrep izgona iz določenega kraja in odvzem pred- 
metov, ki so predmet takšnega prekrška. Prav tako predpisuje ta zakonski 
predlog možnost izvršitve posebnih ukrepov za varstvo življenja, zdravja in 
premoženja ljudi pri raznih predstavah, nastopih in prireditvah. V ta namen 
uvaja sistem dovoljenj pristojnega občinskega upravnega organa. Nadaljnja 
novost v zakonskem predlogu je kaznovanje pravne osebe, kadar je fizična 
oseba protipravno ravnala ali delovala v njenem imenu. 

Zakonski predlog o prekrških zoper javni red in mir, ki je predložen 
Ljudski skupščini v obravnavo, izhaja iz konkretnih potreb varstva javnega 
reda in miru, ki jih narekuje praksa javno varstvene službe. V Ljudski repub- 
liki Sloveniji so prekrški zoper javni red in mir od leta 1952 do 1956 v stalnem 
porastu, od tega leta naprej pa njihovo število pada. V letu 1956 je bilo okrog 
16 500 prekrškov, v letu 1958 pa 11 500 primerov. To kaže na določeno stabili- 
zacijo upravno kazenske politike, upravni kazenski ukrepi se vedno bolj upo- 
rabljajo le zoper storilce hujših prekrškov. 

V zadnjih treh letih so se močno razširile najrazličnejše oblike preventivnih 
in vzgojnih ukrepov, ki jih ne uporabljajo samo uslužbenci Ljudske milice, 
ampak tudi drugi zainteresirani organi ter predvsem družbene organizacije s 
področja šolskega, mladinskega in socialnega varstva. Delo v tej smeri bo treba 
še poglobiti in razvijati naprej. Možnosti za racionalno upravno kazensko poli- 
tiko v smeri uporabljanja preventivnih ukrepov zagotavlja tudi novela temelj- 
nega zakona o prekrških, ki prenaša odgovornost za pravilne upravno kazenske 
ukrepe na tiste upravne organe, ki neposredno izvajajo materialne določbe 
svojih predpisov. 

Na drugi strani pa bo treba seveda zoper storilce hujših prekrškov tudi 
še naprej dosledno izvajati hitre in učinkovite upravno kazenske ukrepe. Tako 
kažejo na primer v letu 1958 in tudi letos pretepi, neredi in drzno vedenje na 
javnem kraju, ki so storjeni zlasti pod vplivom alkohola, tendence rahlega 
porasta. V tej zvezi je zanimiva tudi ugotovitev naših pravosodnih organov, 
da imamo v tem času tudi porast kaznivih dejanj zoper življenje in telo, to 
je lahkih in težkih telesnih poškodb, ki jim je prav tako vzrok alkoholizem. 

Na takšnih in podobnih področjih bodo še vnaprej potrebni učinkoviti 
družbeni ukrepi za ohranitev miru, za varstvo in življenje državljanov. Potrebno 
pa si je prizadevati, da ostane poseg javno varnostnih organov zaradi varstva 
javnega reda in miru le zadnje in skrajno sredstvo. 
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Predlagam, da prečiščeno besedilo zakonskega predloga in vse spremembe, 
ki so bile v obeh odborih sprejete in s katerimi se je predstavnik Izvršnega 
sveta strinjal, Ljudska skupščina LRS sprejme. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, preidemo na glasovanje. Kdor je za 
ta zakonski predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
Republiški zbor sprejel zakon o prekrških zoper javni red in mir in ga bom 
poslal predsedniku Ljudske skupščine LRS. 

Preden preidemo na 5. točko dnevnega reda, obveščam zbor, da mi je 
predsednik Zbora proizvajalcev sporočil, da je Zbor proizvajalcev sprejel zakon 
o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev, zakon o hišnikih in zakon 
o delovnih razmerjih gospodinjskih pomočnic in postrežnic v enakem besedilu 
kot Republiški zbor. 

Prehajamo na 5 točko dnevnega reda, to je na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o Višji tehnični šoli v Mariboru. Prosim poročevalca 
odbora za prosveto in kulturo, da prebere odborovo poročilo. (Pročevalec odbora 
za prosveto in kulturo ljudski poslanec Maks Dimnik prebere odborovo 
poročilo. — Glej priloge.) 

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

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

Predlog zakona je Izvršni svet pismeno obrazložil. Ali želi predstavnik 
Izvršnega sveta predlog še ustno obrazložiti? 

Л 
Tovariši ljudski poslanci! Izvršni svet je predložil 

Ljudski skupščini v obravnavo zakon o Višji tehnični šoli v Mariboru. Dovolite, 
da pred razpravo pojasnim vlogo višjih šol v našem izobraževalnem sistemu, 
ker se njihov pomen iz leta v leto veča v merilu vse Jugoslavije. 

Pred vojno sta bili v Jugoslaviji samo dve višji pedagoški šoli, ki sta imeli 
259 študentov v šolskem letu 1938/39. Od osvoboditve pa do šolskega leta 
1957/58 se je število višjih strokovnih šol povečalo na 44 z 12 098 študenti. V 
letošnjem šolskem letu je pričelo delovati 14 novih višjih strokovnih šol, in to: 
v LR Srbiji 7, v LR Hrvatski 5, v LR Sloveniji 1 in v LR Crni gori 1. V Slo- 
veniji predvojno nismo imeli nobene višje šole, po osvoboditvi pa je bilo do 
šolskega leta 1958/59 ustanovljenih 8 višjih šol, ki so imele ob koncu istega 
šolskega leta 916 slušateljev. V letošnjem šolskem letu je začela z delom deveta 
višja šola v Sloveniji, to je višja komercialna šola v Mariboru. V vseh devetih 
višjih šolah se je vpisalo v tem šolskem letu 1270 rednih in izrednih slušateljev. 
Kolikšno zanimanje vlada za višje šole, dokazujeta dva podatka. Prvič: Višje 
šole so planirale za letošnji sprejem v prve letnike 602 slušatelja, vpisalo pa 
se jih je 1270. Drugič: Višja komercialna šola v Mariboru je predvidevala za 
vpis v prvi letnik 110 slušateljev, sprejela pa jih je 752. 

Kje se vzroki za takšno povečanje števila višjih strokovnih šol? Povečanje 
števila višjih strokovnih šol povzroča nenehen družbeni ekonomski napredek 
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naše socialistične skupnosti. Ta napredek vpliva na razvoj strokovnega šolstva v 
treh smereh. Prvič, narekuje nam povečanje in razširitev mreže raznih stro- 
kovnih šol. Drugič, zahteva spremembe v vzgojnih in izobraževalnih programih 
in tretjič, kaže, da moramo oblikovati nekatere povsem nove strokovne kadre, 
ki jih stara in zaostala družbeno ekonomska struktura ni poznala. Prav temu 
namenu služijo višje šole. 

V proizvodnji in raznih družbenih službah se čuti pomanjkanje višjega 
kadra, ki bi se moral odlikovati z naslednjimi lastnostmi. Prvič, da bi imel 
višje strokovno znanje, kakor ga imajo sedanji absolventi industrijskih, mojstr- 
skih in srednjetehničnih šol. Drugič, da bi imel razširjeno ter poglobljeno druž- 
beno in ekonomsko znanje, kakršno je potrebno vodilnim kadrom za razvijanje 
našega družbenega sistema in tretjič, da bi imel predvsem smisel za znanstveno 
organizacijo dela. Gre torej za ljudi, ki bi se morali uveljavljati v našem druž- 
beno ekonomskem sistemu, zlasti pa še v proizvodnji kot vodilni operativni 
kadri, ki jih označujemo običajno z nazivi pogonski inženirji, komercialisti itd.; 
ker takšnih kadrov ne morejo izobraževati srednje šole, je upravičeno usta- 
navljanje specializiranih višjih šol. 

Pri reformnih prizadevanjih visokega in univerzitetnega študija gre važna 
vloga višjim šolam. V bistvu predstavljajo dvoletne višje šole prvo stopnjo 
visokega in univerzitetnega študija. Kot samostojne šole se najlaže prilagajajo 
potrebam proizvodnje in družbenih služb. 

V povezanosti z gospodarskimi organizacijami in organi družbenega uprav- 
ljanja lahko sestavljajo takšne učne programe, ki bodo jamčili za oblikovanje 
dejansko potrebnih višjih kadrov. Pri tem delu morajo biti višje šole čimbolj 
samostojne. Ker pa predstavljajo višje šole hkrati tudi prvo stopnjo visokega 
in univerzitetnega študija, je prav, da sodelujejo pri izdelavi programov z 
ustreznimi fakultetami, kar bo lajšalo fakultetam njihovo reorganizacijo v več- 
stopenjski študij, obenem pa dajejo posamezni programi višjih šol možnost 
njim samim, da se v najKrajšem času razvijejo v visoke šole alipa v samostojne 
fakulteie. JaSgen razvoj ~višjih šol je imel pred oCmi Izvršni svet ob ustano- 
vitvah višje komerclatne In viSJgTeHmčne šole v Mariboru. V obeh zakonih se1 

pojavlja zahteva, da mora Svet za šolstvo L.KS pri predpisovanju predmetnikov 
in učnih načrtov dobiti mnenje ustreznih fakultet Univerze v Ljubljani. 

V pismeni obrazložitvi predloga zakona o Višji tehnični šoli so pojasnjeni 
r*.           vzroki, čemu se ustanavlja ta šola prav v Mariboru. Na tem mestu jih na kratko 

ponavljam. Prvič. Maribor je najbolj razvito industrijsko središče v Sloveniji, 
ki čuti največjo potrebo po kadrih z višjo strokovno izobrazbo. Višje šole, ki 
bodo postavljene v to industrijsko okolje, bodo najlaže in najhitreje zadovoljile 

Д^* t pereče kadrovske potrebe. Razvita industrija bo lahko pomagala šoli z visoko- 
У1 

4Y^ 
ч ^f Л. kvalifciranimi   in   znanstvenimi   kadri,   ki   imajo   bogate   praktične   izkušnje. 
'"Vv/ * Drugič. Pobudo za ustanovitev Višje tehnične šole so dale mariborske gospo- 

darske organizacije in strokovna združenja, Okrajni ljudski odbor pa bo oskrbel 
prostore za novo šolo. Tretjič. Ustanavljanje višjih Sol zunaj Ljubljane je v 
skladu z našo splošno prosvetno politiko in dekoncentracijo višjega šolstva in 
univerze. Vse nadaljnje izobraževalne ustanove moramo smotrno razporejati 
po vsej republiki. IzvršnL-a^et sodi, da lahko višja komercialna in višja teh- 
nična šola v Mariboru v najkrajšem času prerasteta v visoki šoli ali pa v fakul- 
tflT kot prvi zametka nove in samostojno univerze vJRTanboru. V zvozi s 
takšnimi prizadevanji тепцпо, da sta oba zakona o višjih šolah v Mariboru le 
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začasna in jih bo treba sprernepUi, ^" ^ hngtg šnli razvili v rinign stnpnjn hnriisi 
visokega, bodisi fakultetnega študija. 

V imenu Izvršnega sveta predlagam Ljudski skupščini, da sprejme zakon 
o Višji tehnični šoli v Mariboru.  ?Ч ^ 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Predlog zakona o Višji tehnični šoli 
v Mariboru dajern v razpravo. Kdo želi besedo? (K besedi se prijavi ljudski 
poslanec Jože Tramšek.) 

Jože Tramšek: Tovarišice in tovariši! Predlog zakona o Višji tehnični 
šoli v Mariboru in že ustanovljena Višja komercialna šola v Mariboru ter 
obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta, ki je nakazal, da se bo Maribor v 
bližnji prihodnosti spremenil v univerzitetno mesto, pomeni izreden dogodek, 
ne samo za mesto in okraj Maribor, ampak za vso severovzhodno Slovenijo. 
S tem se uresničuje želja in potreba tega izredno močno razvitega dela naše 
ožje domovine, da dobi svoji ekonomski moči ustrezno mesto tudi na področju 
šolstva. Nedvomno je, da bo ustanovitev visokih šol v Mariboru odločujoče 
vplivala na celotni nadaljnji razvoj mesta in celotnega območja severovzhodne 
Slovenije. 

Predlog zakona predvideva, da se v šolo lahko vpišejo tudi kvalificirani 
oziroma predvsem kvalificirani in visokokvalificirani delavci..JBrepričan—senf^ 
da se bo med blizu 13 000 kvalificiranimi delavci v mariborskem okraju našlo 
nekaj sto takšnih, ki se bodo odločili za študij na višii tehnični šoli. C.p se niso 
odločili za studij ClO zdaj, je flgdvomHO Iskati vžroKe v izredno dolgem in za^_ 
pletenem študiju na tehnični fakulteti v Ljubljani. Znano nam^e, da je nor- 
malno trajal študij na teh lakultetah sedem let in~da so v krajšem času opravili 
študije le izredno prizadevni in posebno nadarjeni študentje. Dvoletni študij na 
Višji tehnični šoli in bližina šole, ki bo organizirala stalne in sistematične 
seminarje za pomoč izrednim študentom, bo prav gotovo pritegnila mnoge. To 
dokazuje tudi dejstvo, da je že zdaj prišlo nekaj sto vprašanj v zvezi z usta- 
novitvijo in delom Višje tehnične šole. 

Čeprav je bilo v obrazložitvi že rečeno, da je misel na šolo prišla iz vrst 
proizvajalcev, da so o potrebi šole razpravljali na delavskih svetih, ko so spre- 
jemali perspektivne plane, govorili o modernizaciji, o zvišanju storilnosti in pri 
teh razpravah prihajali do ugotovitev, da je za izpolnitev vsega tega, razen 
materialnih sredstev, treba zagotoviti tudi določeno število tehnične inteligence, , 
zato želim ponovno poudariti, da je predlog za šolo rodila praksa in potreba. 

Po podatkih za leto 1958 je bilo v industrijskih podjetjih samo maribor- 
skega okraja sistemiziranih 4198 delovnih mest, stvarna potreba po visoko- 
kvalificiranih strokovnjakih pa je seveda znatno višja. Dejansko pa jih je bilo 
glede na sistemizirana delovna mesta zaposlenih le 1431 ali 14,30 %. Z uva- 
janjem novih tehnoloških procesov, z uvedbo avtomatizacije in elektronike, pa 
se bo v bližnji prihodnosti vzporedno večalo število tehničnih funkcij za oprav- 
ljanje tistih del, za katera so potrebni visokokvalificirani strokovnjaki. Tako 
bodo torej potrebe po visokokvalificiranih strokovnjakih v našem gospodarstvu 
v prihodnje naraščale hitreje kot do zdaj. Ce se ob tem vprašamo, kakšne so 
bile oziroma kakšne so možnosti, da tem zahtevam zadostimo, nam to povedo 
naslednji podatki. 
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Po podatkih Ekonomskega inštituta LRS bo v letih 1957/61 predvidoma 
diplomiralo na vseh višjih in visokih šolah v Sloveniji 7020 študentov ali letno 
povprečno 1404. Na gospodarskih fakultetah bo v tem razdobju diplomiralo 
predvidoma 3140 študentov ali letno 628. Na sami tehnični fakulteti pa le 2040 
ali letno komaj 408. 

Po podatkih Zavoda za statistiko LRS je dejansko diplomiralo leta 1958 
na vseh višjih šolah namesto predvidenh 1404 študentov smo 980. Ce primer- 
jamo potrebe samo mariborskega okraja po gospodarskih strokovnjakih in de- 
jansko produciranje teh kadrov na naših visokih šolah, morajno ugotoviti, da 
bi z diplomanti gospodarskih fakultet Univerze v Ljubljani krili trenutne po- 
trebe šele v treh letih. 

Ustanovitev višjih šol in bodočih fakultet_j^MaribMil_liQ_pray tako_jyaž^n 
činitelj za zmanjšanje izrednega pritiska študentov na ljubljanske šole, ki mo- 
rajo zaradi pomanjkanja učnega prostora, premajhnih laboratorijev in delavnic 
omejevati vpis. Olajšan bo študij mladine iz severovzhodne Slovenije, ker 
marsikomu ne bo treba iskati stanovanja, za katera je v Ljubljani izredna 
stiska. Mnogi zunanji študentje bodo namreč pri raznih sorodnikih in znancih 
našli zatočišče in možnost stanovanja. Nedvomno je, da bo marsikateri delavec 
poslal v prihodnje svojega otroka v višje šole, kamor jih do zdaj ni pošiljal. 
Poslati otroka na šolanje v Ljubljano, čeprav je prejemal štipendijo, je zanj 
vendarle izdatek, ki ni bil v skladu z njegovimi prejemki. Tako se bo soraz- 
merno hitro izboljševala socialna struktura študentov višjih in visokih šol v 
korist študentov iz delavskih družin in tako bomo to strukturo vskladili s struk- 
turo prebivalstva naše republike. Iz vrst proletariata bo tako hitreje kot do zdaj 
rasla študentska  mladina  — bodoča  socialistična  tehnična  inteligenca. 

Z ustanovitvijo Višje tehnične šole v Mariboru in s perspektivno ustano- 
vitvijo drugih visokih šol, bo v industrijskem Mariboru rasla tudi ustvarjajoča 
znanstvena misel, ki se bo lahko nenehno oplajala in nenehno uresničevala ob 
bogati proizvodni praksi naše dokaj pestre in tehnično razvite industrije. Dose- 
danje odhajanje tehnične in druge inteligence iz Maribora v Ljubljano in druga 
večja središča v državi, se bo z dejstvom, da se Maribor spreminja v fakultetno 
mesto, nedvomno močno zmanjšalo, ker bo le-ta imela možnost šolati svojo 
doraščajočo mladino na fakultetah v Mariboru. Istočasno pa bo našel marsikdo 
od njih na novoustanovljenih visokih šolah možnost lastnega znanstvenega 
ustvarjanja. 

Ko pozdravljamo sklep Izvršnega sveta, da se Maribor spremeni v drugo 
univerzitetno mesto Slovenije, se predstavniki mariborskega okraja in gospo- 
darskih podjetij na tem območju globoko zavedamo, da sprejemamo s tem tudi 
velike in odgovorne naloge. Zavedamo se, da bomo morali v sorazmerno kratkem 
času ustvarjati novonastajajočim šolam primerne pogoje za delo. Zgraditi bomo 
morali poslopja z zadostnimi učilnicami, sodobno opremljenimi kabineti in labo- 
ratoriji, zgraditi bomo morali določeno število stanovanj za študentsko mladino 
itd. Razumljivo je sicer, da teh nalog ne bomo sposobni izvršiti popolnoma sami, 
ampak da bo treba, da prispeva k temu celotna republiška skupnost. Mariborsko 
področje pa bo prispevalo svoj delež. Prepričan sem namreč, da bodo gospo- 
darske organizacije v prihodnjih letih iz svojih skladov skupne porabe in iz 
njim pripadajočega dela sklada za gospodarske kadre, odstopile določen delež 
za potrebe visokega šolstva, saj bodo tako najbolj gotovo zagotovile prepotrebne 
strokovne kadre. Da so naša gospodarska podjetja potrebo po kadrih že do zdaj 
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razumela, kaže dejstvo, da so že v letošnjem letu na poziv okrajnega ljudskega 
odbora, za potrebe strokovnega šolstva, združila dve tretjini njim pripadajočega 
sklada za gospodarske kadre. 

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

Milo Vižintin: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Misel, da se 
ustanovi višja strokovna šola, je bila sprožena v naših gospodarskih organi- 
zacijah in izrekel bi vso pohvalo Izvršnemu svetu, da je tako hitro pripravil 
zakonski osnutek za ustanovitev te prepotrebne višje strokovne šole. 

Kdor od blizu opazuje naše gospodarske organizacije, našo industrijo, potem 
kaj kmalu ugotovi, da je nastala neka praznina med delavcem in inženirjem. 
Nimamo namreč kadra z višjo izobrazbo, ki bi bil sposoben zaradi svoje prakse 
in ob istočasnem poznavanju teorije boljše organizirati delo in vplivati tudi na 
večjo proizvodnjo. To sta pravzaprav dva bistvena elementa in če upoštevamo 
še tretjega, to je kakovost izdelkov, bo ta še boljša, potem ko bomo imeli ljudi 
s prakso in teorijo. Zdi se mi, da je to zelo pomembna in važna stvar, kajti 
če ljudem, ki imajo prakso omogočimo, da si pridobijo tudi višje strokovno 
znanje, potem bcvno prav gotovo v naših gospodarskih organizacijah izpolnili 
omenjeno vrzel. 

Zlasti pozdravljamo, da bo šola ustanovljena v Mariboru. Ljubljana je 
preveč obremenjena zaradi obstoja univerze in njenih fakultet ter drugih šol. 
Maribor pa je dokaj močno industrijsko središče in zajema takšno območje, ki 
bo tej šoli dajalo vse pogoje tako iz praktičnega kakor iz teoretičnega zrelišča. 
Absolventi te šole oziroma tisti, ki jo bodo obiskovali, bodo od blizu čutili 
industrijsko moč, ki jim je potrebna, da bodo opravljali svojo vlogo na svojih 
mestih. Vprašanja v zvezi s to šolo je odbor za prosveto in kulturo našega zbora 
večkrat obravnaval. Obravnave so bile pestre in je tudi odbor stremel za tem, 
da se ta šola čimprej ustanovi in da naša skupščina sprejme čimprej v ta namen 
ustrezen sklep. 

Vrata te šole bodo odprta, seveda upoštevajoč zmogljivosti za celotno ob- 
močje republike. Vsa pohvala gre iniciatorjem iz Maribora, ker bodo nosili 
skoraj več kot 30 0/o stroškov, ostale stroške pa bodo krili iz republiškega pro- 
računa. Umestno pa bi bilo, ker bo šola v korist vsem gospodarskim organi- 
zacijam, da bi te tudi gmotno in finančno podprle to šolo. Poudarjam to zato, 
ker je tudi v goriškem in koprskem predelu veliko pomanjkanje strokovnega 
kadra z višjo izobrazbo. Prepričani smo, da bodo tudi ljudje iz naših predelov, 
ki imajo industrijsko ali mojstrsko šolo ter večletno prakso, lahko posečali to 
šolo. Zato pozdravljamo ta zakonski predlog in tu gre vse priznanje Izvršnemu 
svetu, ki je z zakonskim predlogom omogočil, da bo ta šola začela že v januarju 
z delom. Tako je rešeno eno od vprašanj, ki so ga tolikokrat naše gospodarske 
organizacije obravnavale. Zato bom za ta predlog zakona glasoval. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče več ne javi, prehajamo na glasovanje. Kdor je za ta zakonski 
predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški 
zbor sprejel zakon o Višji tehnični šoli v Mariboru in ga bom poslal predsedniku 
Ljudske skupščine LRS. 
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Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je naobravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o razglasitvi 1, novembra za praznik. 

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

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

Predlog zakona je Izvršni svet pismeno obrazložil. Ali želi predstavnik 
Izvršnega sveta predlog še ustno obrazložiti? (Ne.) 

Prehajamo na obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče 
ne javi, prehajamo na glasovanje. Kdor je za ta zakonski predlog, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog 
zakona o razglasitvi 1. novembra za praznik in bom ta zakon poslal predsedniku 
Ljudske skupščine LRS. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujejn 10. sejo Republiškega 
zbora. 

Seja je bila zaključena ob 16.55 uri. 



11. seja 

(14. in 15. januarja 1960) 

Predsedoval:   inž.   Pavle  Zaucer,   predsednik 
Republiškega zbora 

Zapisnikar:     Stane  Sotlar 

Začetek seje ob 10.15 uri. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! 
Pričenjam 11. sejo Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS, ki jo je sklical 
predsednik Ljudske skupščine LRS. 

Zapisnik današnje seje bo vodil tovariš Stane Sotlar. 
Ljudski poslanci Franc Leskošek, Martin Košir, Stane Vrhovec, Drago Se- 

Hger, Edo Zorko, Franc Sušteršič, Martin Zakonjšek in Albin Jensterle so opra- 
vičili svojo odsotnost. 

Prosim zapisnikarja zadnje seje Slavico Zirkelbach, da prebere zapisnik. 
(Zapisnikar Slavica Zirkelbach prečita zapisnik 10. seje.) 

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

Glede na predloge zakonov in drugih predpisov, ki jih je Ljudski skupščini 
predložil Izvršni svet, predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red. 

1. obravnava in sklepanje o predlogu družbenega plana Ljudske republike 
Slovenije za leto 1960; 

2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o določitvi udeležbe občin in 
okrajev v skupnih virih dohodkov; 

3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o proračunu Ljudske repub- 
like Slovenije za leto 1960; 

4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o ob- 
močjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji; 

5. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o določitvi osnove ter višine 
splošnega prispevka od kmetijskih dohodkov in splošnega osebnega prispevka 
zavarovancev za zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev; 

6. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o določitvi odstotka zemljišč 
pri arondaciji. 

Ali obstoja k predlaganemu dnevnemu redu kakšen spreminjevalni ali 
dopolnilni predlog? (Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb, ugotavljam, da je 
predlagani dnevni red sprejet. 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in skle- 
panje o predlogu družbenega plana Ljudske republike Slovenije za leto 1960. 

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

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

Predlagam, da na skupni seji poslušamo obrazložitev k L, 2. in 3. točki 
dnevnega reda in te predloge tudi obravnavamo. Ali se zbor strinja s tem 
predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Ker se zbor s tem strinja, prekinjam sejo 
in vabim ljudske poslance, da se udeležijo skupne seje, ki bo takoj. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.40 uri in se je nadaljevala dne 15. januarja 
ob 16.10 uri.) 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Nadaljujemo sejo Republiškega zbora. 
Na skupni seji smo slišali obrazložitev in obravnavali predlog družbenega plana 
Ljudske republike Slovenije za leto 1960. 

Ker se družbeni plan po določbah poslovnika obravnava in o njem glasuje 
po posameznih poglavjih, prehajamo na obravnavo I. poglavja z naslovom 
»Osnovne smernice in naloge družbenega plana za leto 1960.-« Pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za 1. poglavje, prosim da dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je I. poglavje sprejeto. 

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

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

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

Prehajamo na V. poglavje »Osebna potrošnja in družbeni standard«. Zeli 
kdo besedo? (K besedi se prijavi ljudski poslanec Franc Sebjanič.) 

Franc Sebjanič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! V svoji 
razpravi o zdaj obravnavanem razdelku predloga družbenega plana LRS bi se 
hotel posebej dotakniti predvsem nekaterih vprašanj šolstva in prosvete ter 
strokovnega izobraževanja. Mislim namreč, da predstavljajo nekatere postavke 
omenjenega razdelka dejansko nov kvaliteten prispevek k izvajanju take poli- 
tike, ki bi naj v skladu s smernicami republiškega perspektivnega družbenega 
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plana in našimi objektivnimi možnostmi zagotovila maksimalno možno ureditev 
in izpolnitev gmotnih temeljev celotnega sistema reformiranega šolstva. K raz- 
vijanju in izpopolnjevanju našega splošno izobraževalnega šolstva pa velja 
po mojem mnenju posebej opozoriti ozirofna pozitivno oceniti dve planski 
postavki, in sicer: 

1, da se bo za gradnjo splošno izobraževalnih objektov lahko angažiral del 
sredstev od hranilnih vlog in rezerv Državnega zavarovalnega zavoda in 

2. da se bodo pri gradnji osnovnošolskih objektov k sredstvom občinskih 
ljudskih odborov deloma prispevala tudi sredstva iz republiškega stanovanj- 
skega sklada. 

Zdi se mi, da ni treba posebej poudarjati kolikšen pomen imata ti dve 
postavki za tiste naše predele, ki so iz objektivnih razlogov zaostali v vsesploš- 
nem razvoju. Čeprav bi na primer v murskosoboškem okraju samo za reševanje 
najbolj perečih vprašanj osnovnošolskega prostora in opreme rabili poleg zmog- 
ljive lastne udeležbe okrog 250 milijonov dinarjev investicijskih sredstev, bodo 
ta sicer sorazmerno majhna sredstva, ki jih bo moč uporabiti oziroma dobiti, 
na temelju že omenjenih dveh postavk plana vendarle pomenila čisto konkreten, 
da se tako izrazim, materialen impuls k še večji mobilizaciji lastnih sredstev 
bodisi posredno preko dviga proizvodnosti ter družbenega produkta bodisi nepo- 
sredno preko angažiranosti proračunskih sredstev občin in posameznikov ter 
dela zbranih in namensko razdeljenih sredstev gospodarskih organizacij. 

Menim, da je ne samo v našem okraju, temveč tudi v nekaterih drugih 
predelih republike s perečo problematiko gmotnih temeljev splošno izobraže- 
valnih šol ozko povezano tudi kadrovsko vprašanje ali določneje, vprašanje 
pomanjkanja učnega osebja. Na področju Pomurja je moč zaznamovati vsako- 
leten porast učencev tako v šolah prve kakor tudi v šolah druge stopnje, v 
tovrstnih ustanovah pa nam sočasno vendarle primanjkuje nad 222 učnih moči. 
Glede na tako situacijo je okrajni ljudski odbor po temeljiti analizi upravičeno 
sprejel sklep o ponovni vzpostavitvi učiteljišča, ki bi naj v nekaj letih že poslalo 
na naše osnovne šole zaznavno število diplomiranih gojencev, občinski in okrajni 
ljudski odbor pa so v zadnjih letih za ublažitev in reševanje pomanjkanja 
kadrov na tem področju podvzeli še neogibne korake za mobilizacijo in finan- 
ciranje gojencev različnih srednjih in visokih šol. 

Ob izredno težavni angažiranosti dokaj omejenih sredstev ima danes mur- 
skosoboški okraj nad 440 lastnih štipendistov, od tega, razumljivo največ na 
učiteljiščih ter deloma tudi na srednjih kmetijskih šolah. Kljub temu pa mislim, 
da bo kadrovsko vprašanje glede na razmah družbenih dejavnosti še v dogledni 
bodočnosti predstavljalo pereč problem ne samo za naše področje, temveč tudi 
za nekatera ostala periferna področja naše republike, zaradi česar morda ne bi 
bilo odveč, če bi pristojni organi Izvršnega sveta proučili vsa kadrovska vpra- 
šanja oziroma že proučeno situacijo posredovali skupščini, ki bi lahko po kom- 
pleksni razpravi sprejela tudi ustrezna priporočila in predloge. 

V zvezi s tem vprašanjem oziroma v zvezi z reševanjem tega vprašanja 
pa odpira dokaj ohrabrujočo pot postopne ublažitve pomanjkanja kadra, ne- 
davno tega uveljavljena decentralizacija in najavljena reforma visokega šolstva. 
Dejstvo, da se odpirajo nove visoke šole, na primer v Mariboru, pomeni za 
celotno severovzhodno Slovenijo možnost lažjega usposabljanja kadrov in to 
takih kadrov, ki jih glede na program in vsebino teh šol naše gospodarstvo 
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neogibno potrebuje. Zategadelj lahko samo pozdravimo predlog, da bi se naj iz 
republiškega sklada financirala nadaljnja gradnja višjih šol. 

Rad bi poudaril tudi to, da se mi zdi zelo prav, da je v razdelku o druž- 
benem standardu posvečena posebna skrb tudi razvoju strokovnega šolstva, 
kajti le-to je ogromnega pojnena za razvoj našega gospodarstva, še posebej pa 
prav gotovo za nadaljnji razvoj manj razvitih področij. Tu je treba posebej pod- 
črtati dejstvo, da bo republiški sklad še nadalje podpiral graditev strokovnih 
šol v krajih, kjer lokalna sredstva niso zadostna. Glede na vse večjo potrebo 
po kvalificiranih delavcih in ostalih strokovnih močeh tudi v razvitih predelih 
in glede na presežek delovne sile v takem predelu, kot je na primer pomurski, bi 
verjetno tudi zainteresirana podjetja ali pa celo posamezne komune oziroma 
okraji s sorazmerno minimalnim angažiranjem svojih sredstev lahko pomagali 
pri ustanavljanju strokovnih šol in tečajev na področjih s presežkom delovne 
sile ter na ta način z večjo gotovostjo reševali potrebe po novi kvalificirani 
delovni sili za svoja industrijska podjetja. 

To omenjam zategadelj, ker smo v letošnjem letu v murskosoboškem okraju 
ob pomoči republike, poleg intenzivne skrbi za strokovne šole, pristopili tudi 
k formiranju nekaterih centrov v gospodarskih organizacijah, ki jih pa kljub 
maksimalni angažiranosti razpoložljivih lastnih sredstev ne bomo mogli razviti 
do tolikšne jnere, da bi poleg že zaposlenih lahko strokovno izobrazili še večino 
presežka delovne sile, ki bi se potem lahko zaposlila v drugih predelih repub- 
like. Sicer pa je tudi splošno znano dejstvo, da je strokovno izobraževanje kadra 
v določeni meri lažje in tudi cenejše na območju, kjer že obstaja presežek 
delovne sile. 

Ob koncu bi se hotel dotakniti še vprašanja investicij v kulturno prosvetno 
dejavnost, o kateri je govora v zadnjem odstavku že omenjenega razdelka o 
družbenem standardu. Izhajajoč s stališča, da lahko sleherno večje zaostajanje 
na tem področju predstavlja določeno zavoro hitrejšemu razvoju družbenih pro- 
izvajalnih sil ter socialistični preobrazbi nasploh, se mi zdi potrebno poudariti, 
da bi bilo dobro in umestno, če bi se o tem vprašanju razpravljalo v pristojnih 
skupščinskih odborih, ki bi potem tudi naš dom seznanili s situacijo oziroma 
problematiko na kulturno prosvetnem področju. Pri tem pa še posebej poudar- 
jam nujnost, da bi pristojni organi imeli pred očmi, podobno kot je to na 
področju gospodarskih dejavnosti in šolstva, trenutno ne povsem zadovoljivo 
materialno bazo kulturno prosvetne aktivnosti v manj razvitih perifernih 
področjih naše republike. Ker pa gledano v celoti predstavlja razdelek družbe- 
nega plana o osebni potrošnji in družbenem standardu del izredno pomembnih 
postavk predloga celotnega družbenega plana, trdno postavljenega kažipota 
našega nadaljnjega razvoja in odločnega mobilizatorja naših subjektivnih sil, 
izjavljam, da bomo ljudski poslanci iz soboškega okraja glasovali za predlog 
družbenega plana v celoti, še posebej pa za to poglavje. 

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

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

S tem je sprejet tudi prvi del družbenega plana Ljudske republike Slovenije 
za leto 1960 z naslovom ^Smernice za gospodarski razvoj v letu 1960«-. 

Prehajamo na drugi del, in sicer na VII. poglavje »Industrija«. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in preha- 
јахпо 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 VII. poglavje soglasno sprejeto. 

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

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

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

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

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

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

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

S tem ugotavljam, da je sprejet tudi drugi del družbenega plana LRS za 
leto 1960, ki nosi naslov »Razvoj po gospodarskih panogah«. 

Prehajamo na III. del, in sicer na XV. poglavje z naslovom »Gozdni skladi«. 
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, prehajamo na glaso- 
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vanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
XV. poglavje sprejeto. 

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

Prehajamo na XVn. poglavje »Sklad Ljudske republike Slovenije za zidanje 
stanovanjskih hiš«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem 
razpravo in prehajaxno na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je XVII. poglavje sprejeto. 

Prehajamo na XVIII. poglavje »Investicijski sklad Ljudske republike Slo- 
venije«. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je XVIII. poglavje sprejeto. 

Prehajamo na XIX. poglavje »Določitev količin stoječega lesa za sečnjo v 
letu 1960«. Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je XIX. poglavje sprejeto. 

Prehajamo na XX. poglavje »Okrajni skladi zdravstvenega zavarovanja 
kmetijskih proizvajalcev«. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaklju- 
čujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glaso- 
vanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je XX. poglavje sprejeto. 

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

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

Ugotavljam, da je s tem sprejet tudi tretji del družbenega plana LRS za 
leto 1960, ki nosi naslov »Ekonomski ukrepi za izpolnitev družbenega plana 
Ljudske republike Slovenije«. Zato prehajamo na glasovanje o družbenem planu 
Ljudske republike Slovenije za leto 1960 v celoti. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog družbe- 
nega plana Ljudske republike Slovenije za leto 1960 v celoti. 

Ker predlog plana obravnava tudi Zbor proizvajalcev, bo treba ugotoviti 
ali je bil v obeh zborih sprejet v enakem besedilu. 
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Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o določitvi udeležbe občin in okrajev v skupnih 
virih dohodkov. 

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

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

Glede na sklep, ki smo ga sprejeli pri 1. točki dnevnega reda, da poslušamo 
na skupni seji obrazložitev in opravimo obravnavo o predlogu tega zakona, 
prekinjam sejo in vabim ljudske poslance, da se udeležijo skupne seje, ki bo 
takoj. 

(Seja je bila prekinjena ob 16.30 uri in se je nadaljevala ob 17.20 uri.) 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Nadaljujemo sejo Republiškega zbora. 
Na skupni seji smo slišali obrazložitev in predlog zakona obravnavali. 

Ugotavljam, da se pristojni odbori strinjajo z amandmajem, ki ga je pred- 
ložil Izvršni svet in ki je bil tovarišem ljudskim poslancem razdeljen. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za zakonski predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o določitvi ude- 
ležbe občin in okrajev v skupnih virih dohodkov. 

Ker predlog tega zakona obravnava tudi Zbor proizvajalcev, moramo ugoto- 
viti ali je bil v obeh zborih sprejet v enakem besedilu. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o proračunu Ljudske republike Slovenije (repub- 
liškem proračunu) za leto 1960. 

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

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

Ker smo že pri 1. točki dnevnega reda sklenili, da bomo poslušali obraz- 
ložitev in opravili obravnavo o proračunu in o zakonu o proračunu Ljudske 
republike Slovenije za leto 1960 na skupni seji, zato prekinjam sejo in vabim 
ljudske poslance, da se udeležijo skupne seje, ki bo takoj. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.25 uri in se je nadaljevala ob 18.05. uri.) 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Nadaljujemo sejo Republiškega zbora. 
Na skupni seji smo slišali obrazložitev in opravili obravnavo o proračunu in 
o zakonu o proračunu Ljudske republike Slovenije za leto 1960. Predlog pro- 
računa moramo po določbah poslovnika obravnavati in o njem glasovati po delih 
oziroma razdelkih. 

Pričenjam razpravo o prvem delu »Skupni dohodki«. Kdo želi besedo? (Ne 
javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na 
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glasovanje. Kdor je za, prosuti, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da 
je prvi del soglasno sprejet. 

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

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

Prehajamo na šesti del »Prenesena sredstva«. Zeli kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. (Kdor je 
za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je šesti del soglasno 
sprejet. 

Prehajamo na razpravo o izdatkih predloga proračuna, in sicer na razpravo 
k 1. razdelku izdatkov z naslovom »Ljudska skupščina«. Zeli kdo besedo? (Ne 
javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da 
je 1. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 2. razdelek »Izvršni svet Ljudske skupščine«. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in pre- 
hajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je 2. razdelek sprejet. 

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

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

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

Prehajamo na 6. razdelek »Državni sekretariat za blagovni promet«. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je 6. razdelek soglasno sprejet. 
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Prehajamo na 7. razdelek »Sekretariat Izvršnega sveta za zakonodajo in 
organizacijo«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaklju- 
čujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 7. razdelek soglasno sprejet. 

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

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

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

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

Prehajamo na 12. razdelek »Sekretariat Izvršnega sveta za promet«. Zeli 
kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je 12. razdelek soglasno sprejet. 

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

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

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

Prehajamo na 16. razdelek »Uprava za vodno gospodarstvo«. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko.  (Vsi poslanci 
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dvignejo roko. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je 16. razdelek sprejet. 

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

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

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

Prehajamo na 20. razdelek »Zavod za gospodarsko planiranje«. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je 20. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 21. razdelek »Zavod Ljudske republike Slovenije za stati- 
stisko«. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je 21. razdelek soglasno sprejet. 

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

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

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

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

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

Prehajamo na 27. razdelek »Univerza v Ljubljani«. Zeli kdo besedo? (Ne 
javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 27. razdelek 
sprejet. 

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

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

Prehajamo na 30. razdelek »Dotacije družbenim organizacijam in dru- 
štvom«. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za, naj, prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je 30. razdelek sprejet. 

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

Prehajamo na 32. razdelek »Dotacije skladom«. Zeli kdo besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor 
je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 32. razdelek 
sprejet. 

Prehajamo na 33. razdelek »Obveznosti iz posojil in garancij«. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da 
je 33. razdelek sprejet. 

Prehajamo na 34. razdelek »Sredstva za povečanje plač«. Kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glaso- 
vanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 'Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
34. razdelek sprejet. 

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

Po določbah poslovnika bi sicer morali obravnavati predračune finančno 
samostojnih zavodov in proračunskih skladov ter o njih .ločeno glasovati. Te 
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poslovniške določbe so imele svojo pravno osnovo v prejšnjem zakonu o pro- 
računu, z novim zakonom o proračunih in finansiranju samostojnih zavodov pa 
te poslovniške določbe niso več v skladu. Finančni načrt sklada namreč spre- 
jema organ, ki upravlja sklad, če sklad nima posebnega upravnega organa 
pa sprejema finančni načrt sklada predstavniško telo. Finančni načrt samostoj- 
nega zavoda pa sprejema svet oziroma ustrezni njegov organ družbene samo- 
uprave. 

Ko smo razpravljali in glasovali o 31. razdelku oziroma o 32. razdelku, 
smo glasovali tudi o dotacijah samostojnim zavodom in o dotacijah skladom. 
Ker cestni sklad nima svojega posebnega upravnega organa, ki bi sprejemal 
finančni načrt tega sklada, moramo obravnavati samo še finančni plan dohodkov 
in izdatkov cestnega sklada za leto 1960. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel 
finančni plan dohodkov in izdatkov cestnega sklada za leto 1960. 

S tem smo končali razpravo o proračunu Ljudske republike Slovenije za 
leto 1960 in opravili glasovanje po delih in razdelkih proračuna ter obravnavali 
in sprejeli finančni plan dohodkov in izdatkov cestnega sklada. 

Glasovati moramo še o proračunu v celoti. Kdor je za, naj' prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel proračun 
Ljudske republike Slovenije za leto  1960. 

Prehajamo še na obravnavo predloga zakona o proračunu Ljudske repu- 
blike Slovenije za leto 1960. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o predlogu zakona. Kdor je 
za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog zakona o 
proračunu Ljudske republike Slovenije za leto 1960 s proračunom za leto 1960, 
soglasno sprejet. 

Predlog zakona in proračun za leto 1960 obravnava tudi Zbor proizvajalcev 
in moramo ugotoviti, ali sta bila v obeh zborih sprejeta v enakem besedilu. 

Prehajamo na 4. 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 Stanko 
B r e č k o   prebere odborovo poročilo. — Glej  priloge.) 

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

Izvršni svet je predlog zakona pismeno obrazložil. Ali želi predstavnik 
Izvršnega sveta še ustno obrazložiti? (Ne.) 

Prehajamo na obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se 
nihče ne javi, zaključujem obravnavo in prehajamo 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  sprejel   predlog  zakona   o  spremembah   zakona   o   območjih 
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okrajev in občin v Ljudski repubbliki Sloveniji, ki ga bom poslal predsedniku 
Ljudske skupščine, da ga objavi. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu odloka o določitvi osnove ter višine splošnega prispevka 
od kmetijskih dohodkov in splošnega osebnega prispevka zavarovancev za 
zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev. 

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

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

Izvršni svet je predlog zakona pismeno obrazložil. Ali želi predstavnik 
Izvršnega sveta predlog odloka še ustno obrazložiti? (Ne.) 

Prehajamo na obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, 
zaključujem obravnavo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel 
predlog odloka o določitvi osnove ter višine splošnega prispevka od kmetijskih 
dohodkov in splošnega osebnega prispevka zavarovancev za zdravstveno za- 
varovanje kmetijskih proizvajalcev. 

Predlog odloka obravnava tudi Zbor proizvajalcev in bomo morali ugoto- 
viti, ali je v obeh zborih sprejet v enakem besedilu. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu odloka o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji. 

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

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

Predlog odloka je Izvršni svet pismeno obrazložil. Predstavnik Izvršnega 
sveta je izjavil, da ne želi ustmeno obrazložiti predloga in da se strinja z 
amandmajem zakonodajnega odbora. 

Prehajamo na obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, 
zaključujem obravnavo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog 
odloka o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji. 

Predlog odloka obravnava tudi Zbor proizvajalcev, zato bomo morali ugo- 
toviti, ali je bil v obeh zborih sprejet v enakem besedilu. 

Obveščani Republiški zbor, da je Zbor proizvajalcev v enakem besedilu 
sprejel vse predloge zakonov oziroma odlokov. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem sejo. Skupna seja 
obeh zborov bo takoj. 

Seja je bila zaključena ob 19. uri. 



ZBOR   PROIZVAJALCEV 

10. seja 
(26. novembra 1959) 

Predsedoval:   Lojze   Ocepek,   predsednik 
Zbora proizvajalcev 

Zapisnikar:      Ivan   Videnič 

Začetek seje ob 10.15 uri. 

Predsednik Lojze Ocepek: Tovariši ljudski poslanci! Pričenjam 10. 
sejo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije, ki 
jo je na podlagi 60. člena ustavnega zakona o temeljih družbene in politične 
ureditve in organih ljudske oblasti sklical predsednik Ljudske skupščine LRS. 

Zapisnik današnje seje bo vodil zapisnikar Ivan Videnič. 
Svojo odsotnost sta opravičila poslanca Jože Ulčar in Herman Slamič. 

Predlagam, da jima zbor opraviči odsotnost. (Poslanci se strinjajo.) 
Prosim zapisnikarja zadnje seje Franca Peršeta, da prebere zapisnik 9. 

seje.   (Zapisnikar  Franc  Perše  prebere  zapisnik  9.   seje  Zbora  proizvajalcev.) 
Ima kdo od tovarišev poslancev kakšno pripombo k zapisniku? (Ne javi se 

nihče.) Ce ne, menim, da je zapisnik odobren in da se lahko podpiše. (Pred- 
sednik in zapisnikar podpišeta zapisnik.) 

Zbor proizvajalcev je prejel od Izvršnega sveta predlog zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev, predlog zakona o hišnikih in 
predlog zakona o delovnih razmerjih gospodinjskih pomočnic in postrežnic. 
Razen tega sta Trgovinska zbornica LRS in Zbornica za kmetijstvo in go- 
zdarstvo LRS predlagali, naj Zbor proizvajalcev določi zastopnike v organe 
teh dveh zbornic. Glede na to predlagam za današnjo sejo tale dnevni red: 

1. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o zdravstvenem zavarovanju 
kmetijskih proizvajalcev; 

2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o hišnikih; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o delovnih razmerjih gospo- 

dinjskih pomočnic in postrežnic; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o določitvi zastopnikov Zbora 

proizvajalcev  Ljudske skupščine  LRS 
a) v organe Trgovinske zbornice LRS, 
b) v organe Zbornice za kmetijstvo in gozdarstvo LRS. 
Ima morda kdo od tovarišev poslancev kakšen spreminjevalni ali dopolnilni 

predlog k dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) Ce ne, menim, da je dnevni red 
sprejet. 

Pred prehodom na dnevni red vprašam ljudske poslance, ali želijo staviti 
kakšno vprašanje Izvršnemu svetu oziroma ali želijo od državnih sekretarjev 
ali drugih vodilnih uslužbencev kakšna pojasnila o delu njihovih uradov in 
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zavodov in o opravljanju zadev iz njihovih pristojnosti? (K besedi se priglasi 
zvezni ljudski poslanec Janez Kermavner.) 

Janez Kerjnavner: Čeprav vprašanje, ki ga mislim postaviti, ni na 
dnevnem redu, vendar menim, da je dovolj pomembno; zato prosim, da pred- 
stavnik Izvršnega sveta nanj odgovori, če ne danes, pa na prihodnji seji zbora. 

Vsem je znano, da je za Ljubljano, pa tudi za druga naša mesta zelo značilna 
ureditev cestnega prometa, ki ne ustreza več sedanjim potrebam naraščajočega 
motornega prometa. Glede na to stavljam vprašanje, ali se o tem vprašanju raz- 
pravlja in kako se to dokaj zamotano in komplicirano vprašanje namerava rešiti? 
To vprašanje je treba rešiti zaradi varnosti naših državljanov saj avtomobilski 
promet nenehno narašča, signalne ureditve pa so skrajno pomanjkljive — sema- 
forjev ni in ni enotnih kriterijev, kako naj se promet odvija. Ce naj govorim 
konkretno bi rekel, da v Ljubljani urejamo promet na cesti po pravilu desne 
roke, po pravilu prednosti — skratka, tu ni kriterija. Tujci, ki prihajajo v Ljub- 
ljano izjavljajo da je vožnja po Ljubljani zelo težavna. 

Prosil bi, da Izvršni svet pojasni, kako se to vprašanje rešuje, ker je dovolj 
pomembno in pereče, da ga tudi v Ljudski skupščini obravnavamo. 

Predsednik Lojze Ocepek: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče ne javi, vprašam predstavnika Izvršnega sveta, ali bo odgovoril 
na vprašanje sedaj ali pa na prihodnji seji? 

Tone Bole: Ker je vprašanje tovariša Kermavnerja kompleksno in je 
na takšno vprašanje težko improvizirano odgovoriti, bo Izvršni svet odgovoril 
nanj  na prihodnji seji zbora. 

Predsednik Lojze Ocepek: Želi še kdo staviti kako vprašanje? (Ne 
javi se nihče.) 

Ker nihče več, prehajamo na 1. točko dnevnega reda, in sicer 
na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o zdravstvenem zavarovanju kme- 
tijskih proizvajalcev. 

Prosim poročevalca odbora za vprašanja dela in socialnega zavarovanja, da 
da poročilo. (Poročevalec odbora za vprašanja dela in socialnega zavarovanja 
ljudski poslanec Štefan Antalič prebere odborovo poročilo. — Glej 
priloge.) 

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

Tovariši ljudski poslanci! Na predlog večjega števila poslancev obeh zborov 
predlagam, da poslušamo obrazložitev predloga tega zakona, obrazložitev pred- 
loga zakona o hišnikih in obrazložitev predloga zakona o delovnih razmerjih 
gospodinjskih pomočnic in postrežnic na skupni seji obeh zborov. Ali se tova- 
riši poslanci strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) 

Ker se zbor strinja, prekinjam sejo in vas vabim, da se udeležite skupne 
seje, na kateri bomo poslušali obrazložitev Izvršnega sveta k navedenim pred- 
logom zakonov. Skupna seja se bo pričela takoj. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.25 uri in se je nadaljevala ob 12. uri.) 
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Predsednik Lojze Ocepek: Tovariši ljudski poslanci! Nadaljujemo 
sejo. Na skupni seji smo slišali obrazložitev k predlogu zakona o zdravstvenem 
zavarovanju kmetijskih proizvajalcev. Prehajamo na razpravo o tem predlogu 
zakona. Kdo želi besedo? (K besedi se priglasi ljudski poslanec Franjo Jeraj.) 

Franjo Jeraj: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Zakon o zdrav- 
stvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev v naši republiki, ki ga danes 
obravnavamo, pomeni velikanski napredek pri izpopolnjevanju našega soci- 
alno-zdravstvenega sistema. S tem zakonom bo pridobilo organizirano zdrav- 
stveno zaščito nekaj nad 500 000 kmetijskih proizvajalcev in tako bodo dejansko 
zdravstveno zavarovani vsi delovni ljudje Slovenije. Za naše kmetijske pro- 
izvajalce pomeni ta zakon rešitev starega in že dolgo perečega problema, ki 
ga naša socialistična družba rešuje sedaj, ko je premagala največje težave v 
svojem začetnem ekonomskem razvoju. Znano je, da je na razvoj in napredek 
kmetijstva v preteklosti negativno vplivala skrb kmetijskih proizvajalcev za 
zdravstveno zaščito. Takšna skrb je bila zlasti opazna pri ekonomsko šibkejših 
slojih kmetov. Vsak je reševal svoje zdravstvene probleme sam, ne da bi 
obstajala kakršna koli medsebojna pomoč med kmeti. Naša družba je sicer v 
znatni meri finansirala zdravljenje nekaterih bolezni, vendar je bilo to preozko 
in s tem problem ni bil rešen v celoti. Vendar so v vseh povojnih letih ti 
izdatki občutno obremenjevali proračune ljudskih odborov. 

Kmetijski proizvajalci pozdravljajo zakon, o katerejn razpravljamo. Po 
mojem mnenju prihaja o pravem času. Kmetijstvo je pri nas namreč že toliko 
napredovalo, da bodo kmetijski proizvajalci brez večjih težav zmogli predpisane 
prispevke in se sedaj že tudi lahko lotimo reševanja zdravstvenih zadev na 
tako široki fronti, kakršno predvideva predlog zakona. Se več, imamo že tudi 
področja, kjer bodo ljudski odbori lahko uvedli kaj kmalu tudi dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev. Poudariti želimo tudi to 
dobro stran predlaganega zakona, ki izenačuje pravice vseh do zdravstvene 
zaščite, pri tem pa diferencira prispevek v sklad zdravstvenega zavarovanja, 
saj bo del teh prispevkov proizvajalcem določen po katastrskem dohodku.. 

Iz dosedanjega dela med volivci sklepam, da bo lahko tolmačiti pomen in 
■namen zakona, četudi se zavedam, da bo za njegovo uveljavitev v celoti po- 
trebno še mnogo naporov ljudskih odborov in drugih družbenih organov. Izva- 
janje tega zakona bo verjetno z vso ostrino pokazalo, da so sedanje kapacitete 
zdravstvenih ustanov premajhne in slabo tehnično opremljene, da imamo pre- 
malo zdravstvenih kadrov in podobno. 

Finansiranje zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev se po do- 
ločilih zakona prenaša na proizvajalce, kar je edino normalno in mogoče. Pri 
tem pa moramo poudariti, da bo nudila družba izdatno pomoč, saj bo prispevala 
skladom za zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev v vsej republiki 
skoro 40 % vseh potreb osnovnega zdravstvenega zavarovanja kmetov, proiz- 
vajalci sami pa bodo krili le 60 0/o stroškov tega zavarovanja. 

Iz dokumentacije k predlogu zakona povzemamo, da so predračuni skladov 
za zdravstveno zavarovanje kmetov tako uravnoteženi, da ne bo znatnih pre- 
sežkov dohodkov nad izdatki, ki bi služili za rezervo in za investicije v zdrav- 
stvu. Prepričan sem, da bo treba kmetijske proizvajalce morda v večji meri 
pritegniti k naporom družbe za izgradnjo in opremo novih zdravstvenih kapa- 
citet. 
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V predlogu zakona je dobro rešeno tudi dopolnilno zdravstveno zavaro- 
vanje. Po moji oceni bomo v celjskem okraju lahko v doglednem času uvedli to 
zavarovanje vsaj v štirih občinah, to je tajn, kjer je kmetijska proizvodnja že 
znato napredovala in je zaradi tega ekonomska moč večja kot v ostalih štirih 
občinah. Ne glede na to pa sem mnenja, naj bi dodatno zavarovanje v celem 
okraju ali v posameznih občinah uvedli šele potem, ko nam bo praksa osnov- 
nega zdravstvenega zavarovanja že dala prve izkušnje. Morda bomo lahko pri- 
stopili k temu delu že proti koncu leta 1960 ali v začetku leta 1961. Tudi pri 
dodatnem zdravstvenem zavarovanju bi morali po mojem mnenju prispevki 
zavarovancev kriti vsaj del stroškov za nove zdravstvene kapacitete, morda še 
v večjem obsegu kot pri osnovnem zdravstvenem zavarovanju, ker nam tudi 
v večji meri primanjkuje zdravstvenih objektov, ki so potrebni za ugodnosti 
ki izvirajo iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. 

Se nekaj pripomb in priporočil k osnutku zakona. Po predlogu zakona se 
z vsakoletnimi družbenimi plani določa višina prispevkov proizvajalcev v sklad 
zdravstvenega zavarovanja. Ti plani se običajno sprejemajo v času, ko še ni- 
mamo zaključnih računov in zaradi tega ne poznamo stanja v skladih zdrav- 
stvenega zavarovanja. Morda bi kazalo prav iz tega razloga določati višino 
prispevkov vsako leto s posebnim odlokom in ne z družbenim planom. 

Upravni odbor zdravstvenega zavarovanja šteje od 11 do 13 članov. Sestav 
upravnih odborov je dobro razdeljen na ustrezne zainteresirane in odgovorne 
organizacije, pogrešam pa v upravnem odboru zastopnika, ki bi ga delegirale 
zdravstvene ustanove. 

Izvršni svet bo predpisal postopek za izvolitev treh zastopnikov zavaro- 
vancev v upravni odbor sklada zdravstvenega zavarovanja. Pri tem predlagam 
le to, naj bo ta postopek čim enostavnejši, ker so bile vse dosedanje volitve 
v podobnih primerih predrage. 

Del sklada zdravstvenega zavarovanja se bo porabilo tudi za administracijo. 
Tem izdatkom se sicer nikakor ne moremo izogniti, prav bi pa .bilo, da bi tudi 
pri tem veljalo načelo največjega varčevanja in da bi pooblaščeni organi pred- 
pisali tehniko poslovanja, ki bi bila v skladu z načelom varčevanja. 

Na koncu izražam prepričanje, da bo zakon o zdravstvenem zavarovanju 
kmetijskih proizvajalcev poleg svoje osnovne funkcije zdravstvene zaščite pozi- 
tivno vplival tudi na dvig kmetijske proizvodnje in na uvajanje socialističnih 
odnosov na podeželju. 

Predsednik Lojze Ocepek: Zeli še kdo besedo? (K besedi se 
priglasi ljudski  poslanec Marija Vild.) 

Marija Vild: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Predlog zakona 
o zdravstvenem zavarovanju kmečkega prebivalstva predstavlja velik korak 
naprej, ne le v zdravstveni službi nasploh, marveč tudi v nadaljnjem poglab- 
ljanju enakopravnih odnosov med našimi delovnimi ljudmi, saj v veliki meri 
izenačuje kmetijske proizvajalce z delavstvom in ostalimi sloji prebivalstva pri 
koriščenju zdravstvenih dobrin. 

Iz obrazložitve Izvršnega sveta je razvidno, da so v naši republiki podani 
vsi pogoji, da je zdravstvena služba dosegla tisto stopnjo razvoja, ki omogoča 
uvedbo osnovnega zdravstvenega zavarovanja kmetov. Treba pa je govoriti o 
tem, ali bodo lahko vsa področja naše republike brez škode v pogledu kvali- 
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tete zdravstvenih storitev uvedla to zavarovanje. V dokaz nekaj številk s po- 
dročja, kjer je .zdravstvena služba, kljub precejšnjemu napredku v zadnjih 
letih, v razmeroma težkem položaju ob uvedbi tega zakona — to je s področja 
Prekmurja. Povprečno pride v okraju en zdravnik na 6000 prebivalcev; so pa 
tudi kraji, v katerih odpade na enega zdravnika kar 16 000 prebivalcev in to 
pretežno kmetijskih proizvajalcev. Vprašanje je, ali- bodo ob teh pogojih ti 
zavarovanci tako oskrbovani, kakor to zahteva sodobno zdravljenje, pa tudi, 
ali ne bo trpela zdravstvena oskrba socialnih zavarovancev. 

Ali drug primer! 72 000 prebivalcev gravitira na en protituberkulozni di- 
spanzer, v katerem opravlja vse delo en sam honorarni zdravnik in je za vseh 
teh 72 000 ljudi le en rentgenski aparat. Na tako obsežnem območju je težko 
organizirati dobro patronažno službo in zato imamo tu okrog 1500 tuberanov 
ali 2 0/o prebivalcev tega okoliša. In če upoštevamo, da je prav v teh krajih, 
kjer je najmanj zdravstvenih postaj in najmanj zdravstvenih delavcev, prebi- 
valstvo najbolj zaostalo, kar kažejo vsakoletne epidemije nalezljivih bolezni, 
je tu tudi najmanj možnosti za gradnjo novih zdravstvenih objektov, kajti naš 
komunalni sistem prepušča vso skrb za njihovo gradnjo občinam, ki imajo isto 
problematiko na vseh teh področjih. Zato je vprašaje, kdaj in v kakem ob- 
segu bodo zavarovanci teh predelov lahko deležni sodobnega zdravljenja. Prav 
iz teh razlogov bi ob sprejemanju družbenega plana bilo treba razmisliti o 
pravičnejši razdelitvi dotacije, ki jo bo republika dala skladom osnovnega zdrav- 
stvenega zavarovanja po okrajih. Ce bomo vse okraje obravnavali enako, kot je 
to predvideno, potem bo še več let težko govoriti o naprednem zdravljenju na 
področjih, kjer so lokalni činitelji sami najmanj sposobni odpraviti staro de- 
diščino. 

Značilen za manj razvite predele je tudi odnos števila koristnikov zava- 
rovanja do števila zavezancev. V Родшгји odpade 2,88 družinskih članov na 
enega zavezanca, v novomeškem okraju 2,52, v ljubljanskem 1,95, v kranjskem 
pa celo samo 1,45. Prehod na zdravstveno zavarovanje bo v teh krajih iz že 
prej naštetih vzrokov težak. Težje pa bodo kmetovalci tudi plačevali splošni 
osebni prispevek za zavarovanca, to je glavarino, ki bo predvidoma 1200 din 
na osebo, ker je posest razcepljena in preživlja majhna površina veliko število 
ljudi — koristnikov tega zavarovanja. Ob prehodu na obvezno zavarovanje bi 
bilo morda bolje predpisati višji odstotek od dohodnine in zmanjšati prispevek 
na družinskega člana. S tem bi pomagali predvsejn velikemu številu kmečkih 
proizvajalcev na majhnih in odročnih gospodarstvih, ki so izključno vezana na 
dohodke iz kmetijstva. 

Tovariši poslanci! Nimam namena s svojo diskusijo pretiravati glede 
stanja na našem področju. Zavedam pa se, da bomo morali za odpravo tega 
stanja tudi v prihodnje še dosledneje vključevati vse lokalne činitelje, ker 
bodo predvsem ti morali reševati to problematiko. So pa tudi taki problemi, 
glede katerih .menim, da bi ob sprejemanju tako pomembnega zakona ne smeli 
iti neopaženo in brez pomoči mimo republiških forumov. 

Predsednik Loje Ocepek: Besedo ima ljudski poslanec Tone 
Hafner. 

Tone Hafner: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Zakon o zdrav- 
stvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev se mi zdi zelo pomemben tako 
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iz političnih kot iz gospodarskih razlogov. Kmetijski proizvajalci, člani kme- 
tijskih zadrug kranjskega okraja, so že dalj časa skušali sami reševati to pro- 
blematiko in sicer z organizirano zdravstveno samopomočjo. Tako ima kmetijska 
zadruga Ziri organizirano zdravstveno samopomoč že tri leta. Zavarovanih ima 
358 oseb, članov zadruge in njihovih svojcev. Letni promet sklada zdravstvenega 
zavarovanja te zadruge znaša okrog 360 000 dinarjev. Sklada se je poslužilo 
letno povprečno 32 zavarovancev. Sklad ima svoj poslovnik in upravni odbor. 
Deleži zavarovancev za sklad znašajo 2000 din za odrasle in 300 din za otroke. 
Sklad plačuje upravičencem v primeru bolezni stroške zdravljenja v vseh 
bolnicah v višini 50 0/o, stroške prevoza v bolnico v višini 80 0/o, zdravljenje 
na domu pa le tedaj, če presegajo ti stroški 5000 dinarjev in ta presežek re- 
gresira v višini 50 %. 

Kmetijska zadruga Naklo ima organizirano zdravstveno samopomoč za 
svoje člane z družinami že dve leti. Včlanjenih ima 485 zavarovancev. Dose- 
danji denarni promet sklada je znašal 750 000 dinarjev, sklad pa je dosedaj 
koristilo 85 upravičencev. Sklad finansirajo člani sami z vlaganjem deležev po 
250 in 500 dinarjev na upravičenca. Delež se plačuje po potrebi glede na li- 
kvidnost sklada. Sklad plačuje upravičencem stroške zdravljenja v splošnih 
in specialnih bolnicah do višine 80 %, temeljnica za obračun pa je račun bol- 
nice. V tem smislu imajo organizirano zdravstveno samopomoč še tudi druge 
zadruge, predvsem v Selški in Poljanski dolini. Novi zakon o zdravstvenem 
zavarovanju kmetijskih proizvajalcev bodo v naših vaseh dobro sprejeli, ker 
v veliki meri dopolnjuje oziroma nadomešča dosedanjo samopomoč in daje vse 
večjo podlago za izenačevanje kmetijskih proizvajalcev s proizvajalci drugih 
gospodarskih panog. 

Važno je nadalje poudariti tudi dejstvo, da glede na sedanje okoliščine 
individualni kmetijski proizvajalec ni mogel doseči velike delovne storilnosti, 
ker je bil glede zdravstvene zaščite prepuščen samemu sebi. Z novim zakonom 
se stvari v tem pogledu bistveno spremenijo, kar bo tudi pozitivno vplivalo 
na hitrejše spreminjanje družbenih odnosov na vasi. V interesu družbe, zlasti 
kmetijskih proizvajalcev pa je, da v skladu s sedanjim družbenim in go- 
spodarskim razvojem pospešujejo tudi zdravstveno in starostno zavarovanje. 
Ko bomo uvajali ta zakonski predpis v življenje, nam bodo vsakdanja praksa 
in družbeno-gospodarske razmere dale novih vzpodbud za reševanje proble- 
mov na področju zdravstvene in socialne zaščite kmečkega proizvajalca. Za 
reševanje tega pa so nam potrebna poleg želja in vzpodbud tudi sredstva, ki 
so predvsem odvisna od delovne storilnosti in proizvodnosti. Ker storilnost naj- 
bolj zaostaja v kmetijstvu, bo prav njej treba posvečati največjo pozornost. 
Ne moremo se ponašati samo z visoko produktivnostjo in dosežki naše indu- 
strije, kmetijska proizvodnja pa naj bi ostala primitivna in njena storilnost 
nizka. Zato je predvsem od samih kmečkih proizvajalcev v kmetijski proiz- 
vodnji odvisno, kako bodo organizirali in razvili produktivnost dela in zavestno 
sodelovali pri reševanju teh problemov. 

V zvezi s tem je važno tudi najtesnejše sodelovanje kmetijskih proiz- 
vajalcev in družbenih organov, da bo hitrost nadaljnjega razvoja socialne in 
zdravstvene zaščite v korist tako kmečkih proizvajalcev kakor celotne družbe. 

Predsednik Lojze Ocepek: Besedo ima ljudski poslanec Anton 
Pire. 
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Anton Pire: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Zakon o zdrav- 
stvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev je nov korak k izboljšanju živ- 
ljenjske ravni kmečkega prebivalstva, zakon je nadaljnji prispevek v skrbi 
socialistične družbe za človeka — delovnega kmeta. Iz dosedanjih razprav in 
publikacij v dnevnem časopisju, kakor tudi iz opažanj v neposrednih stikih s 
kmeti je čutiti, da je zakon naletel pri kmečkem prebivalstvu na splošno razu- 
mevanje in odobravanje. Zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov daje pra- 
vice in ugodnosti kmečkim proizvajalcem, družbi pa nalaga obveznost, da zago- 
tovi pravice, določene z zakonom. S tem v zvezi nastajajo nekateri problemi, 
ki jih bo morala reševati zdravstvena služba in oblastni organi; prav na te pro- 
bleme želim opozoriti, kajti z njimi moralno računati, če hočemo zagotoviti ne- 
moteno izvajanje sprejetega zakona. 

V novomeškem okraju nastajata predvsem dva bistvena problema, o ka- 
terih bi želel razpravljati. Obstoječe kapacitete zdravstvenih domov in bolnišnic 
komaj zadoščajo sedanjim potrebam zavarovancev in samoplačnikov. Danes 
deluje v okraju 7 zdravstvenih domov, 9 zdravstvenih postaj, 3 obratne ambu- 
lante ter 11 pomožnih zdravstvenih postaj. Na splošno ugotavljamo, da je ajnbu- 
lantno-zdravstvena služba večinoma v neurejenih in tesnih prostorih in da ji 
primanjkuje potrebnega instrumentarija. To še posebej velja za zdravstvene 
domove v Trebnjem, Šentjerneju, Kostanjevici, Metliki, na Bizeljskem in v 
Novem mestu, kjer dela v eni sobi zdravnik, sestra in celo administracija. Ča- 
kalnice so premajhne oziroma jih sploh ni. V takih pogojih je delo zdravstve- 
nemu osebju otežkočeno in zato bolniki ne morejo biti vestno pregledani in 
se jim ne more nuditi tako zdravljenje, kakršno bi bilo potrebno pri njihovi 
bolezni. Prav tako pereče je tudi vprašanje pomanjkanja zdravstvenega kadra, 
saj manjka v okraju glede na sedanje potrebe 10 zdravnikov. 12 medicinskih 
sester in večje število nižjega kadra. Se večji problem pa je pomanjkanje 
zobozdravstenega kadra, ki ga razen v mestih sploh nimamo. Pomanjkanje 
zdravstvenega kadra je občutiti v vsej Sloveniji, toda v našem okraju je to 
vprašanje še posebej pereče, ker smo znatno pod republiškim povprečjem. 2e 
pri obstoječem sistemu zdravstvenega zavarovanja pride na enega zdravnika 
povprečno 40 do 70 pregledov v eni ambulanti, poleg tega pa moramo upoštevati 
še obiske na domu in preventivno delo. 

Iz navedenega je razvidno, da je zdravstveni kader v okraju že sedaj močno 
obremenjen in da ne more uspešno opraviti vsega dela. Sprejeti zakon daje 
pravico zdravstvene zaščite nadaljnjim 87 000 prebivalcem, to je še 56 % celo- 
kupnega števila prebivalstva. Do sedaj se je kmečko prebivalstvo posluževalo 
zdravstvenih uslug le v majhni meri, samo v najnujnejših primerih. Iz stati- 
stičnih podatkov zdravstvenih ustanov je razvidno, da opravijo dosedanji 
nezavarovanci v enem letu 26 000 pregledov, kar je 28 % celokupnega števila 
dosedanjih nezavarovancev. Zakon pa predvideva, da bo vsak koristnik kmeč- 
kega zavarovanja šel na pregled povprečno trikrat na leto. Za primerjavo naj 
navedem, da so sedanji zavarovanci pregledani v povprečju štirikrat na leto. 
Ce bo toliko pregledov kmečkega prebivalstva v povprečju kot jih predvideva 
zakon, se bo povečalo število pregledov v našem okraju za 261 000, to pa je 
desetkrat več kot do sedaj. Tako kaže približni račun, verjetno pa bo v praksi 
pritisk novih zavarovancev manjši kot se predvideva. Brez dvoma se bo po 
sprejemu zakona koriščenje zdravstvenih uslug znatno povečalo in se bo s tem 
zaostril  že omenjeni  problem  zdravstvenih  kapacitet in  zdravstvenega  kadra 



10. seja 45 

do kritične točke. Danes pridejo na 1000 prebivalcev v našem okraju 4,2 bolniške 
postelje. Tudi druge zdravstvene kapacitete na enega prebivalca so minimalne 
in znatno pod republiškim povprečjem. Mislim, da moramo s tem računati in 
izvesti določene ukrepe, da te probleme v pespektivi ublažimo, kajti le tako 
bo prišel novi zakon do polne veljave. Ukrepi naj bi se odražali v tem: 

1. da se v republiškem proračunu ter v okrajnih in občinskih proračunih 
za leto 1960 zagotove nujno potrebna sredstva za razširitev kapacitet zdrav- 
stvenih domov in bolnišnic; 

2. da se v bližnji prihodnosti zagotovi večje število zdravstvenih delavcev 
s pravilno politiko štipendiranja in s pravilno razmestitvijo obstoječega zdrav- 
stvenega kadra v republiki. 

Naslednje vprašanje, ki se poraja z uvedbo zakona, so obveznosti ljudskih 
odborov do sklada zdravstvenega zavarovanja ter obveznosti po dosedanjem 
načinu finansiranja tistih zdravstvenih uslug, katere so že do sedaj občinski 
ljudski odbori krili iz svojih proračunov. Ce analiziram to vprašanje pridem 
do sledečega zaključka: občine so imele v svojih proračunih za leto 1959 za ta 
namen sredstev v višini 115 milijonov 700 tisoč dinarjev ali za 12 900 000 manj 
kot v letu 1958. Zaradi nižjega plana in povišanja cen zdravstvenim storitvam 
bo ostalo ob koncu leta neporavnanih obveznosti s strani občin iz tega naslova 
po podatkih in oceni za din 56 300 000, saj se ocenjujejo celotni stroški v letu 
1959 na 172 milijonov dinarjev. Ce upoštevamo, da bodo občine nosile še stroške 
zdravstvenih uslug za prvo tromesečje leta 1960 po dosedanjem načinu finan- 
siranja, bodo morale v ta namen plačati 43 milijonov dinarjev. Prav tako je 
treba predvideti 34,5 milijonov dinarjev za delno plačilo siromašnim, od katerih 
ne bo možno izterjati 100 0/o prispevka. 

Poleg navedenih plačil bodo morali ljudski odbori plačati v sklad zdrav- 
stvenega zavarovanja tudi redni prispevek v znesku 163 milijonov. Skupno bodo 
znašala vsa plačila 296 700 000 dinarjev ali za 181 milijonov dinarjev več kot 
v letu 1959 ali 157 %; ta znesek bo treba ob dodeljevanju proračunskih kvot 
republike, okraja in občin v letu 1960 zagotoviti, če hočemo omogočiti, da se bo 
nemoteno izvajal zakon in proračunsko poslovanje ljudskih odborov. 

Ponovno poudarjam, da ima zakon res velik pomen in da pomeni nadaljnji 
prispevek socialistične družbe k dviganju življenjske ravni našega kmečkega 
človeka. Nakazane probleme je možno rešiti, z njihovo rešitvijo pa bi ustvarili 
dejanske pogoje za realizacijo pravic, ki jih zakon zagotavlja. 

Predsednik   Lojze   Ocepek:   Besedo ima ljudski poslanec Peter Plevel. 

Peter Plevel: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Brez dvoma je 
zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev eden od zelo 
važnih zakonov, kot je to bilo tukaj že danes poudarjeno, in da je to eden 
izmed najvažnejših zakonov, ki jih je Ljudska skupščina v zadnjem času spre- 
jemala. Ta zakon, kot smo že slišali, bo v našem družbenem in političnem 
življenju precej pomemben. 

Na terenu je precej zanimanja, kako bo vprašanje zdravstvenega zavaro- 
vanja kmetijskih proizvajalcev rešeno in s tem tudi za sam zakon. S tem bo 
rešeno precej problemov, predvsem socialnih, saj vemo, da kmetje sami, ki bodo 
po tem novem zakonu prišli pod okrilje zdravstvenega zavarovanja, doslej niso 
hranili sredstev za morebitne lake primere v svoji družini; če je prišla bolezen 



46 Zbor proizvajalcev 

v neko kmečko družino, je bilo vprašanje, od kod vzeti potrebna sredstva za 
zdravljenje. To bo s tem zakonom rešeno. 

Mislim, da je to tudi eden izmed zakonov, s katerim se bo izboljšalo iskanje 
zdravstvene pomoči, predvsem tistega dela prebivalstva, ki do zdaj še ni bil 
vključen, razen nekaterih izjemnih primerov. 

Kot so že tovariši predgovorniki povedali v svojih izvajanjih daje po tem 
zakonu družba za zdravstveno zavarovanje ogromne zneske in imamo razmerje 
67 nasproti 33; verjetno bo treba v prihodnje stremeti, da se te stvari bolj 
regulirajo tako, kot je rekel prvi diskutant. Se bolj je treba zainteresirati same 
kmečke prebivalce oziroma zavarovance, da bo ta služba čimbolj učinkovito 
rešena in da bodo rešeni tudi vsi tisti problemi, ki s tem v zvezi nastajajo, to 
je vprašanje povečanja zdravstvenih kapacitet, vprašanja zdravstvene operative 
itd. Vse to nam bo uspelo rešiti, če bomo zainteresirali zavarovance same, da 
bodo oni sami še več prispevali k rešitvi teh vprašanj. 

Drugo vprašanje, kot je bilo tudi že povedano, je vprašanje zdravstvenega 
kadra in konkretno celotne zdravstvene operative sploh. Mi vemo, da so zdrav- 
niki in celotna zdravstvena operativa že z dosedanjim številom zavarovancev, 
to je z okoli 1 040 000 že precej obremenjeni in strinjam se tudi s tem, da bo 
treba bolj skrbeti za izobraževanje zdravstvenega kadra, najsi bo to visoko 
kvalificiranega ali pa srednjega zdravstvenega kadra. Morda bomo v začetku, 
ko bo ta zakon stopil v veljavo, čutili nekak naval na zdravstvene ustanove; 
vsaj po mojem osebnem prepričanju moramo s tem računati, prvič, ker je to 
nova stvar, drugič pa zato, ker bo tisti, ki se je do zdaj zdravil doma in ni šel 
iskat zdravstvene pomoči, to pomoč iskal, seveda upravičeno. 

Poleg tega pa tudi mislim, da je sedaj zelo pereče vprašanje razširitve 
oziroma graditve novih objektov, to se pravi povečanja zdravstvenih kapacitet, 
kot so zdravstveni domovi, zdravstvene postaje itd. Zato bo treba tudi temu 
vprašanju posvetiti več pozornosti in predvsem angažirati vse merodajne forume 
in faktorje, da to vprašanje rešijo. 

Ce bomo te stvari reševali tako, kot to predvideva zakon in če borno 

nenehno skrbeli, da se bo zakon tudi res izvajal opirajoč se na vsakdanjo 
prakso, potem menim, da bo zakon tudi imel tisto veljavo, kakor je to name- 
ravano. 

Predsednik  Lojze  Ocepek:  Besedo ima ljudski poslanec Ivan Zmahar. 

Ivan Zmahar: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Čeprav smo v 
zdravstveni službi v zadnjih nekaj letih zabeležili velike uspehe, se kot sopotnik 
razvoja zdravstene službe kažejo tudi določene slabosti, ki vplivajo na neracio- 
nalno trošenje družbenih sredstev, namenjenih v ta namen. Zato bom v svoji 
razpravi opozoril na nekatere od teh pojavov in na slabosti, ki smo jih zasledili 
v celjskem okraju. Pričakovali smo, da borao s tem, ko smo zdravstveni službi 
namenili dokajšnja sredstva za opremo ambulant, zlasti оргелпо laboratorijev, 
opremo ambulant z mikroskopi itd., dosegli, da se bodo stroški zdravstvenega 
varstva znižali in da bomo s tem pacientom omogočili, da bodo lahko kar naj- 
bolje zdravstveno varstvo uveljavili v domačem kraju, da jim ne bo treba hoditi 
na razne preglede in laboratorijske preiskave v okrajno središče. Toda v praksi 
smo ugotovili, da se predvidevanja zdravstvenih zavodov, ko so ti utemeljevali 
potrebo po sredstvih za boljšo opremo ambulant, niso uresničila. Naj navedem 
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samo en primer: ko je zdravstveni dom v Nazarjih zaprosil za sredstva za opre- 
mo laboratorija, je konkretno v utemeljitvi navajal koliko sredstev bo prihranil 
družbi, ko bo dograjen in ne bo treba več pošiljati pacientov na laboratorijske 
preiskave v Celje. Toda že tri mesece potem, ko se je zdravstveni dom opremil z 
laboratorijem, so začeli v tem zdravstvenem domu razmišljati ali ne bi kazalo 
novo nabavljeni laboratorij prodali drugemu zdravstvenemu domu, ker se je 
konkretno izkazalo, da ta zdravstveni dom niti zase ne opravlja laboratorijskih' 
preiskav, čeprav je bil prvotno namen, da bi ta laboratorij služil potrebam 
zdravstvene službe v Zgornji Savinjski dolini. Danes je ta laboratorij neizko- 
riščen in zavarovanci še vedno potujejo v Celje na razne laboratorijske pre- 
iskave. To kaže, da se v zdravstveni službi kažejo potrebe, ki nimajo ekonomske 
utemeljenosti in da v zdravstveno službo pogostokrat investiramo sredstva, ne 
da bi pri tem predhodno ugotovili objektivno stanje. 

Druga slabost, ki smo jo zasledili, je v tem, da je bolnik v času zdravljenja 
vse preveč angažiran z neljubimi potmi. Bolnik fnora večkrat iz ambulante v 
lekarno po razna zdravila, injekcije, penicilin itd., ki jih mora nato prinesti v 
ambulanto, kjer mu jih potem da zdravnik. Ko smo analizirali izdatke za 
ambulantno zdravljenje, smo ugotovili, da zdravila v stroških oziroma ceni 
ambulantnega pregleda ne predstavljajo tiste postavke, ki bi bila najpomemb- 
nejša v strukturi cene. Naj navedem razpone v strukturi cene ambulantnega 
pregleda pri raznih zdravstvenih zavodih. Na plače odpade najmanj 59 %, največ 
pa 67 %, upravna režija je najmanj 9,7 0/o, največ 19 0/o, splošni materialni 
strofiki najmanj 4%, največ 7,5 0/o, amortizacijski stroški največ 9%, najmanj 
4 0/o, stroški zdravil največ 17 0/o, najmanj 10/o. Ta podoba kaže, da stroški za 
zdravljenje v ceni ambulantnega pregleda ne pomenijo važnejše postavke. To 
potrjuje mnenje, ki sem ga že navedel, namreč da morajo bolniki največkrat 
prinašati iz lekarn zdravila sami. Hkrati pa to pomeni, da bolnika, ki bi moral 
doma počivati, uporabljamo za kurirja zdravstvenega zavoda. Tak sistem pred- 
pisovanja zdravil in sploh sistem zdravljenja omogoča še to možnost, da lahko 
zavarovana oseba prejme določena zdravila na recept in da je zdravila sedaj 
koristil širši krog družinskih članov, ki niso bili socialno zavarovani. Pa tudi 
sicer bo treba pri predpisovanju in uporabi zdravil večje smotrnosti. Niso redki 
primeri, ko v času, ko je na razpolago dovolj naravnih vitaminov, predpisujejo 
na primer vitamin C v obsegu, ki presega vsako pričakovanje. Težko je trditi, 
da predpisujejo C vitamin za osvežujoče pijače v poletnem obdobju, vendar 
nekatere konkretne ugotovitve le kažejo, da je temu tako. 

V nekem zdravstvenem domu v celjskem okraju predpišejo mesečno 11 000 
receptov oziroma zdravil. Analiza le teh je pokazala, da je kakih 3000 takih, 
ki po vrednosti ne presegajo 100 dinarjev. Ce bi zainteresirali zavarovance so- 
cialnega zavarovanja in druge osebe, ki uživajo brezplačno zdravstveno varstvo, 
za racionalnejšo porabo zdravil, bi predlog, da naj bi k zdravilom vsak tudi sam 
nekaj prispeval, imel pozitiven odraz. Sodimo, da bi bilo treba tista zdravila, 
ki so tako rekoč v vsakdanji rabi in ne predstavljajo velike denarne vrednosti, 
izdajali zavarovancem brez recepta tako, da bi jih sami plačevali. Tu imam 
v mislih razna zdravila proti glavobolu, zobobolu in podobno, katerih vrednost 
morda ne presega 60 ali nekaj več dinarjev. S tem bi zainteresirali zavarovance, 
da ne bi za nepopolna obolenja prihajali v ambulante, hkrati pa bi jih v večji 
meri pritegnili k naporom za varčevanje pri skupnih izdatkih zdravstvenega 
varstva. 
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Drugo vprašanje, ki bi se ga želel dotakniti, je v zvezi z nagrajevanjem 
zdravstvenih delavcev. Ugotoviti moram, da je sistem nagrajevanja zdravstvenih 
delavcev dokaj neurejen. Zaradi tega ni čudno, če osnovna in položajna plača 
zdravstvenih delavcev predstavlja le eno četrtino ali kvečjemu eno tretjino 
skupnih osebnih dohodkov. Mi smatramo, da tak sistem nagrajevanja zdrav- 
stvenih delavcev ne more ugodno vplivati na samo delo zdravstvene službe, 
zlasti pa ne na preventivno zdravstveno dejavnost. Čeprav za plačevanje zdrav- 
niških obiskov na domu bolnika nimamo izdelanega dokončnega predloga, 
vendar menim, da je v ta sistem treba vnesti določene spremembe. Pri rešitvi 
tega problema bomo morali upoštevati, da je treba zdravniku določiti odškod- 
nino za posebne storitve tako, da mu povrnemo dejanske stroške in da mu 
hkrati za delo samo po nuđenju zdravniške pomoči bolniku na domu določimo 
tak honorar, ki ustreza vloženemu delu in ki bo plačal trud, ki ga je zdravnik 
vložil, ko je skrbel za bolnikovo zdravje. 

V celjskem okraju je po predpisih socialnega zavarovanja skoraj 57 0/o pre- 
bivalcev bilo že do sedaj zavarovanih. Od tega odstotka pa bistveno odstopa 
odstotek, ki ga drugi plačniki — nezavarovanci prispevajo k stroškom za zdrav- 
stveno službo v okraju. Socialno zavarovanje namreč krije 94 % vseh izdatkov 
zdravstvene službe. V ilustracijo naj navedem primer neke bivše občine, ki je 
imela od skupnega števila prebivalstva le 9,33 % zavarovanih oseb po predpisih 
o socialnem zavarovanju, socialno zavarovanje pa je finansiralo zdravstveno 
službo v tej občini v višini 90,6 %. 

Uvedba kmečkega zavarovanja, ki je več kot nujna, bo po mojem mnenju 
tudi v sistem finansiranja zdravstvene službe vnesla več gotovosti. Na eni strani 
bo uvedba kmečkega zavarovanja omogočila zdravstvenim zavodom enoten 
vpogled na zdravstveno stanje prebivalstva in bo zdravstveni zavod lahko učin- 
kovitejše ukrepal in uspešneje uveljavljal enotno zdravstveno politiko. Na drugi 
strani pa bo uvedba kmečkega zavarovanja omogočila rednejše pritekanje 
finančnih sredstev zdravstveni službi, kar doslej ljudski odbori niso mogli zago- 
toviti. Menim, da bo uvedba kmečkega zavarovanja vnesla tudi v odnose med 
zdravstveno službo in socialnim zavarovanjem tisto prepotrebno koordinacijo, 
ki jo v sedanjem sistemu ne zasledimo v zadostni meri. Pri tem bomo morali 
bolj skrbeti za to, da se bo socialno zavarovanje povsem vključilo v komunalni 
sistem znotraj naših okrajev in občin. Dejstvo je namreč, da imajo občine kot 
nadzorni organ zdravstvenih zavodov dokajšnjo ingerenco nad zdravstveno 
službo tako glede pravic kot dolžnosti, da pa ljudski odbori te ingerence nimajo 
nad organi socialnega zavarovanja. Tesnejše vključevanje službe socialnega 
zavarovanja v komunalno skupnost pa bo ustvarjalo tiste zdrave odnose pri 
sodelovanju, ki so potrebni in ki jih ti dve službi, ki razpolagata z ogromnimi 
družbenimi sredstvi, vsekakor zaslužita. 

Predsednik   Lojze   Ocepek:   Besedo ima ljudski poslanec Ivan Knez. 

Ivan Knez: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Dovolite mi, da ob 
sprejemu zakona o zdravstenem zavarovanju kmečkih proizvajalcev navedem 
nekatere probleme in pojave, katere, mislim, bofno s sprejemom tega zakona 
začeli postopoma odpravljati. 

S tem zakonom pristopamo k reševanju zdravstvenih in socialnih problemov 
s področja, na katerem dela in živi dobršen del našega prebivalstva, ki ni za- 
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varovano. V okraju Koper odpade na nezavarovano oziroma neoskrbljeno pre- 
bivalstvo v zdravstveni zaščiti 42 0/o. Ce bežno pregledamo, kako se je ta del 
prebivalstva v prejšnjih letih posluževal naših zdravstvenih ustanov, bomo 
ugotovili, da se je v primerjavi z aktivnimi zavarovanci le malenkostno. Ce 
primerjamo plačnike pregledov in storitev v zdravstvenih domovih v okraju, 
ugotovimo, da odpade na samoplačnike 8 % vseh uslug, ki jih opravijo, dočim 
odpade na socialno zavarovanje ter ustanove 96,2 %. Ce primerjamo v okraju 
porabo zdravil in njihovo vredjiost, ugotovimo, da 58 0/o ljudi, ki dobivajo 
zdravila po socialnem zavarovanju ali podobno, uporablja 87,6 0/o vrednosti 
vseh izdanih zdravil, dočim samoplačniki le 12,7 0/o, čeprav jih je 42 % glede na 
celotno prebivalstvo. Tudi zdravljenje v bolnicah nam daje približno isto sliko, 
saj odpade na socialno zavarovane 83 % bolniških uslug, dočim na samoplačnike 
17 0/o. Težnja kmečkih prebivalcev, da se organizira zdravstvena preventivna 
zaščita, se kaže že več let. To najbolj pride do izraza na letnih občnih zborih 
kmetijskih zadrug. Več primerov že imamo, da so kmetijske zadruge spora- 
zumno z občinskimi ljudskimi odbori in zdravstvenimi domovi pristopile k 
organiziranju preventivne zdravstvene službe; seveda pa po posameznih krajih 
na različne načine, bodisi glede same preventivne zdravstvene zaščite, kakor 
tudi obveznosti uživalcev do stroškov, ki so nastali zaradi organizacije zdrav- 
stvene službe. Pri tem opažamo, da je ta težnja mnogo večja na področjih, 
kjer je močno razvita blagovna proizvodnja, mnogo manjša pa tam, kjer je 
blagovnost kmetijske proizvodnje nizka. Na področjih z večjo blagovno proiz- 
vodnjo so tudi proizvajalci bili pripravljeni mnogo več prispevati za organi- 
zacijo preventivne zdravstvene zaščite in so tudi zadruge prav na teh področjih 
gospodarsko močnejše. 

S sprejemom zakona o zavarovanju kmečkih proizvajalcev bo nujno po- 
trebno v nekaterih predelih okrepiti zdravstveno službo kakor tudi zagotoviti 
potrebni zdravstveni kader. Potrebno bo bolj skrbeti za ureditev zdravstvenih 
domov,,ker so slabše opremljeni na področjih, kjer je število zdravstvenih za- 
varovancev nižje; zdravstveni domovi bodo tudi težko zajeli celotno kmečko 
prebivalstvo, tako pri nas na primer v občini Kozina in Ilirska Bistrica. Ra- 
zumljivo je, da smo pri postavitvi zdravstvenih domov in razporejanju zdrav- 
stvenega kadra čestokrat upoštevali število socialnih zavarovancev in prav v 
Prej omenjenih občinah imamo veliko število kmečkih proizvajalcev. Z uvelja- 
vljanjem tega zakona ne bo imela večjih težav občina Izola, kjer je zdravstvena 
služba precej dobro organizirana in je zdravstveno nezavarovanega prebivalstva 
samo 8,6 0/n, medtem ko ima občina Kozina 77 % kmečkega prebivalstva. Ta 
podatek sem navedel zaradi tega, ker so prav med tema dvema občinama pre- 
cejšnje razlike, če primerjamo odstotek zavarovancev in nezavarovancev z 
odstotkom umrljivosti. Tako je na primer v občini Kozina, ki je kmetijska, 
umrljivost 12,6 "/o na 1000 prebivalcev, dočim je umrljivost v občini Izola, ki 
je pretežno industrijska, 5,8. Isto velja glede umrljivosti dojenčkov v teh dveh 
občinah, saj znaša v občini Kozina 6,93, medtem ko je v občini Izola 1,1 %. Ti 
primeri iz okraja Koper nam nazorno prikazujejo precejšnjo razliko med dvema 
občinajna z bistveno drugačno socialno strukturo. Iz teh skopih podatkov lahko 
ugotovimo, da se je kmečko prebivalstvo do sedaj v manjši meri posluževalo 
naših zdravstvenih ustanov in zdravstvenega kadra. In kolikor se jih poslu- 
žuje, dela to samo v najnujnejših primerih in čestokrat v skrajni sili, ko je ta 
pomoč mnogo težavnejša in manj učinkovita. 
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Ze dosedanja zakonodaja predpisuje za celo vrsto bolezni brezplačno pomoč, 
kar je precejšnje breme za ljudske odbore, saj je bilo v letošnjem letu na 
področju okraja Koper porabljenih za zdravljenje po zakonu 116 milijonov 
dinarjev. Zdravstvena zaščita, ki je predpisana že z dosedanjimi zakonskimi 
predpisi in ki se je državljani poslužujejo, je dala že vidne rezultate. Ce pri- 
merjamo podatke iz leta 1955 in 1956, objavljene v listu »Sodobna politika«, ti 
podatki kažejo, da so bolezni, ki se zdravijo brezplačno, padle v tem času za 
3 0/o, dočim so ostale porasle za 2 %. Ce vse to upoštevamo, bo s sprejemom 
tega zakona narejen velik korak naprej za preprečevanje neštetih bolezni, ki 
močno vplivalo na delovno sposobnost državljanov in na našo ekonomiko kot 
celoto. 

Seveda pa bo uveljavljanje tega zakona zahtevalo nemalo skrbi in dela 
naših ljudskih odborov, zavodov za socialno zavarovanje ter zdravstvenih usta- 
nov. Poleg obveznosti, ki jih nalaga ljudskim odborom in ustanovam, so tu tudi 
obveznosti kmečkih prebivalcev, ki bodo delno krili stroške ob pomoči naših 
ljudskih odborov. Koristi, ki jih bodo imeli od tega zakona, bodo v precejšnji 
meri odvisne od sodelovanja samih proizvajalcev z našimi zdravstvenimi domovi 
in z organi skladov socialnega zavarovanja. Poleg tega menim, da je potrebno 
ne samo pravilno tolmačiti zakon kmečkim proizvajalcem na zborih volivcev 
in po političnih družbenih organizacijah, temveč tudi seznanjati kmečke proiz- 
vajalce s prednostmi, ki jim jih nudi ta zakon. Ne gre tu za nova bremena, ki 
naj bi jih kmetovalcu naložili, kot bi kdo to razlagal. Gre za velike olajšave, 
če Upoštevamo podatke, ki sem jih pravkar navedel. Prav zato moramo še 
posebej poudariti skrb socialistične družbe za zdravje slehernega člana naše 
skupnosti. 

Predsednik   Lojze  Ocepek:   Besedo ima ljudski poslanec Stane Kavčič. 

Stane Kavčič: Tovariši in tovarišice! Želel bi opozoriti na nekatere, 
mogoče nekoliko prenagljene in preveč pavšalne zaključke, do katerih bi lahko 
prišli na osnovi precej površne in približne ocene stanja in odnosov, ki bodo 
nastali v zvezi s sprejetjem tega koristnega in vsekakor tudi politično zelo 
ugodnega zakona. 

Prvo vprašanje, ki se tu postavlja, izhaja iz dejstva, da je sedaj naša zdrav- 
stvena mreža v industrijskih centrih in mestih vsekakor močnejša kakor na 
podeželju. Postavlja se zdaj vprašanje ali je treba nadaljnjo politiko krepitve 
zdravstvene mreže teritorialno drugače orientirati kakor pa je bila orientirana 
do zdaj. Takoj napraviti zaključek, da je potrebno to politiko spremeniti in 
nadaljnjo krepitev materialnih osnov zdravstvene mreže usmeriti predvsem na 
podeželje, tja, kjer je zdaj nekoliko slabša, se mi zdi, da bi ne bilo prav in da 
bi tak zaključek in taka preorientacija ne dala dobrih rezultatov. 

Zdravstvena mreža je navsezadnje enotna za vse zavarovance in če izha- 
jamo iz položaja, da bodo zdravstveni zavarovanci iz kmečkega področja sami 
participirali, se bodo posluževali zdravstvenih uslug samo v res nujnih opra- 
vičenih primerih, se pravi v primerih težje obolelosti, težjih zdravstvenih pri- 
merih itd. Njihova tendenca bo iskati kvalitetne zdravstvene usluge. Orientirani 
bodo na bolnišnice, orientirani bodo na specialistične preglede itd. 

Opozoriti hočem na naslednje dejstvo: deficitarnosti naše mreže ne smerno 
gledati teritorialno, deficitarnost naše mreže naj bo enotna in se bo predvsem 
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pojavila v bolnišnicah in to ravno tako za kmeta kakor za delavca. Pojavljala 
se bo v socializiranih ordinacijah, v kvalitetnih zdravstvenih storitvah itd. Moje 
mnenje je, da bo treba v naslednjih letih krepiti zdravstveno mrežo in širiti 
materialne osnove zdravstvene mreže, zdi pa se mi, da je treba izhajati iz 
stvarnih odnosov in ne tisti denar, ki ga bomo imeli, zdaj teritorialno razme- 
tavati, morda celo pod pritiskom nekaterih lokalističnih stihijskih zahtev, češ 
dajte mi čim bliže neko zdravstveno ordinacijo in bo s tem problem rešen. Zdi 
se mi, da s tem problem ne bi bil rešen. Kadar bo kak kmet resnično bolan 
in bo moral čakati v ljubljanski, celjski ali mariborski bolnišnici in kadar bo 
skupaj z пјџп moral čakati, da bo sprejet tudi delavec, potem bodo nastali tu 
resni problemi. 

Zato opozarjam na to, da se mi zdi, da tu v bistvu ne gre za nobeno teri- 
torialno preorientacijo, ampak da je treba izhajati iz enotne deficitarnosti kvali- 
tetnih zdravstvenih uslug in krepiti prvenstveno naše glavne zdravstvene centre. 
Da je to res, nam kaže primer iz Celja, o katerem je govoril tovariš, kjer se 
je pokazalo, da je na primer laboratorij na zelo ozkem sektorju konec koncev 
le dražji, kot pa potovanje iz tega sektorja na laboratorijske preglede v nekoliko 
oddaljeni center, ne glede na to seveda, da bi imeli lepo politično situacijo, če 
bi zaradi tega zakona delavci začutili, da so ogroženi v svojih dosedanjih pra- 
vicah. Mi smo vendar v glavnem uspeli najbolj kričeče deficite v zdravstveni 
mreži glede na delavce in uslužbence v zadnjih letih likvidirati. Kakšna dru- 
gačna orientacija nadaljnje materialne krepitve zdravstvene mreže bi lahko te 
deficite ponovno povečala in to bi imelo pri proletariatu lahko zelo nevšečne 
politične posledice. 

Drug problem, na katerega sem hotel opozoriti, je vprašanje zaslužka 
zdravstvenih delavcev. Običajno je vsa družbena kritika usmerjena na velike 
zaslužke zdravstvenih delavcev, čeprav se mi zdi, da so ti zaslužki, pa čeprav 
nekoliko neurejeni, vendarle bolj urejeni kot poprej, ko smo imeli enotno 
administrativno lestvico in so bili vsi naši zdravstveni delavci dejansko plačani 
tako kot državni uradniki. Trdim, da je ta sistem zdaj, ko so tako velike razlike 
in obstajajo včasih možnosti za majhno špekuliranje in podobno, vendarle 
mnogo boljši, ker stimulira večjo produktivnost in večjo prizadevnost. Samo 
na ta način — tega se moramo jasno zavedati — s takim lovom za večjim za- 
služkom, ki ga kažejo zdravstveni delavci, dobimo od njih pravzaprav mnogo 
večjo delovno storilnost od osemurne. Na ta način v glavnem krijemo veliko 
pomanjkanje zdravstvenega kadra, ki bi bilo evidentno, če bi vsi zdravstveni 
delavci delali samo osem ur kot v pisarnah. 

Dosti je kritike glede privatnih obiskov na domu. Zdravniki gredo za tem, 
da si vsak kupi svoj avto in potem obračunava kilometrino; tako zasluži na 
mesec po 60.000 in po 70.000 dinarjev. Po milijone potegnejo letno in tako 
imajo v nekaj letih avto praktično plačan. Zato zdravstvene delavce silno 
kritizirajo, jih zmerjajo in podobno. Zame pa je veliko vprašanje, če je ta 
kritika umestna, ker čim smo rekli, da so vsi obiski na domu brezplačni, je 
jasno, da smo pustili docela odprta vrata vsakomur, da hodi z avtomobilom od 
enega do drugega bolnika, ga nekoliko potiplje, mu zmeri temperaturo in si 
lepo napiše svoj honorar; pri tem pa je povsod na svetu zelo draga stvar klicati 
zdravnika na dom in si vsakdo temeljito premisli, preden to napravi in to 
celo v državah z mnogo višjim standardom in z mnogo večjim nacionalnim 
dohodkom kot je naš. Tako se mi zdi, da vse te stvari, ki se pri zdravstvenih 
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delavcih kažejo, niso posledica nizke zavesti ali pa spekulativnih nagnjenj 
zdravstvenih delavcev, ampak predvsem posledica neurejenega, po mojem 
preveč širokega sistema socialnih pravic itd., ki se kažejo pri zdravilih, kakor 
je govoril tudi tovariš po podatkih iz Celja, ki se kažejo pri obiskih na domu 
itd. Cim bi mi uvedli vsaj majhno participacijo vsakega posameznika — pokličeš 
zdravnika na dom in plačaš recimo 50 0/o — bi takoj videli, koliko bi še bilo 
obiskov na domu in kako bi se potem stvari normalno regulirale. Problemi 
na vsak način so, zdi pa se mi, da se ti problemi danes kažejo kot posledica 
pravzaprav nekih komunističnih načel, ki jih glede tega imamo, ko je vse brez- 
plačno itd., ne pa kot posledica kake slabe zavesti zdravstvenega kadra. Zdi 
se mi, da bo tudi ta zakon eden od pripomočkov, ki bo, tako mislim, dal nekatere 
praktične izkušnje in v nekaterih stvareh natočil čistega vina glede na odnos 
vsakega zavarovanca do fondov skupnosti. Praksa pa nas bo hočeš-nočeš, le 
prisilila do določenih ukrepov v interesu, kako bi rekel, racionalnejšega gospo- 
darjenja, v interesu boljšega izkoriščanja fondov in sredstev, ki jih v te namene 
dajemo. Zdi se mi, da nas bo ta interes naposled le prisilil, da bomo morali 
iti v perspektivi tudi tu na nekatere korekture. 

Na te stvari sefn hotel opozoriti, ker se mi zdi, da je tu nevarnost pre- 
nagljenih pavšalnih političnih zaključkov in na njihovi osnovi tudi nekaterih 
konkretnih operativnih akcij in investicijskih programov, za katere pa bi ka- 
snejša praksa pokazala, da bi več škodovali kot pa koristili. 

Predsednik Lojze Ocepek: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za to, 
da se sprejme predlog zakona o zdravstvenem zavarovanju kmečkih proizva- 
jalcev, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o zdravstvenem zavarovanju kmečkih 
proizvajalcev v našem odboru soglasno sprejet. Ugotoviti moramo, ali je bil 
predlog zakona sprejet tudi v Republiškem zboru v enakem besedilu. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda. to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o hišnikih. 

Prosim poročevalca odbora za vprašanja dela in socialnega zavarovanja, da 
da poročilo. (Poročevalec odbora za vprašanja dela in socialnega zavarovanja 
ljudski poslanec Štefan Antalič prebere odborovo poročilo. — Glej 
priloge.) 

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

Slišali ste poročili in na skupni seji tudi obrazložitev Izvršnega sveta. Pri- 
čenjam razpravo o predlogu zakona o hišnikih. Kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker je bil predlog zakona že poprej poslan vsem poslancem, predlagam, 
da ga ne čitamo. Amandmaji odborov so vsklajeni in je bil predlog Izvršnega 
sveta za spremembo 13. člena sprejet. 

Ker se nihče ne oglasi k besedi, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za to, da se sprejme predlog zakona o hišnikih, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predlog zakona o hišnikih v Zboru proizvajalcev so- 
glasno sprejet. Ker tudi Republiški zbor obravnava ta predlog, bo treba ugo- 
toviti, če ga je sprejel v enakem besedilu. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o delovnih razmerjih gospodinjskih pomočnic in 
postrežnic. 

Prosim poročevalca odbora za vprašanja dela in socialnega zavarovanja, da 
da poročilo. (Poročevalec odbora za vprašanja dela in socialnega zavarpvanja 
ljudski poslanec Štefan Antalič prebere odborovo poročilo. — Glej 
prilogo.) 

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

Slišali ste poročili in na skupni seji tudi obrazložitev Izvršnega sveta. 
Predlagam, da tudi tega zakona ne beremo, ker ste ga pravočasno prejeli. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je ■ za to, da se sprejme predlog 
zakona o delovnih razmerjih gospodinjskih pomočnic in postrežnic, naj prosim 
dvige roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o delovnih razmerjih gospodinjskih po- 
močnic in postrežnic v Zboru proizvajalcev soglasno sprejet. 

Ker o tem predlogu zakona razpravlja tudi Republiški zbor, moramo ugo- 
coviti, če je bil sprejet tudi v tem zboru v enakem besedilu. 

Tovariši poslanci, prekinjam sejo, ki se bo nadaljevala ob 16. uri. 

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

Predsednik Lojze Ocepek: Tovariši ljudski poslanci! Nadaljujemo 
sejo. Republiški zbor je obravnaval predlog zakona o zdravstvenem zavaro- 
vanju kmetijskih proizvajalcev in predlog zakona o hišnikih ter je oba predloga 
sprejel v enakem besedilu, tako da ju lahko pošljem predsedniku skupščine 
v objavo. 

Predlog zakona o delovnih razmerjih gospodinjskih pomočnic in postrežnic 
Pa Republiški zbor ni sprejel v enakem besedilu kot Zbor proizvajalcev. Pred- 
stavnik Izvršnega sveta je naknadno predložil amandma k 32. členu, naj se 
v prvem odstavku izpustijo besede »če gospodinjska pomočnica oziroma po- 
strenica živi nemoralno«, tako da se prvi odstavek 32. člena glasi: »Delodajalec 
lahko odpusti z dela gospodinjsko pomočnico oziroma postrežnico brez po- 
prejšnje odpovedi, če s svojim ravnanjem ogroža življenje oziroma zdravje 
delodajalca oziroma njegovih družinskih članov ali če jo delodajalec zaloti pri 
storitvi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na predlog.« 

Ima kdo kakšno pripombo k temu amandmaju,'ki ga je sprejel Republiški 
zbor. (Ne javi se nihče.) Ce ne, potem dajem ta dodatni amandma na glaso- 
vanje. 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 amandma v besedilu, kot ga je sprejel Republiški zbor, sprejet tudi v 
^-boru proizvajalcev in je s tem besdilo zakona med obema zboroma vsklajeno. 
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Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu sklepa o določitvi zastopnikov Zbora proizvajalcev 
Ljudske skupščine LRS v organe Trgovinske zbornice LRS in Zbornice za kme- 
tijstvo in gozdarstvo LRS. 

Prosim poročevalca odbora za gospodarske organizacije, da da poročilo. 
(Poročevalec odbora za gospodarske organizacije Franjo Gorjup prebere 
odborovo poročilo. — Glej priloge.)       , 

Slišali ste poročilo in predloga sklepov, ki sta bila tudi razmnožena in ju 
imate pred seboj. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne, potem dajem 
predlog sklepa o določitvi zastopnikov Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine 
LRS v organe Trgovinske zbornice LRS na glasovanje. Kdor je za to, da se 
izvolijo navedeni zastopniki, 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 sklepa o določitvi zastop- 
nikov Zbora proizvajalcev v organe Trgovinske zbornice LRS. 

Na glasovanje dajem tudi predlog sklepa o določitvi zastopnikov Zbora 
proizvajalcev v organe Zbornice za kmetijstvo in gozdarstvo LRS. 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 predloženi sklep za določitev 
zastopnikov v organe Zbornice za kmetijstvo in gozdarstvo LRS. 

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

Seja je bila zaključena ob 16.20 uri. 



11. seja 

(14. in 15. januarja 1960) 

Predsedoval:   Lojze   Ocepek,   predsednik 
Zbora proizvajalcev 

Zapisnikar:      Mara   Fras 

Začetek seje ob 10.15 uri. 

Predsednik Lojze Ocepek: Tovariši ljudski poslanci! Pričenjam 11. 
sejo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije, ki jo je 
na podlagi 60. člena ustavnega zakona o temeljih družbene in politične ure- 
ditve in o organih ljudske oblasti sklical predsednik Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije. 

Zapisnik današnje seje bo vodila tovarišica Mara Fras. 
Svojo odsotnost je opravičila ljudska poslanka Tončka Banovec in predla- 

gam, da ji zbor odsotnost opraviči. (Poslanci se strinjajo.) 
Prosim zapisnikarja Ivana Videniča, da prečita zapisnik zadnje seje. (Za- 

pisnikar Ivan Videnič prebere zapisnik 10. seje.) 
Ima kdo od tovarišev poslancev kakšno pripombo k zapisniku? (Ne javi 

se nihče.) Ce ne, menim, da je zapisnik odobren in da se lahko podpiše. (Pred- 
sednik in zapisnikar podpišeta zapisnik.) 

Glede na predloge zakonoV in drugih predpisov, ki jih je Ljudski skup- 
ščini predložil Izvršni svet, predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 

1. obravnava in sklepanje o predlogu družbenega plana Ljudske republike 
Slovenije za leto 1960; 

2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o določitvi udeležbe občin 
m okrajev v skupnih virih dohodkov; 

3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o proračunu Ljudske repu- 
blike Slovenije za leto 1960; 

4. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o določitvi osnove ter višine 
splošnega prispevka od kmetijskih dohodkov in splošnega osebnega prispevka 
zavarovancev za zdravstveno zavarovanje  kmetijskih  proizvajalcev; 

5. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o določitvi odstotka zemljišč 
Pri arondaciji. 

Ima .morda kdo od tovarišev ljudskih poslancev k predlaganemu dnevnemu 
redu še kakšen spreminjevalni ali dopolnilni predlog? (Ne javi se nihče.) Ker 
ni pripomb in dodatnih predlogov k dnevnemu redu, menim, da je dnevni red 
sPrejet. 
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Pred prehodom na dnevni red obveščam ljudske poslance, da bo dal Izvršni 
svet na skupni seji odgovor na vprašanje zveznega ljudskega poslanca Janeza 
Kermavnerja, ki ga je stavil na zadnji seji našega zbora in na pismeno vpra- 
šanje ljudskega poslanca Viktorja Grče. 

Zeli morda kdo od tovarišev ljudskih poslancev staviti še kakšno vpra- 
šanje Izvršnemu svetu oziroma ali želi od državnih sekretarjev ali drugih 
vodilnih uslužbencev morda kakšna pojasnila o delu njihovih uradov in zavodov 
ter o opravljanju zadev iz njihove pristojnosti. (K besedi se priglasi ljudski 
poslanec Peter Plevel.) 

Peter Ple vel: Želim vedeti za mišljenje Izvršnega sveta oziroma se^ 
kretariata za promet glede naslednjega vprašanja: 

Zaradi modernizacije republiških cest L reda je potrebno preusmeriti pro- 
met na okrajne ceste III. reda; s tem pa, da je promet preusmerjen, nastane 
vprašanje vzdrževanja teh komunikacij, posebno v času, ko povečani promet 
preneha. Takrat so te ceste v slabšem stanju kot pred preusmeritvijo prometa. 
Ali v takih primerih lahko pričakujemo, da bodo vse prizadete teritorialne 
enote, OLO in občine, ob prispevku ljudske republike obnovile in popravile te 
komunikacije. Pri tem imam predvsem v mislih cesto III. reda Kamnik—Ločica, 
ki je v zadnjem času prav zaradi lanskoletne preusmeritve v zelo kritičnem 
stanju. 

Slavko Kobal:  Imam dvoje vprašanj: 
Prvo vprašanje: V zadnjih letih, zlasti še v preteklem letu, je bil predvsem 

v industrijskih mestih močan porast na področju stanovanjske izgradnje. Ni 
pa v skladu s povečano stanovanjsko izgradnjo tudi proizvodnja ravnega stekla; 
nasprotno, zaradi remontov in rekonstrukcij nekaterih -tovarn nastaja tu ozko 
grlo. Posledice tega so, da se v veliko število stanovanj, ki so že dva meseca in 
več dokončana, stanovanj potrebne družine ne morejo vseliti. Gotovo je, da 
to ne ustvarja na terenu prijetnega vzdušja, nastaja pa poleg tega tudi škoda, 
saj so nezasteklena stanovanja izpostavljena dežju, snegu in vlagi. Kolikor mi 
je znano, srno nekaj stekla že uvozili, kar pa ne zadošča. Zato postavljam na- 
slednje vprašanje: 

Kaj je bilo podvzeto, da bi se izboljšala preskrba s steklom, in če gre pri 
tem za uvoz, kdaj lahko blago pričakujemo? 

Drugo vprašanje: V naši občini, ki spada po številu zaposlenih, ki jih je 
več kot 10 000 in po bruto proizvodnji 18 milijard med večje industrijske občine, 
že več let ugotavljamo potrebo po kulturnem domu s kinom. Večje potrebe 
so tudi po prostorih za družbeno prehrano in po prostorih za družbene organi- 
zacije. Za vse to pa v proračunu ni oziroma ne bo sredstev. Tudi po predvideni 
razdelitvi okrajnega investicijskega sklada in drugih skladov si nimamo kaj 
obetati. V letošnjem in prihodnjem letu prav tako ne moremo računati na 
prispevke gospodarskih organizacij iz sredstev, s katerimi kolektivi po pokritju 
obveznosti skladov in plač razpolagajo. Vsa večja podjetja so namreč v rekon- 
strukciji in jnorajo za izpolnitev rekonstrukcijskih programov pridružiti odo- 
brenim kreditom vsa lastna razpoložljiva sredstva. Ker gre v tem primeru za 
objekt, za katerim upravičeno težijo delovni ljudje že 10 let in ker v kasnejših 
letih, vkljub večjim sredstvom ne bomo mogli zamujenega nadomestiti, stavljam 
naslednje vprašanje: 
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Ali bo mogoče dobiti v te namene kakšna sredstva, mislim namreč kredite 
pri zvezi ali republiki in če bodo takšna sredstva na razpolago, v kakšni višini 
in kakšni bodo pogoji vračanja ter še to, ali bodo občinski ljudski odbori lahko 
posojilojemalci takih kreditov. 

Predsednik Lojze O čepek : Zeli še kdo staviti kakšno vprašanje? (Ne 
javi se nihče.) Ker ni nobenih vprašanj več, prosim predstavnika Izvršnega 
sveta, da se izjasni ali bo na stavljena vprašanja odgovoril takoj ali na prihodnji 
seji. 

Bojan Polak: Ker se mi zdi, da stavljena vprašanja spadajo tako v 
okvir dela Izvršnega sveta kot okrajev, predlagam, da Izvršni svet po pro- 
učitvi odgovori nanje pozneje oziroma na prihodnji seji. 

Predsednik Lojze Ocepek: Ali se tovariši poslanci strinjajo, da Iz- 
vršni svet odgovori na stavljena vprašanja pozneje oziroma na prihodnji seji? 
(Poslanci se strinjajo.) 

Ker ni nobenih vprašanj več, prehajamo na 1. točko dnevnega 
reda, in sicer na obravnavo in sklepanje o predlogu družbenega plana Ljudske 
republike Slovenije za leto 1960. 

Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Ker poroče- 
valec odbora za gospodarstvo Marija Vild ni bila na seji, je namesto nje prebral 
poročilo ljudski poslanec   Stane   Fele.   — Glej priloge.) 

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec za- 
konodajnega odbora ljudski poslanec inž. Jože Drnovšek prebere odbo- 
rovo poročilo. — Glej  priloge.) 

Predlagam, da na skupni seji poslušamo obrazložitev k 1. točki dnevnega 
reda, pozneje pa tudi k 2. in 3. točki in da na skupni seji te predloge obrav- 
navamo tudi v načelu. Ali se zbor strinja s tem predlogom? (Poslanci se stri- 
njajo.) Ker se zbor s predlogom strinja, prekinjam sejo in vabim ljudske po- 
slance, da se udeleže skupne seje, ki se bo začela takoj. 

(Seja je bila prekinjena ob^O.55 uri in se je nadaljevala dne 15. januarja 
ob 16.05 uri.) 

Predsednik Lojze Ocepek: Tovariši ljudski poslanci, nadaljujemo sejo. 
Na skupni seji smo slišali obrazložitev in načelno obravnavali predlog druž- 
benega plana Ljudske republike Slovenije za leto 1960. Ali želi še kdo raz- 
pravljati? 

Jože Bergant: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! V smislu raz- 
prave o družbenem planu Ljudske republike Slovenije in na podlagi 103. in 105. 
člena poslovnika Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS v zvezi s 74. in 
75. členom predlagam Zboru proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, da naroči 
odboru za gospodarstvo in odboru za vprašanje dela in socialnega zavarovanja 
zbora, naj proučita vprašanja in dosedanje rezultate nagrajevanja zaposlenih, 
zaposlovanja delovne sile, strokovne vzgoje in delovne storilnosti in naj o tem 
Poročata na eni izmed prihodnjih sej Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine 
LRS. 
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Predsednik Lojze Ocepek: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker 
nihče več, zaključujem načelno razpravo. Zbor proizvajalcev mora odločiti še 
o predlogu, ki ga je dal član zbora Jože Bergant. Tovariš Bergant je navezal 
na diskusijo in na smernice družbenega plana in predlagal, da zbor naroči 
odboru za gospodarstvo in odboru za delo in socialno zavarovanje, naj pro- 
učita problematiko s področja produktivnosti, nagrajevanja in zaposlovanja de- 
lovne sile in naj o tem poročata na prihodnji seji. Ali se zbor strinja s tem 
predlogom. (Poslanci se strinjajo.) Je kdo proti? (Nihče.) Potem smatram, da 
je predlog ljudskega poslanca Jožeta Berganta sprejet. 

Ker družbeni plan po določbah poslovnika obravnavamo in o njem glasu- 
jemo po posameznih poglavjih, prehajam na obravnavo I. poglavja prvega dela 
družbenega plana z naslovom »Osnovne smernice in naloge družbenega plana za 
leto 1960«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje o I. poglavju. 

Kdor je za I. poglavje družbenega plana, naj prosim dvigne roko. (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je I. poglavje družbenega plana »Osnovne smernice 
in naloge družbenega plana za leto 1960« soglasno sprejeto. 

Prehajamo na II. poglavje družbenega plana z naslovom »Družbeni bruto 
proizvod in narodni dohodek«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za 11. poglavje 
družbenega plana, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da 
je II. poglavje z naslovom »Družbeni bruto proizvod in narodni dohodek« 
soglasno sprejeto. 

Prehajamo na razpravo o III. poglavju družbenega plana z naslovom »Inve- 
sticije«.  Kdo želi  besedo?   (K  besedi  se prijavi  ljudski poslanec  Karel  Grm.) 

Karel Grm: Tovariši in tovarišice ljudski, poslanci! Le na kratko želim 
omeniti nekatere stvari, za katere sem nekako zadolžen od zborov volivcev; 
želim tudi nekoliko daljšo obrazložitev, saj sem že na eni prejšnjih sej govoril 
o investicijah oziroma o pravilni politiki izrabe investicij. Navedel bom kon- 
kretne številke, ker .menim, da je potrebno priti Tia čisto. Zaprosil bi predstav- 
nika Izvršnega sveta, da mi, če mu bo mogoče, odgovori na postavljeno vpra- 
šanje oziroma da mi odgovori pismeno. 

Stvar, o kateri mislim govoriti je tale: 
V Kočevju imamo nedograjen mlin ... 

'Predsednik Lojze Ocepek: Tovariš Grm, res je to investicija, vendar 
gre v tem primeru za vprašanje, ki bi ga morda stavili ob drugi priliki ali 
pismeno predložili Izvršnemu svetu. Seveda, če se vprašanje ne nanaša na druž- 
beni plan. 

Karel Grm: Vprašanje je v zvezi z družbenim planom, ker so inve- 
sticije postavljene načeloma okvirno, ni pa določeno, za katere stvari se bodo 
uporabile; zato bi prosil za odgovor na vprašanje, če so za dograditev tega 
mlina predvidene investicije. 

Ko se je ustanovilo v Kočevju v oktobru leta 1953 trgovsko podjetje 
»Klas«, je Izvršni svet Ljudske republike Slovenije sklenil gradnjo petvagon- 
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skega mlina, ki naj bi bil poleg že postavljenega silosa. V ta namen je repu- 
blika dala podjetju »Klas-« investicijska sredstva v obliki dotacije pasivni 
Kočevski preko okrajnega ljudskega odbora v znesku 200 milijonov dinarjev; 
podjetje je bilo hkrati določeno za investitorja. Ta sredstva pa so zadoščala 
le za delno kritje investicij, kajti celotna okvirna proračunska vrednost inve- 
sticij naj bi znašala okrog 450 milijonov dinarjev. V letu 1954 so se pričela 
gradbena dela in so bili koncem leta že postavljeni prvi stroji, izdelani iz 
domače opreme, v letu 1955/56 pa so se gradbena dela razmahnila v polnem 
obsegu. Celoten objekt je bil konec leta 1956 pod streho. V tem času smo prejeli 
tudi že vso pogojeno domačo mlinsko opremo. V letu 1957 so bila v glavnem 
tudi opremljena in dokončana zidarska dela. Novembra leta 1957 je bil tehnični 
pregled zgradbe po republiški komisiji. S tem je bil objekt dan v uporabo 
in bi lahko pričeli z montažo strojev, kar pa ni bilo možno, ker nismo imeli 
potrebnih finančnih sredstev za nadaljnje delo. Kredit v višini 200 milijonov 
je bil porabljen že v letu 1956, zato smo dobili že v istem letu kratkoročni 
kredit v višini 70 milijonov, ki ga je najel bivši okraj Kočevje pri Glavni 
zadružni zvezi v Ljubljani. S tem kreditom smo praktično dokončali gradbena 
dela na mlinu. V razdobju 1955—1957 smo nekajkrat poizkušali na raznih 
zveznih natečajih dobiti potrebni kredit, vendar nismo uspeli. Predračunska 
vrednost je znašala okoli 380 milijonov in bi zato praktično rabili — upoštevajoč 
200 milijonov plus 70 milijonov kratkoročnega kredita — le še 110 milijonov 
kredita. Tako imamo sedaj v Kočevju zelo veliko zgradbo za industrijske name- 
ne, ki pa je ne moremo uporabljati, ker ni vseh strojev, obenem pa leži neizkori- 
ščena mlinska strojna oprema v skupni vrednosti 134 milijonov dinarjev, od 
tega domačih strojev za 104 milijone, uvožene opreme pa za 30 milijonov. 

Ce na kratko še omenim, da smo porabili in vložili v objekt v skupni 
vrednosti 307 milijonov kreditov, mislim da rešitev tega problema ni samo 
stvar občine in tudi ne samo okraja, saj vemo, da znašajo izdatki za naročeno 
mlinsko opremo več kakor pa znaša predračun same občine. Zato bi bilo potreb- 
no, da se že dokončno odloči, ali se bo porabila oprema, ki leži sedaj v skladišču 
in izgublja na vrednosti, ali pa sklene, da se ta oprema proda tistim, ki name- 
ravajo graditi mlin s tako in tako kapaciteto. Zato je nujno potrebno, da se 
za rešitev tega problema zavzamejo občina, okraj in tudi republika. Dejansko 
že nastaja gospodarska škoda, ko stoji neizkoriščenih toliko in toliko strojev, 
poleg tega pa 307 milijonov mrtvega kapitala. Mislim, da je treba že enkrat 
odločiti ali bo mlin ostal in bomo še dobili manjkajoče kredite, da ga dokončno 
zgradimo, ali pa se mlin ne bo dogradil in bomo opremo prodali, stavbo pa 
izkoristili v gospodarske namene pač za to, za kar bo najbolj prikladna. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da mi na vprašanje odgovori danes, 
če je to mogoče, ali pa pismeno, da bom lahko odgovoril volivcem. 

Predsednik Lojze Ocepek: Zeli še kdo besedo k temu poglavju? (Ne 
javi se nihče.) Ce nihče, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glaso- 
vanje. Kdor je za III. poglavje, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, 
da je III. poglavje družbenega plana z naslovom »Investicije« soglasno spnejeto. 

Prehajamo na IV. poglavje z naslovom »Zaposlenost in delovna storilnost«. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje.  Kdor je za  IV.  poglavje,  naj  prosim 
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dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je IV. poglavje družbenega plana 
z naslovom »Zaposlenost in delovna storilnost« soglasno sprejeto. 

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

Prehajamo na VI. poglavje z naslovom »Gospodarski odnosi z inozem- 
stvojn«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. Kdor je za besedilo tega poglavja, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je VI. poglavje z naslovom »Gospo- 
darski odnosi z inozemstvom«  soglasno sprejeto. 

Ugotavljam, da smo tako sprejeli prvi del družbenega plana LRS, ki nosi 
naslov »Smernice za gospodarski razvoj v letu 1960«. 

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

Prehajamo na VIII. poglavje »Kmetijstvo«. Kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce nihče, potem zaključujejn razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za besedilo tega poglavja, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugo- 
tavljam,  da je VIII. poglavje z naslovom »Kmetijstvo«  soglasno sprejeto. 

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

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

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

Prehajamo na XII. poglavje z naslovom »Trgovina«. Kdo želi besedo? (K 
besedi se prijavi ljudski poslanec Mirko Lorger.) 

Mirko Lorger : Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Uspešni gospo- 
darski razvoj na vseh področjih je moral ostro odraziti zaostalost trgovine na 
splošno, saj so sredstva, ki smo jih namenili trgovini za njen hitrejši razvoj, 
sorazmerno nizka. Izreden pomen trgovine prihaja v celoti do izraza v predlo- 
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ženem družbenem planu, iz katerega jasno izhaja velika skrb in prizadevnost 
za to gopodarsko panogo, postavljene pa so prav tako jasne smernice za izbolj- 
šanje stanja na področju blagovnega prometa. To je tembolj potrebno, ker 
so bile fnožnosti za modernizacijo in tehnični napredek trgovskega omrežja 
v letu 1959 zelo omejene. Dotok sredstev v sklade, s katerimi naj bi se dopri- 
neslo k realizaciji postavljenih nalog, je bil v očitnem neskladju z dejanskimi 
potrebami, zlasti če upoštevamo izredno močan porast v razvoju blagovnega 
prometa v preteklem letu. 

Ce govorimo o modernizaciji trgovine, običajno ugotavljamo, da notranja 
ureditev trgovskega omrežja, njegove prodajne kapacitete in tehnična oprem- 
ljenost ni v skladu s potrebami tržišča v celoti, skratka, da materialno-tehnična 
osnova trgovine ne ustreza več naglemu porastu proizvodnje in kupnih fondov. 

Te ugotovitve so torej poglavitni razlog za temeljito spremembo dosedanjih 
odnosov do blagovnega prometa. Prej ko slej bo za izpolnitev zelo obsežnih 
in dalekosežnih nalog na področju blagovnega prometa vendarle treba rešiti 
principialno vprašanje ali trgovina sploh lahko z lastnimi sredstvi odpravi 
svojo tehnično zaostalost in si že v najbližji prihodnosti zagotovi lepši razvoj. 
Glede na sedanji sistem delitve dohodka v trgovini moramo žal na to vpra- 
šanje odgovoriti negativno, ne glede na to, da je trgovina pri vlaganju sredstev 
za razvoj svoje materialno-tehnične osnove sodelovala že sedaj z okoli 75 %, 
medtem ko je ostalo prispevala družba po lokalnih, republiških ali zveznih 
fondih. 

Sredstva, ustvarjena v trgovskih podjetjih, se večinoma niso mogla upo- 
rabiti za večje investicije, ker je bilo treba zaradi preobremenjenosti in dotra- 
janosti obstoječih prodajnih kapacitet ustvarjena sredstva skoraj v celoti 
porabiti za vzdrževanje in obnavljanje. Četudi v letošnjem družbenem planu 
predvidevamo povečanje obsega investicij za 22 0/o, kar nedvomno pomeni spričo 
dosedanje nerazvitosti in zaostalosti trgovskega omrežja viden napredek, bo 
lahko k realizaciji nalog petletnega perspektivnega plana bistveno doprinesla 
le radikalna sprejnemba dosedanjega sistema delitve dohodka v trgovini. 

Kako neznatna so na področju mariborskega okraja po trgovskih podjetjih 
ustvarjena investicijska sredstva nasproti obsežnim nalogam' izhaja iz analize, 
ki jo je pred nedavnim izdelala okrajna trgovinska zbornica v Mariboru. Ti 
podatki sicer kažejo, da so se obračunana sredstva za sklade pri trgovini na 
drobno v prvem polletju 1959 v primerjavi s prvim polletjem 1958 zaradi 
izredno povečanega prometa dejansko povečala; vendar pa kažejo absolutni 
zneski ustvarjenih skladov to razmeroma ugodno stanje v povsem drugačni luči, 
pri čemer je upoštevati dejstvo, da participira detajlistični blagovni promet 
mariborskega okraja v blagovnem prometu republike s celimi 25 0/o. Tako je 
52 trgovskih podjetij na drobno ustvarilo v prvem polletju 1959. leta skupaj le 
17 600 000 dinarjev za razne sklade; od tega odpade na štiri velika špecerijska 
podjetja skupaj le 148 000 dinarjev skladov, na tri trgovska podjetja z mesom 
in mlekom okoli 3 000 000, na štiri trgovska podjetja s tekstilnim blagom okoli 
4 000 000, na tri trgovska podjetja s kovinsko-tehničnimi artikli 3 800 000, na 
ostalih 33 trgovskih podjetij z mešanim blagom 4 589 000 dinarjev, na pet trgov- 
skih podjetij z usnjem, čevlji in drugim blagom 1 846 000 dinarjev skladov. 
Iz navedenega nedvomno izhaja, da ta sredstva ne morejo zadoščati za izpolnitev 
velikih nalog, ki jih mora trgovina rešiti. Tako stanje, kakor je na področju 
mariborskega okraja, je skoro v vseh drugih okrajih in narekuje temeljite in 
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hitre spremembe sistema delitve dohodka v trgovini, ker ustvarjena sredstva 
v večini okrajev ne bodo zadoščala za finansiranje obvezne udeležbe pri more- 
bitnem najemanju investicijskih posojil iz splošnih družbenih skladov. 

Mehanizem razdelitve dohodka v trgovini bi moral zaradi tega v najkrajšem 
času zagotoviti mnogo boljše materialne pogoje, bodisi s tem, da bi federacija 
s spremenjenim sistemom delitve dohodka odstopila del akumulacije trgovini, 
da bi jo ta lahko uporabila za uresničenje v družbenem planu postavljenih 
smotrov, ali pa da bi z odstopom teh sredstev oblikovali večje družbene sklade. 

S tako korekturo v sistemu delitve dohodka, bi lahko največ doprinesli 
k tejnu, da vsaj v prihodnje ne bo več disharmonije med našimi široko zasno- 
vanimi načrti in materialnimi možnostmi, ki so v trgovini vsaj zaenkrat zelo 
omejene. , 

Predsednik Lojze Ocepek: Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce 
nihče, prehajamo na glasovanje. Kdor je za to, da se sprejme XII. poglavje 
družbenega plana, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
XII. poglavje z naslovom »Trgovina« soglasno sprejeto. 

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

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

Ugotavljam, da smo s tem sprejeli tudi drugi del družbenega plana, ki nosi 
naslov »Razvoj  gospodarskih panog«. 

Prehajamo na razpravo o tretjem delu družbenega plana, in sicer na XV. 
poglavje »Gozdni skladi«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne, zaklju- 
čujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za XV. poglavje, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je XV. poglavje z naslovom 
»Gozdni skladi« soglasno sprejeto. 

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

Prehajamo na XVII. poglavje z naslovom »Sklad Ljudske republike Slove- 
nije za zidanje stanovanjskih hiš«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce 
nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za besedilo 
XVII. poglavja, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je XVII. 
poglavje z naslovom »Sklad Ljudske republike Slovenije za zidanje stanovanj- 
skih hiš« soglasno sprejeto. 
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Prehajamo na ХуШ. poglavje z naslovom »Investicijski skladi Ljudske 
republike Slovenije«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za besedilo tega poglavja, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je XVIII. poglavje z naslo- 
vom »Investicijski skladi Ljudske republike Slovenije«  soglasno sprejeto. 

Prehajamo na XIX. poglavje z naslovom »Določitev količin stoječega lesa 
za sečnjo v letu 1960«. Kdo želi besedo? (K besedi se priglasi ljudski poslanec 
Tone Martinšek.) 

Tone Martinšek: Ker je v tem poglavju določeno, koliko količin 
lesa oziroma surovine se bo posekalo in komu se bo ta surovina dodelila in 
glede na to, da gradbeništvu ni nič dodeljeno, bi imel h temu poglavju naslednje 
pripombe. 

Gradbeništvo je izvedlo že celo vrsto učinkovitih ukrepov, da bi zmanjšalo 
porabo predragocene lesne surovine. Nadomestili smo že vse lesene strope z 
železobetonskimi, prav tako železni cevni odri in druge železne podpore zame- 
njujejo pomožni gradbeni les. Vkljub temu bomo v letu 1960 potrebovali za 
gradbena podjetja — podatke smo zbrali po okrajih — hlodovine 56 000 m3, 
jamskega lesa 10 000 m3, rezanega lesa 40 000 m3, pilotov 980 m3, skupaj torej 
122 864 m3. Da bi si te količine zagotovili je bil pri Trgovinski zbornici LRS 
sestanek s prizadetimi predstavniki. Na sestanku je bila ugotovljena realnost 
prikazanih potreb in sprejeto priporočilo, da naj bodo taka posvetovanja tudi 
po okrajih in naj se na njih čimbolj zagotovi preskrba lesa tudi za gradbeništvo. 
Taka posvetovanja se že sklicujejo, toda tam, kjer so že bila, to je v Celju, 
Kranju in Novem mestu, po prejetih podatkih gradbena podjetja niso bila 
upoštevana v smislu priporočil Trgovinske zbornice in so tako ostala za leto 
1960 neoskrbljena z lesom. 

Predsednik Lojze Ocepek: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za besedilo 
tega poglavja, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je XIX. 
poglavje z naslovom »Določitev količin stoječega lesa za sečnjo v letu 1960« 
soglasno sprejeto. 

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

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

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

Ugotavljam, da je s tem sprejet tudi III. del družbenega plana Ljudske 
republike Slovenije z naslovom »Ekonomski ukrepi za izpolnitev družbenega 
plana LRS« in zato prehajamo na glasovanje o družbenem planu Ljudske repub- 
like Slovenije za leto 1960 v celoti. Kdor je za to, da se družbeni plan v celoti 
sprejme, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je družbeni 
plan za leto 1960 v celoti soglasno sprejet. 

Ker predlog družbenega plana obravnava tudi Republiški zbor, bo treba, 
ugotoviti, ali je bil sprejet tudi v Republiškem zboru v enakem besedilu kot ga 
je sprejel Zbor proizvajalcev. ^ 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o določitvi udeležbe občin in okrajev v skupnih 
virih dohodkov. 

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

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

Glede na sklep, ki smo ga sprejeli pri 1. točki dnevnega reda, da poslušamo 
na skupni seji obrazložitev k 2. točki dnevnega reda in ta predlog na skupni 
seji tudi obravnavamo, prekinjam sejo in vabun poslance, da se skupne seje 
udeležijo. 

(Seja je bila prekinjena ob 16.40 uri in se je nadaljevala ob 17.15 uri.) 

Predsednik Lojze Ocepek: Nadaljujemo sejo. Na skupni seji smo 
slišali obrazložitev predloga zakona, ki smo ga na tej seji obravnavali tudi v 
načelu. Ugotavljam, da se pristojni odbori strinjajo z amandmajem Izvršnega 
sveta k predlogu zakona, ki je bil tudi predložen ljudskim poslancem. 

Zeli morda še kdo razpravljati o predlogu zakona? (Ne javi se nihče.) Ce 
nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za to, da se 
sprejme predlog zakona o določitvi udeležbe občin in okrajev v skupnih virih 
dohodkov, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Zbor pro- 
izvajalcev sprejel predlog zakona o določitvi udeležbe občin in okrajev v 
skupnih virih dohodkov. 

Ker predlog zakona obravnava tudi Republiški zbor, bomo morali ugotoviti, 
ali je bil v obeh zborih sprejet v enakem besedilu. 
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Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o proračunu Ljudske republike Slovenije (repu- 
bliškem proračunu) za leto 1960. 

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

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

Ker smo že pri 1. točki dnevnega reda sklenili, da poslušamo obrazložitev 
in obravnavamo predlog proračuna in predlog zakona o proračunu na skupni 
seji, prekinjam sejo in vabim ljudske poslance, da se udeleže skupne seje, ki 
bo takoj. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.25 uri in se je nadaljevala ob 18.05 uri.) 

Predsednik Lojze Ocepek: Nadaljujemo sejo Zbora proizvajalcev. Na 
skupni seji smo slišali obrazložitev in opravili obravnavo. Predlog proračuna pa 
moramo po določbah poslovnika obravnavati in o njem glasovati po delih 
oziroma po razdelkih. 

Pričenjam razpravo k 1. delu z naslovojn »Skupni dohodki«. Kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče ne želi besede, zaključujem razpravo o 
prvem delu in preidemo na glasovanje. Kdor je za to, da sprejmemo prvi del 
proračuna dohodkov, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
prvi del proračuna z naslovom »Skupni dohodki« sprejet. 

Prehajamo na tretji del proračuna »Dohodki državnih organov«. Pričenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani tretji del proračuna, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je tretji del proračuna 
z naslovom »Dohodki državnih organov« soglasno sprejet. 

Prehajamo na četrti del proračuna z naslovom »Ostali dohodki«. Kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za predlagani četrti del proračuna, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glaso- 
vanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je četrti del proračuna z naslovom »Ostali do- 
hodki« soglasno sprejet. 

Prehajamo na šesti del proračuna z naslovom »Prenesena sredstva«. Kdo 
želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo 
na glasovanje. Kdor je za predlagani šesti del proračuna, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je šesti del proračuna z naslovom »Pre- 
nesena sredstva« soglasno sprejet. 

S tem smo končali razpravo in glasovanje o dohodkih in prehajamo na 
razpravo o izdatkih v predlogu proračuna in sicer na razpravo o 1. razdelku 
izdatkov z naslovom »Ljudska skupščina«. Pričenjam razpravo. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo 
na glasovanje. Kdor je za predlog 1. razdelka proračuna, naj  prosim dvigne 
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roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljajn, da je 1. razdelek proračuna soglasno sprejet. 

Prehajamo na razpravo k 2. razdelku z naslbvom »Izvršni svet Ljudske 
skupščine«. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani 2. 
razdelek, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 2. razdelek 
proračuna soglasno sprejet. 

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

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

Prehajamo na 5. razdelek z naslovom »Državni sekretariat za finance«. 
Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in pre- 
hajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani 5. razdelek, naj prosim dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, 
da je 5. razdelek soglasno sprejet. 

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

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

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

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

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

Prehajajno na 11. razdelek z naslovom »Sekretariat Izvršnega sveta za ur- 
banizem, za stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve«. Kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za predlagani 11. razdelek, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugo- 
tavljam, da je 11. razdelek proračuna soglasno sprejet. 

Prehajamo na 12. razdelek z naslovom »Sekretariat Izvršnega sveta za pro- 
met«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani 12. razdelek, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 12. razdelek proračuna soglasno sprejet. 

Prehajamo na 13. razdelek z naslovom »Sekretariat Izvršnega sveta za delo«. 
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in pre- 
hajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani 13. razdelek, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 13. razdelek proračuna soglasno sprejet. 

Prehajamo na 14. razdelek z naslovom »Sekretariat Izvršnega sveta za 
občo upravo«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem raz- 
pravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani 14. razdelek, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je1 

kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 14. razdelek soglasno sprejet. 
Prehajamo na 15. razdelek z naslovom »Sekretariat Izvršnega sveta za na- 

rodno obrambo«. Kdo želi besedo?' (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani 15. razdelek, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 15. razdelek proračuna 
soglasno sprejet. 

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

Prehajamo na 17. razdelek z naslovom »Uprava za ceste«. Pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani 17. razdelek, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 17. razdelek proračuna soglasno 
sprejet. 

Prehajamo na 18. razdelek z naslovom »Geodetska uprava«. Pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani 18. razdelek, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljanj, da je 18. razdelek proračuna soglasno sprejet. 

Prehajamo na 19. razdelek z naslovom »Republiški sanitarni inšpektorat«. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem 

5» 
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razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani 19. razdelek, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 19. razdelek proračuna 
soglasno sprejet. 

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

Prehajamo na 21. razdelek z naslovom »Zavod Ljudske republike Slovenije 
za statistiko«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem raz- 
pravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani 21. razdelek, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 21. razdelek soglasno sprejet. 

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

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

Prehajamo na 24. razdelek z naslovom »Svet za zdravstvo«. Pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za to, da se sprejme 24. razdelek, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 24. razdelek proračuna soglasno 
sprejet. 

Prehajam6 na 25. razdelek z naslovom »Svet za socialno varstvo«. Kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za predlagani 25. razdelek, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja'.' 
(Nihče.)  Ugotavljam, da je 25. razdelek soglasno sprejet. 

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

Prehajamo na 27. razdelek z naslovom »Univerza v Ljubljani«. Pričenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, potem zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani 27. razdelek, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 27. razdelek proračuna 
soglasno sprejet. 
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Prehajamo na 28. razdelek z naslovom ^Hidrometeorološki zavod«. Kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za predlagani 28. razdelek, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je 28. razdelek proračuna soglasno sprejet. 

Prehajamo na 29. razdelek z naslovom »Javno pravobranilstvo«. Kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za predlagani 29. razdelek, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je 29. razdelek proračuna soglasno sprejet. 

Prehajamo na 30. razdelek z naslovom »Dotacije družbenim organizacijam 
in društvom«. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem raz- 
pravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani razdelek, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 30. razdelek proračuna soglasno 
sprejet. 

Prehajamo na 31. razdelek z naslovom »Dotacije samostojnim zavodom«. 
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in pre- 
hajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani 31. razdelek, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 31. razdelek soglasno sprejet. 

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

Prehajamo na 33. razdelek z naslovom »Obveznosti iz posojil in garancij«. 
Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in preha- 
jamo na glasovanje. Kdor je za predlagani 33. razdelek, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 33. razdelek proračuna soglasno sprejet. 

Prehajamo na 34. razdelek z naslovom »Sredstva za povečanje plač«. Kdo 
želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo 
na glasovanje. Kdor je za predlagani 34. razdelek, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glaso- 
vanja?   (Nihče.)   Ugotavljam,   da  je  34.   razdelek   proračuna   soglasno  sprejet. 

Prehajamo na 35. razdelek z naslovom »Proračunska rezerva«. Kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za predlagani 35. razdelek, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je 35. razdelek proračuna soglasno sprejet. 

Tovariši ljudski poslanci, po določbah poslovnika bi sicer morali obrav- 
navati tudi predračune finančno samostojnih zavodov in proračunskih skladov 
ter o njih ločeno glasovati. Te poslovniške določbe so imele svojo pravno osnovo 
v prejšnjem zakonu o proračunu. Z novim zakonom o proračunu in finansiranju 
samostojnih zavodov pa te poslovniške določbe niso več v skladu. Finančni 
načrt samostojnega zavoda sprejema svet oziroma njegov organ družbene sa- 
mouprave, finančni načrt sklada pa organ, ki upravlja sklad; če sklad nima 
posebnega upravnega organa, pa ga sprejme predstavniško telo. 
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Ko smo razpravljali in glasovali o 31. razdelku oziroma o 32. razdelku 
proračuna, smo glasovali tudi o dotacijah samostojnim zavodom in o dotacijah 
skladom. Ker cestni sklad nima svojega posebnega upravnega organa, ki bi 
sprejemal finančni načrt tega sklada, morajno obravnavati samo še finančni 
plan dohodkov in izdatkov celotnega sklada za leto 1960. Pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in pre- 
hajamo na glasovanje. Kdo je za to, da se sprejme finančni načrt cestnega 
sklada, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je finančni 
načrt cestnega sklada sprejet. 

Ugotavljam, da je Zbor proizvajalcev sprejel finančni plan dohodkov in 
izdatkov celotnega sklada za leto 1960. Končali smo razpravo o proračunu 
Ljudske republike Slovenije za leto 1960, opravili glasovanje po delih in raz- 
delkih proračuna ter obravnavali in sprejeli finančni plan izdatkov in do- 
dohodkov cestnega sklada. Glasovati moramo še o proračunu v celoti. 

Dajem proračun v celoti, kot je bil predložen, na glasovanje. Kdor je za to, 
da se sprejme proračun LRS za leto 1960 v celoti, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je proračun Ljudske republike Slovenije za leto 1960 
v celoti soglasno sprejet. 

Prehajamo še na razpravo o predogu zakona o proračunu Ljudske republike 
Slovenije za leto 1960. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaklju- 
čujem razpravo in prehajamo na glasovanje o predlogu zakona. Kdor je za to, 
da se sprejme predlog zakona o proračunu Ljudske republike Slovenije za leto 
1960, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog zakona o pro- 
računu za leto 1960 soglasno sprejet. 

Predlog zakona in proračun je obravnaval tudi Republiški zbor in bo treba 
ugotoviti, ali je bil sprejet v obeh zborih v enakem besedilu. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in skle- 
panje o predlogu odloka o določitvi osnove ter višine splošnega prispevka od 
kmetijskih dohodkov in splošnega osebnega prispevka zavarovancev za zdrav- 
stveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev. 

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

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Ker je bila 
Elica Dolenc odsotna, je namesto nje prebral poročilo zakonodajnega odbora 
ljudski poslanec   Franc Naglic.   — Glej priloge.) 

Izvršni svet je predlog odloka pismeno obrazložil, ali morda želi pred- 
stavnik Izvršnega sveta predlog odloka še ustmeno obrazložiti? (Ne.) Slišali ste 
poročilo in pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za ta predlog odloka, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljajn, da je Zbor proizvajalcev sprejel 
predlog odloka o določitvi osnove ter višine splošnega prispevka od kmetijskih 
dohodkov in splošnega osebnega prispevka zavarovancev za zdravstveno zava- 
rovanje kmetijskih proizvajalcev. 
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Predlog odloka prav tako obravnava Republiški zbor in moramo ugoto- 
viti, ali je bil odlok v obeh zborih sprejet v enakem besedilu. 

Prehajamo na 5. točko d n e v n e ga reda, to je na obravnavo in skle- 
panje o predlogu odloka o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji. 

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

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Ker je bila 
poročevalka zakonodajnega odbora Elica Dolenc odsotna, je namesto nje prebral 
poročilo ljudski poslanec  Franc  Naglic.   — Glej priloge.) 

Predlog tega odloka je Izvršni svet prav tako pismeno obrazložil. Ali želi 
predstavnik Izvršnega sveta predlog še ustno obrazložiti? (Ne.) Ce ne, potem 
pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, potem 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za to, da se sprejme 
odlok o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je Zbor proizvajalcev ta odlok soglasno sprejel. 

Zbor proizvajalcev obveščam, da je predlog družbenega plana LRS za leto 
1960, predlog zakona o določitvi udeležbe občin in okrajev v skupnih virih 
dohodkov, predlog zakona o proračunu LRS s proračunom za leto 1960, predlog 
odloka o določitvi osnove ter višine splošnega prispevka kmetijskih dohodkov 
in splošnega osebnega prispevka zavarovancev za zdravstveno zavarovanje kme- 
tijskih proizvajalcev in predlog odloka o določitvi odstotka zemljišč pri aron- 
daciji sprejel Republiški zbor v enakem besedilu. 

Tovariši ljudski poslanci! Včeraj so na začetku seje bila Izvršnemu svetu 
postavljena tri vprašanja. Izvršni svet je sporočil, da je pripravljen na ta vpra- 
šanja odgovoriti že danes. Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da odgovori 
na prvo vprašanje. 

Inž. Viktor Kotnik: Prvo vprašanje tovariša ljudskega poslanca 
Slavka Kobala se glasi: »V zadnjih letih, zlasti še v preteklem letu, je bil 
predvsem v industrijskih mestih močan porast na področju stanovanjske iz- 
gradnje. Ni pa v skladu s povečano stanovanjsko izgradnjo tudi proizvodnja 
ravnega stekla; nasprotno, zaradi remontov in rekonstrukcij nekaterih tovarn 
nastaja tu ozko grlo. Posledice tega so, da se v veliko število stanovanj, ki so 
že dva meseca in več dokončana, stanovanj potrebne družine ne morejo vseliti. 
Gotovo je, da to ne ustvarja na terenu prijetnega vzdušja, nastaja pa poleg 
tega tudi škoda, saj so nezasteklena stanovanja izpostavljena dežju, snegu in 
vlagi. Kolikor mi je znano, smo nekaj stekla že uvozili, kar pa ne zadošča. Zato 
stavljam naslednje vprašanje: Kaj je bilo storjenega, da bi se izboljšala preskrba 
s steklom in če gre pri tem za uvoz, kdaj lahko blago pričakujemo?« 

■Odgovor je naslednji: V lanskem letu, predvsem v jeseni, je dejansko 
oviralo našo izgradnjo predvsem pomanjkanje cementa in pomanjkanje stekla. 
Pomanjkanje stekla je nastalo predvsem zaradi velike potrošnje, ki je bila 
mnogo večja kot v prejšnjih letih, in zaradi motenj, ki so nastale deloma pri 
uvozu. Po približnih cenitvah veletrgovin, ki skrbijo za uvoz in prodajo stekla, 
se računa, da se je lansko leto v LRS porabilo za 60 % več ravnega stekla kot 
v prešnjih letih. Poskrbljeno je bilo, da bi to steklo nadomestili z uvozom, kot 
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pa rečeno, ta uvoz ni potekal povsem v redu in so nekatere dobave prihajale 
z zajnudo. Zaradi tega še sedaj primanjkuje stekla. 

Za prihodnje leto oziroma za tekoče leto 1960 predvidevamo po zveznem 
planu povečanje proizvodnje ravnega stekla, ki ga proizvaja naša edina tovarna 
v Pančevu, tako da bi proizvodnjo od lanskoletnih 6 milijonov m2 povečali na 
7 milijonov m2. Razen tega predvidevamo večji uvoz; ta je v letu 1959 znašal 
800 000 m2. Zato imamo izglede, da bodo v letu 1960 na trgu večje količine 
stekla, vendar pa je pravočasna preskrba odvisna od tega, kako bo posameznim 
podjetjem uspelo nabaviti to steklo in kako bo to steklo prihajalo iz inozemstva. 
Steklo je namreč proizvod, ki je splošno deficiten tudi  v  tujini. 

Opozoril bi še na posebno določbo zveznega plana, ki predvideva pod po- 
glavjem »Gradbeništvo«, da lahko v letošnjem letu pride do začasnih zastojev 
v gradbeništvu zaradi pomanjkanja nekaterih materialov oziroma zaradi ne- 
vsklajene dinamike proizvodnje in potrošnje. Zvezni plan določa, da bi zato 
morali vsi pristojni organi spremljati potrošnjo in pa zaloge teh materialov in 
pravočasno podvzemati določene ukrepe. Kar zadeva Ljudsko republiko Slo- 
venijo vodi intenzivno evidenco o tem materialu gradbena zbornica, ki je v 
sodelovanju s sekretariatom zbrala podatke o zalogah in o potrebah ter te po- 
datke posredovala tudi zveznim organom. 

Predsednik Lojze Ocepek: Se poslanec Slavko Kobal zadovolji z 
odgovorom? 

Slavko Kobal:  Se zadovoljim. 

Predsednik   Lojze   Ocepek:   Prosim odgovor na drugo vprašanje. 

Inž. Viktor Kotnik: Drugo vprašanje se glasi: »V naši občini, ki 
spada po številu zaposlenih, ki jih je več kot 10 000 in po bruto proizvodnji 
18 milijard med večje industrijske občine, že več let ugotavljamo potrebo po 
kulturnem domu s kinom. Večje potrebe so tudi po prostorih za družbeno pre- 
hrano in po prostorih za družbene organizacije. Za vse to pa v proračunu ni 
oziroma ne bo sredstev. Tudi po predvideni razdelitvi okrajnega investicijskega 
sklada in drugih sredstev si nimamo kaj obetati. V letošnjem in prihodnjem 
letu prav tako ne moremo računati na prispevke gospodarskih organizacij Iz 
sredstev, s katerimi kolektivi po kritju obveznosti skladov in plač razpolagajo. 
Vsa večja podjetja so namreč v rekonstrukciji in morajo za izpolnitev rekon- 
strukcijskih programov pridružiti odobrenim kreditom tudi vsa lastna razpo- 
ložljiva sredstva. Ker gre v tem primeru za objekt, za katerim upravičeno težijo 
delovni ljudje že deset let in ker v kasnejših letih vkljub večjim sredstvom 
ne bomo mogli zamujenega nadomestiti, stavljam naslednje vprašanje. Ali bo 
mogoče dobiti v te namene kakšna sredstva, mislim namreč pri zvezi in repub- 
liki in če bodo takšna sredstva na razpolago, v kakšni višini in kakšni bodo 
pogoji vračanja, ter še to, ali bodo občinski ljudski odbori lahko posojilojemalci 
takih kreditov.« 

Tovariši, na to vprašanje bi odgovoril, da ni nobenih izgledov, da bi iz 
republiških ali zveznih investicijskih skladov lahko dobili kredite za namene, 
kakor so v vprašanju navedeni. Opozoril bi na določila republiškega plana, ki 
je bil  danes sprejet;  sredstva  republiškega  investicijskega sklada  so  vsa  po 
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namenu procentualno razdeljena in tam investicije za take najnene niso pred- 
videne. Zato torej za te namene ni mogoče računati na posojilo iz republi- 
škega investicijskega sklada. 

Predsednik Lojze Ocepek: Tovariš Slavko Kobal, se zadovoljiš z 
odgovorom? 

Slavko Kobal:  Se zadovoljim. 

Predsednik Lojze Ocepek: Prosim še odgovor na vprašanje tovariša 
Petra Plevela. • 

Bojan Polak: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Na včerajšnji seji 
Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je stavil ljudski poslanec Peter 
Plevel Izvršnemu svetu naslednje vprašanje: »Želim vedeti za mišljenje Izvršne- 
ga sveta oziroma sekretariata za promet glede naslednjega vprašanja. Zaradi 
modernizacije republiških cest I. reda je potrebno preusmeriti promet na okrajne 
ceste III. reda; s tem, da je promet preusmerjen, pa nastane vprašanje vzdrže- 
vanja teh komunikacij, posebno v času, ko povečani promet preneha. Takrat 
so te ceste v mnogo slabšem stanju kot pred preusmeritvijo prometa. Ali v 
takih primerih lahko pričakujemo, da bodo prizadete teritorialne enote, OLO 
in občine, ob prispevku ljudske republike, obnovile in popravile te komunikacije. 
Pri tem imam v mislih cesto III. reda Kamnik-Ločica, ki je v zadnjem času 
prav zaradi lanskoletne preusmeritve v zelo kritičnem stanju.« 

Odgovor oziroma pojasnilo: Vprašanje zadeva ureditev in izboljšanje ceste 
III. reda, to je okrajne ceste Kamnik—Motnik—Ločica in možnosti za finansi- 
ranje teh del iz sredstev republike, OLO Ljubljana in občinskih ljudskih od- 
borov. Na to cesto je bil namreč preusmerjen ves promet v času rekonstrukcije 
ceste 1/10 preko Trojan od aprila do konca septembra lani. 

Ob začasni prekinitvi prometa na določenih cestnih odsekih, bodisi zaradi 
gradbenih del ali vremenskih katastrof, se običajno promet preusmeri po naj- 
bližjih cestah, ki lahko prevzamejo promet. To prelaganje se vrši izmenoma, 
med vsemi kategorijami cest, tedaj ne samo s cest I. reda na ceste III. reda, 
ampak tudi obratno. Dejstvo je, da Uprava za ceste LRS kot upravni organ za 
ceste I. in II. reda v LR Sloveniji nikdar ne načenja vprašanja morebitne od- 
škodnine, če se preusmeri promet z drugih cest na te ceste. Kadar pa se pre- 
usmeri promet s cest I. in II. reda na druge ceste, pa so večkrat bili razgovori 
s pristojnimi organi o morebitni udeležbi pri stroških za te preložitve prometa 
oziroma pri stroških vzdrževanja. 

V danem primeru začasne preusmeritve prometa na cesto III. reda Kam- 
nik—Motnik—Ločica pa je stvar taka. 

Preusmeritev je omogočila naglo dovršitev rekonstrukcije trojanskega od- 
seka ceste Šentilj—Sežana—Koper, ki ima mednarodni in splošni jugoslovanski 
pomen, mimo tega pa je gotovo pomembna cestna zveza za samo ožje območje, 
to je za severni del okraja Ljubljana, njena rekonstrukcija pa je pomembna pri- 
dobitev. Ta pomen je spoznal tudi Okrajni ljudski odbor Ljubljana, ki je po 
dogovoru s sekretariatom Izvršnega sveta za promet prevzel v novembru leta 
1958 obveznost, da v celoti prevzame vse stroške vzdrževanja obvoznice preko 
Motnika za časa zapore trojanskega odseka. Vsi večstomilijonski stroški rekon- 
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strukcije trojanskega odseka so bili namreč kriti v celoti s sredstvi Ljudske 
republike Slovenije. 

Končno ne gre prezreti dejstva, da je republiški cestni sklad v celoti finan- 
siral pripravo obvoznice, to je vse stroške za delno razširitev ceste-in za rekon. 
strukcijo 14 mostov oziroma propustov in vložil v cesto III. reda Kamnik— 
Motnik—Ločica že v času od leta 1954 do 1959 skupaj 73 in pol milijona di- 
narjev; hkrati je prispeval tudi k stroškom ureditve križišča ceste III. reda 
s cesto 1/10 v Domžalah, to je za gradnjo podvoza 4,2 milijona dinarjev. 

Zato lahko ugotovimo, in to je treba tudi poudariti, da je odsek ceste 
Kamnik—Ločica sedaj po svojih elementih boljši kot je bil pred omenjeno pre- 
usmeritvijo prorneta. Iz vsega tega sledi, 'da je bila preusmeritev ustrezno 
pripravljena tako v upravnem ko v finančnem pogledu. Zato smatram, da nak- 
nadno postavljeni zahtevki v tej smeri ne bi bili upravičeni, ker spričo šte- 
vilnih drugih važnih potreb in omejenih sredstev ni moči pričakovati nadaljnjih 
prispevkov iz republiškega cestnega sklada za izboljšavo omenjene ceste. Cesto 
bo treba vzdrževati in eventualno izboljšati iz sredstev pristojnega okrajnega 
proračuna z morebitnimi prispevki občinskih ljudskih odborov. 

Predsednik Lojze Ocepek: Tovariš Peter Plevel, ali se zadovoljuješ z 
odgovorom? 

t 

Peter  Plevel:   Se zadovoljujem. 

Predsednik Lojze Ocepek: S tem je dnevni red seje izčrpan in sejo 
zaključujem, hkrati pa vabim ljudske poslance, da se udeleže skupne seje, ki 
bo takoj. 

Seja je bila zaključena ob  18.50 uri. 



SKUPNE   SEJE 
REPUBLIŠKEGA  ZBORA  IN  ZBORA  PROIZVAJALCEV 

11. seja 

(26. ftovembra  1959) 

Predsedoval:   Miha   Marinko,   predsednik 
Ljudske skupščine LRS 

Tajnik: dr.   Miha   Potočnik 

Začetek seje ob 10.35 uri. 

Predsednik Miha Marinko: Pričenjam 11. skupno sejo Republiškega 
zbora in Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS. Ker sta odsotnost po- 
slancev ugotovila oba zbora na ločenih sejah, mislim, da je ni treba znova 
ugotavljati. 

Prosim tovariša tajnika, da prečita zapisnik zadnje seje. (Tajnik dr. Miha 
Potočnik prebere zapisnik 10. seje.) 

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

Izvršni svet je sporočil, da želi odgovoriti na pismeno vprašanje ljudskega 
poslanca Martina Zakonjška o položajnih plačah uslužbencev okrajnih in ob- 
činskih ljudskih odborov na današnji skupni seji. Zato pride ta odgovor na 
vrsto pred prehodom na dnevni red. 

Po predlogu obeh zborov naj bi na skupni seji poslušali obrazložitev k 
predlogu zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev, k pred- 
logu zakona o hišnikih in k predlogu zakona o delovnih razmerjih gospodinj- 
skih pomočnic; in postrežnic. Razen tega predlaga Izvršni svet Ljudske skup- 
ščine LRS, da skupščina izvoli dva člana v Izvršni svet. 

Zato predlagam za današnjo sejo tale dnevni red: 
1. obrazložitev k predlogu zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih 

proizvajalcev; 
2. obrazložitev k predlogu zakona o hišnikih; 
3. obrazložitev k predlogu zakona o delovnih razmerjih gospodinjskih po- 

močnic in postrežnic; 
4. izvolitev dveh članov Izvršnega sveta. 
Ima morda kdo kak spreminjevalni ali dopolnilni predlog k predlaganemu 

dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) Ce ne, ugotavljam, da je predlagani dnevni 
red sprejet. 

Preden preidejno na sprejeti dnevni red, prosim predstavnika Izvršnega 
sveta, sekretarja za občo upravo, tovariša Mirka Tuška, da da odgovor na vpra- 
šanje ljudskega poslanca Martina Zakonjška. 
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Mirko Tušek: Ljudski poslanec Martin Zakonjšek je stavil dne 8. 
oktobra 1959 Izvršnemu svetu Ljudske skupščine LRS vprašanje v zvezi z dolo- 
čenimi stališči, ki jih je na konferenci z okrajnimi tajniki dne 19. septembra 
1959 zavzel Sekretariat za občo upravo glede zvišanja položajnih plač uslužben- 
cem ljudskih odborov. 

Želel je, da mu Izvršni svet na vprašanje odgovori ustno na prihodnji seji 
obeh zborov Ljudske skupščine. Ker je vprašanje stavljeno Izvršnemu svetu 
v tem smislu, da naj bi odgovoril, kako utemeljuje sekretar za občo upravo do- 
ločena stališča, ki jih je zavzel na omenjeni konferenci, je Izvršni svet ugo- 
tovil, da ne gre za vprašanje po 115. členu poslovnika Republiškega zbora, 
temveč za zahtevo po pojasnilu o vprašanju pristojnosti sekretariata za občo 
upravo v smislu 120. člena poslovnika. 

Ko dajem poslancu Martinu Zakonjšku pojasnila na stavljena vprašanja, 
obenem sporočam, da je Izvršni svet moje pojasnilo na svoji seji obravnaval 
in se z njim tudi strinja. 

Prvo vprašanje tovariša Zakonjška se glasi: »Kako utefneljuje Sekretariat 
Izvršnega sveta za občo upravo svoje stališče, da noben uslužbenec okrajnega 
oziroma občinskega ljudskega odbora ne more dobiti višje položajne plače kot 
jo ima iste vrste uslužbenec pri republiškem organu in da ne bo potrdil kot 
zakonito nobeno odločbo, s katero bi nek uslužbenec ljudskega odbora prekoračil 
plafon položajnih plač republiških uslužbencev.-« 

Na to vprašanje  dajem  tole pojasnilo: 
Z zakonom o javnih uslužbencih, ki je stopil v veljavo 1. januarja 1958 so 

bile določene nove temeljne plače ter uvedene nove položajne plače in posebni 
dodatki v bruto zneskih. Z uveljavitvijo zakona o spremembah zakona o javnih 
uslužbencih so bili uvedeni glede plač neto zneski. Na podlagi posebnega poobla- 
stila zadnje navedenega zakona, je sekretariat Zveznega izvršnega sveta za 
občo upravo v soglasju z državnim sekretariatom za finance izdal navodila o 
obračunavanju plač javnih uslužbencev. V tem navodilu je v 8. točki določeno, 
da se morajo vsi dosedanji predpisi zveznih in republiških organov kakor tudi 
predpisi ljudskih odborov, s katerimi so bile plače in drugi prejemki določeni 
v bruto zneskih zamenjati s predpisi s katerimi se plače določijo v neto zneskih. 
Na podlagi te določbe je potefn Izvršni svet Ljudske republike Slovenije izdal 
odlok  o  okvirih za določanje položajnih  plač  tajnikom  ljudskih  odborov. 

Osnovni namen izdanega odloka je bil spremeniti dosedanje bruto zneske 
v nove neto zneske. Hkrati pa je odlok sprejel tudi določene korekture polo- 
žajnih plač, ki so bile potrebne zaradi vsklajevanja položajnih plač uslužbencev 
ljudskih odborov v naši republiki s položajnimi plačami uslužbencev ljudskih 
odborov v drugih republikah. V okvirih, ki jih določa republiški odlok, izdajo 
potem okrajni in občinski ljudski odbori svoje odloke o položajnih plačah usluž- 
bencev ljudskega odbora. Med pripravami za izdajo teh odlokov je bila s strani 
nekaterih okrajnih ljudskih odborov izražena želja, da bi na skupni konferenci 
ob sodelovanju sekretariata za občo upravo vskladili posamezne kategorije polo- 
žajnih plač ter ugotovili osnovne kriterije za določanje razponov položajnih 
plač za posamezna delovna mesta. Tudi naš sekretariat je smatral za potrebno, 
da se vskladijo okviri za določanje položajnih plač jned posameznimi okraji 
in občinami ter želel razpravljati o nekaterih še nerešenih vprašanjih v zvezi 
s sprejemanjem novih odlokov o položajnih plačah. 
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Konferenco tajnikov okrajnih ljudskih odborov, na kateri je rned drugim 
bilo razpravljano tudi o položajnih plačah, je organiziral sekretariat za občo 
upravo dne 19. septembra t. 1. Kot to izhaja iz zapisnika konference, so bili glede 
položajnih plač soglasno sprejeti med drugim naslednji sklepi: 

1. Tajniki okrajnih ljudskih odborov bodo skrbeli za to, da se novi odloki 
o položajnih plačah uveljavijo s 1. oktobrom t. 1. oziroma s prvim dnem na- 
slednjega meseca, v katerem bodo odloki sprejeti. Tajniki bodo skrbeli tudi za 
to   da bodo ta sklep upoštevali vsi občinski ljudski odbori. 

2. Nove individualne odločbe o položajnih plačah v principu ne morejo po- 
meniti linearnega povečanja položajnih plač. Zvišanje položajnih plač posa- 
meznim uslužbencem naj predstavlja samo tiste najbolj nujne korekture, s 
katerimi je treba rešiti pereče kadrovske težave. 

3. Splošna določitev novih položajnih plač mora slediti po sprejetju novih 
aktov o organizaciji in sistemizaciji uprave ljudskih odborov. 

4. Kategorije posameznih delovnih mest naj se ujemajo s kategorijami 

podobnih delovnih mest kakor so določene z zveznimi in republiškimi predpisi 
o položajnih plačah. Le v izrednih primerih je možno za konkretno delovno 
mesto določiti tudi višjo kategorijo, vendar je treba tako delovno mesto v odloku 
izrecno navesti in utemeljiti. 

Iz -navedenih sklepov je razvidno, da konferenca okrajnih tajnikov ni 
obravnavala vprašanje položajnih plač v smislu trditev navedenih v prvi točki 
vprašanja ljudskega poslanca Zakonjška. Iz vprašanja tovariša Zakonjška mo- 
remo le sklepati, da zaključki konference niso bili pravilno razumljeni oziroma, 
da je bil prenos teh zaključkov nepravilen. Določeno vsklajevanje položajnih 
plač med uslužbenci raznih organov je vsekakor potrebno. Nobenega razloga ni 
namreč, da bi se položajne plače uslužbencev, ki opravljajo povsem enake posle 
po količini in po kakovosti, med seboj znatno razlikovale, pa naj so zaposleni 
v zveznih, republiških ali lokalnih upravnih organih. Le v tem smislu je sekre- 
tariat za občo upravo zastopal stališče, da je potrebno položajne plače med 
posameznimi okrajnimi in občinskimi ljudskimi odbori vskladiti ter da ni 
priporočljivo dvigati položajne plače nad višino položajnih plač uslužbencev 
zveznih in republiških organov. Pri tem je bilo na omenjeni konferenci posebej 
poudarjeno, da naj odloki o položajnih plačah posameznih ljudskih odborov 
upoštevajo vse specifičnosti, ki jih določena služba oziroma določeno delovno 
mesto pri ljudskem odboru zahteva ter tem specifičnostim primerno določijo 
posamezne kategorije položajnih plač. 

Naš sekretariat meni, da službovanje pri ljudskih odborih ne sme predstav- 
ljati nobene ovire za to, da bi imel na primer določen uslužbenec ljudskega 
odbora enako ali celo višjo položajno plačo, kot jo imajo ustrezni uslužbenci 
v republiških organih. To svoje stališče utemeljuje s tem, da je pri republiških 
upravnih organih izvedena do neke mere specializacija in odgovarjajo taki 
uslužbenci za razmeroma ozko področje svojega dela, dočim mora ustrezni 
uslužbenec pri ljudskem odboru obvladati kompleksno problematiko določenega 
upravnega področja. To načelo je tudi vodilo sekretariat za občo upravo, da je 
priporočil ljudskim odborom, da sprejmejo v svoje odloke določbo naslednje 

vsebine: 
»Za delovna mesta, za katera so po organizacijskem predpisu ali po aktu 

o sistemizaciji potrebni pri organu ljudskega odbora  uslužbenci visokih kva- 
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litet, lahko položajne plače dosegajo zneske, ki so z odlokom predpisani za 
položaje tajnikov ljudskega odbora, če zasedajo ta delovna mesta uslužbenci 
z visoko ali višjo strokovno izobrazbo.« 

Drugo vprašanje tovariša poslanca se glasi: 
»Kako utemeljuje sekretariat za občo upravo na konferenci iznesena načela, 

da  se  izplača  uslužbencem  uprave ljudskih  odborov  položajna  plača  šele od 
1, oktobra t. 1.  dalje, ne glede na to, kdaj  je kak ljudski odbor sprejel svoj 
odlok na podlagi navedenega republiškega odloka?« 

Na to vprašanje dajem tole pojasnilo: 
2e prej sem navedel, da republiški odlok o položajnih plačah tajnikov 

ljudskih odborov ne predstavlja nove ureditve položajnih plač ter ne sme slu- 
žiti za linearno zvišanje položajnih plač, temveč, da daje v bistvu le novo 
osnovo za obračunavanje položajnih plač iz kosmatih na čiste zneske in to z 
veljavnostjo od 1. januarja 1959. V tem smislu je navedeni odlok povsem vskla- 
jen z določbami zveznih predpisov. Upoštevaje splošno pravno načelo, po kate- 
rem predpisi ljudskega odbora ne morejo veljati za nazaj, je bila konferenca 
mnenja, da naj se novi odloki ljudskih odborov o položajnih plačah uveljavijo 
s prvim dnem naslednjega meseca, v katerem bodo odloki sprejeti. Ker je bila 
omenjena konferenca v septembru, je razum j ivo, da je v sklepih konference 
naveden datum 1. oktober 1959 kot prvi možni datum, ki bi bil v soglasju s 
pravkar navedenim stališčem. 

Povsem ločeno od vprašanja obračunavanja položajnih plač iz bruto na 
neto zneske, smo obravnavali na tej konferenci vprašanje konkretnega zvišanja 
položajnih plač. Sekretariat za občo upravo je opozoril, da ni umestno na široko 
zviševati položajnih plač prav sedaj, ko so ljudski odbori pred reorganizacijo 
svoje uprave. Pravilneje bo mogoče določati položajne plače uslužbencem ljud- 
skih odborov šele po končani reorganizaciji in po sprejetju novih aktov o siste- 
mizaciji. Ne glede na to, da v sedanji situaciji ni oportuno linearno povečati 
položajne plače, pa je vendar dana možnost, da se korigirajo položajne plače 
določenemu številu uslužbencev, posebno tistim strokovnim uslužbencem, 
ki jih je težko obdržati v upravi oziroma tistim, katerim so bile položajne 
plače neprimerno določene. Konkretno zviševanje položajnih plač je bilo 
možno že na podlagi odlokov ljudskih odborov, ki so jih sprejeli v lanskem 
letu. Dejansko so se v utemeljenih primerih taka povečavanja položajnih plač 
tudi izvrševala. Vendar pri tem omenjamo, da je zaradi splošne težnje po zvi- 
šanju položajnih plač pri mnogih organih in zavodih, predložil naš sekretariat 
odboru Izvršnega sveta za splošna in upravna vprašanja problem zvišanja 
položajnih plač. Ta je na svoji seji dne 8. junija 1959 sprejel stališče, po 
katerem je kakršnokoli zviševanje položajnih plač možno le tedaj, če nastopijo 
določeni elementi, ki neposredno vplivajo na uslužbenčevo službeno delo. 

Upoštevaje take kriterije in elemente, je inšpekcija za plače sekretariata 
Izvršnega sveta za občo upravo ocenjevala upravičenost konkretnega zvišanja 
položajne plače, pri tem pa oporekala vsem odločbam, katere so zviševale polo- 
žajne plače za nazaj. Člen 75. zakona o javnih uslužbencih namreč pravi, da 
teče položajna plača od dneva nastopa službe, povečanje plače pa od prvega 
dne v prihodnjem mesecu, to je od dneva, ko je uslubenec pridobil pravico 
do tega povečanja. Pravico do povečanja prejemkov pa dobi uslužbenec od 
dneva izdaje individualne odločbe o zvišanju prejemkov, tako tudi položajne 
plače.  Sklicujoč se na  to zakonsko določbo,  je naš  sekretariat na  omenjeni 
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konferenci pojasnjeval, da je mogoče položajne plače zviševati le vnaprej, ni- 
kakor pa ne za nazaj ali celo od 1. januarja 1959, kar je bila želja nekaterih 
ljudskih odborov. 

Predsednik Miha Marinko: Ali se ljudski poslanec Martin Zakonj- 
šek zadovolji z odgovorom? 

Martin   Zakonjšek:   Se zadovoljim. 

Predsednik Miha Marinko: Ali ima še kdo drug kako ustno vpra- 
šanje Izvršnemu svetu? (Ne javi se nihče.) 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na obrazložitev k 
predlogu zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev. Prosim 
predstavnika Izvršnega sveta, da da obrazložitev. 

Janko Rudolf: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Z zakonom 
o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev, ki je predložen Ljudski 
skupščini v razpravo in sklepanje, se na področju naše republike uvaja splošno 
in obvezno zdravstveno zavarovanje za vse tiste kmetijske proizvajalce in člane 
njihovih družin, ki jim je kmetijska proizvodnja glavni vir dohodkov za pre- 
življanje. S tem sprejemamo zakon, ki pomeni prvi odločilni korak pri razširitvi 
splošnega in obveznega zavarovanja tudi na kmečko prebivalstvo, ki ga doslej 
ni bilo deležno. 

Napredek v kmetijski proizvodnji in postopno uvajanje socialističnih odno- 
sov na vasi zlasti z zadružno kooperacijo in drugimi oblikami socialističnega 
gospodarjenja v kmetijstvu, kakor tudi veliki uspehi, ki smo jih dosegli na 
drugih gospodarskih področjih, nam omogočajo uvedbo enotnega in obveznega 
osnovnega zdravstvenega varstva za kmetijske proizvajalce v Ljudski republiki 
Sloveniji. Naša socialistična politika na vasi in razvoj kmetijske proizvodnje 
s pomočjo zadružne kooperacije in drugih oblik socialističnega gospodarjenja 
v kmetijstvu, je kmetijskim proizvajalcem odprla jasno perspektivo in najboljše 
možnosti za bodoči napredek. Zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih 
proizvajalcev je sestavni del naše celotne socialistične politike, ki naj kmetijske 
proizvajalce predvsem osvobodi neprestanega strahu in negotovosti za primer 
dolgotrajne bolezni, čeprav so bili ti že tudi do sedaj deležni ugodnosti brez- 
plačnega zdravljenja določenih bolezni po uredbi iz leta 1948. 

Razprava o uvedbi zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev se 
je odvijala že dalj časa. Ker pa spričo različnih pogojev, možnosti in potreb tega 
ni bilo mogoče urediti z enotnim zakonom, ki bi enako in obvezno veljal za 
vso Jugoslavijo, je bil sprejet zvezni zakon v taki obliki, ki v določenem obsegu 
rešuje zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev za vso državo enotno, 
sicer pa obvezuje posamezne republike in jim daje možnost, da na svojem pod- 
ročju s posebnimi zakoni uredijo ta vprašanja tako, da bo to čimbolj v skladu 
s pogoji, možnostmi in potrebami, ki so pa seveda različne. Na tem temelju je 
tudi izdelan predloženi zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizva- 
jalcev v Ljudski republiki Sloveniji. 

Predloženi zakon ureja zlasti krog zavarovancev in obseg zdravstvenih 
uslug,   način Tinansiranja  ter   upravljanja   s   skladi   osnovnega   zdravstvenega 
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zavarovanja,  poleg  tega pa tudi  možnosti  razširjenega  zdravstvenega  zavaro- 
vanja v posameznih občinah oziroma okrajih. 

Glede obsega in kvalitete zdravstvenih uslug predstavljajo določila zakona 
največ, kar je v danih pogojih možno. Podatki o razvoju zdravstvene službe 
v Ljudski republiki Sloveniji kažejo ogromen napredek, ki je bil dosežen po 
osvoboditvi. Več kot dvakrat se je povečalo število zdravnikov, več kot petkrat 
število srednjega medicinskega kadra, število bolniških postelj več kot dvakrat, 
prav tako pa se je skoraj za petkrat povečalo število zdravstvenih domov, postaj 
in obratnih ambulant v primerjavi z letom 1939. Tako je bilo možno zajeti v 
zdravstveno zavarovanje po tem zakonu, poleg delavcev in uslužbencev, ki so 
zdravstveno zavarovani po zakonu o socialnem zavarovanju, razen redkih izjem 
skoraj vse naše prebivalstvo. Očitno je, da bo uvedba zdravstvenega zavaro- 
vanja kmetijskih proizvajalcev nova obremenitev za obstoječe zdravstvene 
ustanove in da še vedno ostaja potreba razširjanja in izpopolnjevanja naše 
celokupne zdravstvene službe. To pa bo mogoče samo z nadaljnjim splošnim» 
družbeno ekonomskim razvojem, z napredkom gospodarstva v celoti, še posebej 
pa z nadaljnjim razvijanjem socialističnih oblik gospodarjenja v kmetijstvu, 
s povečevanjem produktivnosti dela in s krepitvijo ekonomske zmogljivosti 
kmetijstva, kateremu daje socialistična kooperacija in druge oblike socialistič- 
nega gospodarjenja nove možnosti za bodoči razvoj. 

Pri tem je važno zlasti poudariti, da je s predloženim zakonom predvideno 
naj stroški za tiste bolezni, katerih zdravljenje je bilo doslej po uredbi za 
kmetijskega proizvajalca brezplačno, tudi za naprej bremenijo sklade. Določeno 
odstopanje od tega načela, kjer se za nekatere primere uvaja minimalna parti- 
cipacija 10 ali 20 0/o, ni predvsem zaradi zbiranja finančnih sredstev, pač pa 
bolj vzgojen ekonomski ukrep, ki naj uravnava pravilno koriščenje zdrav- 
stvenih uslug takrat, kadar za to obstoji resnična potreba. Se več, tudi v social- 
nem zavarovanju delavcev in uslužbencev se kaže nujna potreba po podobnih 
ukrepih, ki naj bi v določeni meri omejili nepotrebno izkoriščanje zdravstvenih 
storitev in drugih ugodnosti, ki jih socialno zavarovanje daje, ne da bi pri tem 
kakorkoli prizadeli vse tiste, ki so te pomoči resnično potrebni. To bi hkrati 
pomenilo pravilnejšo obremenitev kapacitet zdravstvene službe, racionalnejše 
gospodarjenje z njihovimi sredstvi in dalo večji poudarek štednji, ker stroški 
za socialno zavarovanje strahovito in hitro rastejo. 

Posebej je treba omeniti najvažnejše nove pravice, ki jih zakon daje kme- 
tijskim proizvajalcem. 

Za vse zdravljenje v ambulantah, splošnih in specialnih ter za preglede 
v teh zdravstvenih ustanovah, bodo koristniki zdravstvenega zavarovanja ne- 
posredno plačevali samo 25 0/o teh stroškov. Dalje, za zdravljenje na domu 
vključno s potnimi stroški zdravnika, samo 50 0/o stroškov. Za zdravljenje v vseh 
bolnicah, splošnih in specialnih, je za prvih 14 dni zdravljenja predvidena 50 % 
udeležba koristnikov, za nadaljnji čas pa celo samo 30 0/o participacija. Po- 
membna ugodnost je tudi pri stroških za zdravila, katerih bo samo 50 % plačal 
koristnik, 50 0/o pa skladi. 

Tu so samo najvažnejše pravice, ki kažejo kako ogromen napredek pred- 
stavlja uvedba zdravstvenega zavarovanja za kmetijske prebivalce. S tem zako- 
nom se hkrati rešujejo najtežja vprašanja zdravstvnega varstva kmetijskih 
proizvajalcev. 



11. seja 81 

Za finansiranje zdravstvnega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev se 
ustanovijo okrajni skladi. V te sklade dotekajo dohodki v glavnem iz dveh virov: 
iz prispevkov zavarovancev določenih na osnovi katastrskega dohodka ter iz 
proračunov ljudskih odborov in republike v obliki dotacije. 

Število zavarovancev in obseg zdravstvenih storitev določata tudi višino 
skupnih sredstev, ki bodo potrebna za pokritje izdatkov zavarovanja. Tako se 
računa, da bodo za leto 1960 znašali izdatki za zdravstveno zavarovanje kme- 
tijskih proizvajalcev v LRS 2 650 000 000 dinarjev. 

Ljudska skupščina bo z zakonojn o družbenem planu ali pa s posebnim 
odlokom vsako leto določila tako osnovo kakor tudi višino prispevka od kata- 
strskega dohodka davčnih zavezancev, prispevek za vsakega zavarovanca — 
glavarino ter višino in način plačevanja dotacij ljudskih odborov in republike 
zavarovalnim skladom. 

Ker je bilo sprejeto stališče, naj proračuni dotirajo skladom finančna sred- 
stva v približno taki višini kot so znašali izdatki za brezplačno zdravljenje 
kmetijskih proizvajalcev, se predvideva, da bo znašal skupni prispevek ljudskih 
odborov in republike v 1960. letu 1 319 000 000 dinarjev. Izračun o tem, koliko 
zdravstvenih uslug bodo plačali koristniki neposredno s participacijo, pokaže, 
da bo to predvidoma zneslo za naslednje leto 679 milijonov dinarjev. Za pokritje 
vseh predvidenih izdatkov je potrebno s prispevkom zbrati še 989 milijonov 
dinarjev. To vsoto dobimo s prispevkom^ v višini 2 0/o od katastrskega dohodka 
skupno s prispevkom za vsakega zavarovanca po 1200 dinarjev, ki znaša tako 
100 dinarjev na mesec za vsako zavarovano osebo. 

Pri tem je treba pripomniti, da so zavezanci 2 0/o proporcionalnega prispevka 
od katastrskega dohodka vsi, ki so lastniki zemljišč, ne glede na to ali bodo po 
tem zakonu zavarovani ali ne. To se pravi, tudi tisti lastniki, ki so v delovne^ 
razmerju in so zaradi tega zavarovani po zakonu o socialnem zavarovanju. Po 
tem zakonu pa ne bodo imeli pravic. To določilo je primerno zato, ker imajo 
praviloma taki zavezanci od svoje imovine določene koristi, ki pa vplivajo že 
do sedaj tudi na nekatere dajatve iz socialnega zavarovanja, kot so na primer 
otroški dodatki ali pa na primer dejstvo, da ob prekoračenju določenega davč- 
nega cenzusa družinski člani takega zavarovanca nimajo pravic zdravstvenega 
varstva po zakonu o socialnem zavarovanju. Te pravice pa bodo seveda imeli 
po zakonu o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev. 

Predloženi način finansiranja seveda ni najboljši. Vendar za enkrat boljšega 
načina ni, zlasti če upoštevamo dejstvo, da bodo ljudski odbori v odvisnosti od 
zbranih prispevkov dajali na svojem področju vsi v enakem razmerju dotacijo 
okrajnim skladom zavarovanja iz svojih proračunov. To sicer dosledno velja 
samo za okrajne ljudske odbore, ki jih zakon pooblašča, da lahko v odnosu do 
občin S svojim odlokom uveljavljajo isto ali pa kako drugo primernejšo obliko. 

Določene razlike med okraji, zlasti pa med posameznimi občinami pa nas 
nujno silijo k intenzivnejšim naporom za odpravljanje zaostalosti. Pri tem je 
zlasti uvedba zdravstvenega zavarovanja za kmetijske proizvajalce lahko močna 
vzpodbuda za napredek kmetijske proizvodnje in za uvajanje modernih pro- 
izvodnih metod v kmetijstvu ter za hitro uveljavljanje vseh oblik socialističnega 
gospodarjenja na naši vasi, in zato zelo učinkovita pot za odpravljanje zaosta- 
losti. 

Poleg okrajnih skladov se ustanovi tudi republiški sklad za pozavarovanje. 
V ta sklad bodo okrajni skladi obvezno plačevali premijo. Verjetno bo morala 
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znašati 5—6 0/o zbranih prispevkov ter bo to stalni vir dohodkov za republiški 
pozavarovalni sklad. Zakon določa pogoje, kdaj je okrajni sklad upravičen 
zahtevati sredstva iz republikega sklada za pozavarovanje. To je v primeru 
kadar nastane ob zaključku leta v okrajnem skladu primanjkljaj in to bodisi 
zaradi občutno večje razširjenosti določenih bolezni kot- je sicer republiško 
povprečje ali pa v primeru epidemij. Oboje pa pomeni večje izdatke posamez- 
nega sklada kot se normalno pričakuje. 

Preden pa bo mogel zahtevati sredstva iz republiškega sklada, pa bo moral 
okrajni sklad te povečane izdatke pokriti iz svoje rezerve, v katero se steka 50 % 
presežkov, medtem ko gre drugih 50 0/o presežkov za napredek zdravstvene 
službe. 

S tem je uveljavljeno načelo, naj bi ne bilo rned okraji prelivanja sredstev 
zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev. Obenem pa se zagotavlja, 
da v izrednih primerih rešujemo vprašanje izrednih izdatkov prav s sistemom 
poza varovanja. 

V skladu s celotnim našim družbenim sistemom imajo okrajni skladi, kakor 
tudi republiški pozavarovalni sklad svoje upravne odbore, ki bodo zaupane jim 
naloge gotovo dobro in vestno izvrševali. To pa kljub temu ne pomeni, da 
ljudski odbori ne bi skrbeli tudi za to področje. Zakon jim že tako nalaga 
določeno odgovornost v primeru, kadar sredstva ne dotekajo v sklade dovolj 
enakomerno ali pa kadar bi bilo potrebno, da sklad najame kratkoročen kredit 
za začasno pokritje eventualnih primanjkljajev. Pa tudi sicer so problemi nadalj- 
njega razvoja zdravstvene službe, kakor tudi pravilnega funkcioniranja zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev tesno povezani z ostalimi gospo- 
darskimi in političnimi problemi ter bodo terjali občutno pomoč in dokajšnjo 
pozornost. 

Poseben problem predstavlja razširjeno zdravstveno zavarovanje, ki se 
lahko uvede na področju posameznega okraja ali pa tudi posamezne občine. 
Z razširjenim zdravstvenim zavarovanjem se zavarovancem lahko povečajo 
zlasti ugodnosti, ki jih predstavlja osnovno zdravstveno zavarovanje, na primer 
manjša participacija koristnikov pri stroških za določene storitve in podobno, 
ali pa se lahko uvedejo tudi nove zdravstvene usluge in storitve, ki 
jih osnovno zavarovanje ne vsebuje, kot so na primer zobozdravstvene usluge, 
protetika, ortopedska dela itd. Pri tem je treba zelo jasno poudariti, da se 
morajo za tako povečane storitve in s tem seveda'tudi za povečane izdatke 
zagotoviti potrebna sredstva v okraju oziroma občini, kjer se razširjeno zdrav- 
stveno zavarovanje uvede. Pri tem je namreč važno dejstvo, da se morajo 
skladi razširjenega zdravstveniega zavarovanja voditi popolnoma ločeno in da ni 
dovoljeno prelivanje sredstev iz. skladov za osnovno zdravstveno zavarovanje 
na sklade za razširjeno zdravstveno zavarovanje. Ker bodo na posameznih pod- 
ročjih uvajali razširjeno zdravstveno zavarovanje zelo različno, seveda tudi ni 
možno pozavarovanje, ker za to ni enotne osnove. Ker bo enako, kot je osnovno 
zdravstveno zavarovanje enotno in obvezno za vso republiko, tudi razširjeno 
zdravstveno zavarovanje enotno in obvezno na področju, kjer bo vpeljano, to 
se pravi v okraju ali pa posamezni občini, bo treba preden se tako zavaro- 
vanje uvede vse temeljito pripraviti, zlasti glede izračuna dohodkov in izdat- 
kov, ker bi v primeru primanjkljaja pri razširjenem zdravstvenem zavarovanju 
tega lahko pokrivali samo z dodatnim prispevkom zavarovancev ali eventualno 
iz proračuna. 
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V tem primeru predvideva zakon postopek po katerem so mora za uvedbo 
razširjenega zdravstvenega zavarovanja v okraju izjaviti večina zborov pro- 
izvajalcev, v občini pa večina samih proizvajalcev, ki se skličejo tako, kot je 
to predvideno za volitve organov upravljanja. S tem se zagotavlja demokra- 
tičnost in pa resna presoja o uvedbi razširjenega zdravstvenega zavarovanja 
preden pristojni ljudski odbori o njem dokončno sklepajo. 

Zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev pomeni veliko 
pridobitev za kmečko prebivalstvo v naši socialistični ureditvi — vključuje se 
vanjo kot sestavni del našega družbenega sistema ter bo nova vzpodbuda zlasti 
za hiter napredek moderne kmetijske proizvodnje in socialistične preobrazbe 
na vasi. 

Izvršni svet predlaga Ljudski skupščini, da predlog zakona v obliki, kot 
je predložen sprejme. 

Predsednik Miha Marinko: O predlogu bosta razpravljala zbora na 
svojih ločenih sejah. 

Zato prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obrazložitev 
k predlogu zakona o hišnikih. 

Janko Rudolf: Čuvanju obstoječega stanovanjskega fonda ter stano- 
vanjskega fonda, ki se izgrajuje v zadnjem času v vse večjem obsegu, je vse- 
kakor potrebno posvečati posebno pozornost. K temu niso poklicani le hišni 
sveti, temveč neposredno tudi hišniki. Razumljivo je, da izvajanje hišniških 
opravil ni nepomembna naloga. Zato je treba poklic hišnikov tudi pri ureditvi 
njihovih delovnih razmerij presojati s tega vidika, da so jim naložene obsežne 
odgovornosti in da pri varovanju stanovanjskih hiš nastopajo kot pooblaščenci 
hišnih svetov. Iz teh razlogov vsebujeta tako zakon o delovnih razmerjih kakor 
tudi zakon o stanovanjskih razmerjih določila, na podlagi katerih naj se raz- 
merja hišnikov do hišnih svetov oziroma zasebnih lastnikov podrobno uredijo 
s posebnimi republiškimi zakoni. 

Pri opredeljevanju hišniških opravil je vsekakor potrebno ugotoviti to, da 
spada med hišnikove osnovne obveznosti skrb za stanovanjsko hišo in posamezna 
stanovanja, da se ta pravilno uporabljajo in da lahko čim dalj služijo svojemu 
namenu. Zato po predlogu zakona hišnik ni zgolj izvrševalec nalog, ki mu 
jih nalaga hišni svet, temveč mora tudi samoiniciativno v smislu predpisov 
in delovne pogodbe skrbeti za red in snago v hiši, za pravilno funkcioniranje 
vseh naprav v hiši, za vzdrževanje hiše in stanovanj v ustreznem stanju ter da 
se v hiši ne dela škoda. Hišnik je dolžan, da o ugotovljenih pomanjkljivostih 
obvešča hišni svet ter da določena popravila za katera je usposobljen izvršuje 
tudi sam. Podobne dolžnosti ima tudi hišnik tiste hiše, ki ni v družbeni lasti. 

Delovno razmerje tistih oseb, ki opravljajo hišniška dela v organizacijah 
oziroma ustanovah ni urejeno po predlogu tega zakona. Za opravljanje takih 
poslov veljajo predpisi, s katerimi se urejajo delovna razmerja tehničnega osebja 
in pomožnih uslužbencev, zaposlenih v državnih organih, ustanovah in organi- 
zacijah oziroma veljajo predpisi zakona o delovnih razmerjih ter interni predpisi 
gospodarskih organizacij, kot so na primer tarifni pravilniki in podobno. 

Glede na to, da bodo natančnejše predpise o tem, katera dela se štejejo 
za  hišniška  dela,  izdali  občinski  ljudski  odbori  na  podlagi  pooblastila,  ki je 
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dano v zakonu o stanovanjskih razmerjih, vsebuje predlog zakona le okvirne 
določbe o tem, katera dela se štejejo za hišniška opravila. 

Ker so hišniška opravila specifična, zato se v predlogu zakona tudi delovno 
razmerje hišnika ureja na poseben način. To velja zlasti za delovni čas, tedenske 
počitke in disciplinsko odgovornost. Tako je na primer določeno, da se nadure 
plačujejo hišniku šele takrat, če je v povprečju enega meseca bil zaposlen več 
kot osem ur dnevno. Zaradi posebnih pogojev v katerih je potrebno opravljati 
hišniška dela, zakon dopušča možnost, da se lahko z delovno pogodbo določi, 
katera dela je hišnik kljub počitku dolžan opravljati tudi ob nedeljah in 
državnih praznikih. Za primere kadar hišnik prekrši delovno disciplino s tem, 
da naklepno ali iz malomarnosti ne izpolnjuje svojih delovnih obveznosti, ki 
so določene z delovno pogodbo, predlog zakona uvaja disciplinsko odgovornost 
in postavlja tudi organe za izrekanje disciplinske kazni. To so hišni svet oziroma 
disciplinska komisija, ki jo ustanovi stanovanjska skupnost. O pritožbah zoper . 
odločbo disciplinske komisije odloča posebno disciplinsko sodišče pri občinskem 
ljudskem odboru. 

Strokovno usposabljanje hišnikov je v predlogu zakona posebej obrav- 
navano. Izvrševanje hišniških del bo namreč zahtevalo vse večjo strokovno 
usposobljenost, zlasti v takih primerih, ko bodo hišniki zaradi polne zaposlitve 
morali opravljati strokovne hišniške posle za več hiš iste stanovanjske skup- 
nosti. 

Plače hišnikov morajo po predlogu zakona biti določene tako, da znašajo 
najmanj toliko, kot je glede na delovno dobo in strokovno kvalifikacijo določeno 
s predpisi o plačah tehničnega osebja in pomožnih uslužbencev. Hišniško stano- 
vanje ni naturalna dajatev. Ce se hišniku da stanovanje, ki je v hiši namenjeno 
za hišnika, je treba to določiti v delovni pogodbi. Hišni svet dodeli hišniku 
hišniško stanovanje s posebno odločbo. Ko hišniku preneha delovno razmerje, 
se morajo on in tisti, ki z njim stanujejo, izseliti iz tega stanovanja. Način 
izpraznjevanja hišniških stanovanj je po predlogu zakona urejen na način, kakor 
to predpisuje zvezni zakon o stanovanjskih razmerjih. 

Delovna pogodba, ki jo skleneta delodajalec in hišnik mora biti po pred- 
logu zakona sklenjena v pismeni obliki. To je potrebno glede na odgovornost 
hišnikov, ki jo imajo pri opravljanju svojih poslov. Zlasti pa je utemeljena 
obveznost pismenega sklepanja pogodbe zato, da se v čvrstejši obliki določijo 
specifične medsebojne obveznosti, ki izvirajo iz hišniškega delovnega razmerja 
za delodajalca in hišnika. 

Poleg načinov prenehanja delovnih razmerij, ki so predvidena že po zakonu 
o delovnih razmerjih, predvideva predlog zakona, da more delovno razmerje 
hišnika prenehati tudi z odpustom, kadar je hišnik zaposlen v hiši, ki ni v druž- 
benem upravljanju. Odpust je možen le tedaj, če hišnik občutno zanemarja 
svoje delovne obveznosti, ki so določene z delovno pogodbo, zlasti če bi bilo 
z neizpolnitvijo obveznosti storjeno kaznivo dejanje ali prekrSek. To je uteme- 
ljeno s tem, da ni možno poveriti disciplinskega kaznovanja zasebnim lastnikom. 
Kot posebno vrsto prenehanja delovnega raz,merja, predlog zakona obravnava 
možnost, da hišnik zapusti delo v taksativno naštetih primerih, ko zaradi pravnih 
posledic velja, da je delodajalec hišniku odpovedal delovno razmerje. 

Ker so možni tudi taki primeri, da v posameznih hišah ni potrebno, da bi 
se hišniška opravila izvrševala s polnim rednim delovnim časom, predlog zakona 
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dopušča sklepanje tako imenovanih priložnostnih delovnih razmerij. Za urejanje 
teh razmerij veljajo tista določila zakona, ki so posebej omenjena. 

S predlogom zakona se hišniška delovna razmerja, njihove pravice in dolž- 
nosti urejajo v celoti za razliko od dosedaj veljavne uredbe, ki je urejala le 
plače hišnikov. Upoštevana so pri tem tako pooblastila, ki so dana v zakonu 
o delovnih razmerjih kot tudi pooblastila iz zakona o stanovanjskih razmerjih. 
Zato predlagam, da skupščina predlog zakona v celoti sprejme. 

Predsednik Miha Marinko: Ker bo tudi o tem zakonskem predlogu 
razprava na ločenih sejah, prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to 
je na obrazložitev predloga zakona o delovnih razmerjih gospodinjskih pomočnic 
in postrežnic. 

Janko Rudolf: Poklic gospodinjskih pomočnic je eden tistih poklicev, 
ki je upoštevan in ki se v novih družinskih skupnostih pojavlja še vedno kot 
nujno potreben. Predvsem se gospodinjske pomočnice uveljavljajo v tistih dru- 
žinah, kjer je zaposlenih večje število družinskih članov in kjer je gospodinjskim 
pomočnicajn poleg rednih gospodinjskih opravil zaupano tudi varovanje otrok. 
Število gospodinjskih pomočnic, ki so zaposlene v Ljudski republiki Sloveniji, 
katerih je po podatkih Republiškega zavoda za socialno zavarovanje 5580, 
dokazuje, da kljub vse večjemu razvoju stanovanjskih skupnosti in ustanav- 
ljanju raznih servisnih delavnic in uslužnostnih komunalnih podjetij ni priča- 
kovati, da bi v kratkem času poklic gospodinjske pomočnice mogel odpasti. Zato 
tudi zakon o delovnih razmerjih pooblašča ljudske republike, da s posebnimi 
zakonskimi predpisi uredijo delovna razmerja gospodinjskih pomočnic ter da 
pri izdaji teh predpisov upoštevajo specifičnosti, ■ ki so z izvajanjem poklica 
gospodinjske pomočnice bistvene glede na to, da gospodinjska pomočnica pravi- 
loma stanuje in se hrani v okviru družinske skupnosti. 

Iz teh razlogov ni možno in tudi pooblastilo zveznega zakona o delovnih 
razmerjih ne zahteva, da se delovno razmerje gospodinjskih pomočnic ureja na 
enak način, kot so po tem zakonu urejena delovna razmerja drugih zaposlenih 
oseb. Zlasti se ne more v delovno razmerje gospodinjskih pomočnic vnašati 
splošno veljavni predpis o delovnem času, tedenskih počitkih, odmorih, nagra- 
jevanju in prenehanju delovnega razmerja. Značilno za delovno razmerje gospo- 
dinjske pomočnice je to, da gospodinjska pomočnica svojega dela 'ne opravlja 
kontinuirano, kajti priroda gospodinjskih poslov je taka, da v posameznih 
obdobjih intenzivnost dela narašča, v nekaterih pa gospodinjska pomočnica 
lahko opravlja tudi dela za sebe. Zato predlog zakona delovnega časa ne omejuje 
na osemurni delavnik, temveč določa le čas nočnega počitka. Ta je glede na 
starost gospodinjske pomočnice različno urejen, mora pa znašati najmanj osem 
ur oziroma devet ur za tiste gospodinjske pomočnice, ki niso dopolnile osem- 
najst let. Na poseben način je urejen tudi čas tedenskega počitka, ki mora znašati 
najmanj dvakrat na teden po pet ur in prav toliko ob državnih praznikih. 
Seveda je dopustno, da se določijo dnevi in način koriščenja tedenskega počitka 
z medsebojnim sporazumom. 

Tudi vprašanje plač gospodinjskih pomočnic ni bilo možno v predlogu 
zakona urediti ob upoštevanju splošnih načel nagrajevanja, kajti značilnost 
delovnega razmerja gospodinjske pomočnice je kot že omenjeno, da živi v 
družinski skupnosti in da mora zato nujno del njenih prejemkov biti izražen 
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v naravi, to je z vrednostjo stanovanja in hrane. Seveda pa je potrebno ta 
določila zakona z izvršilnimi predpisi precizirati do take mere, da ne more 
priti do nepravilnih tolmačenj in da se zagotove gospodinjskim pomočnicam 
tiste pravice, ki so osnovne in bistvene za ta poklic. 

Glede na posebnost delovnih razmerij gospodinjskih pomočnic zajema 
predlog zakona le delovna razmerja tistih gospodinjskih pomočnic, ki so zapo- 
slene pri zasebnih delodajalcih. Opravljanje gospodinjskih del v okviru raznih 
servisnih služb pa je urejeno z že obstoječimi splošnimi predpisi, ki veljajo za 
osebe zaposlene v organizacijah oziroma v ustanovah. Prav tako predlog zakona 
ne obravnava delovnih razmerij gospodinjskih pomočnic v takih primerih, ko 
pretežno opravljajo druga dela, predvsem v kmetijstvu. Taka delovna razmerja 
bodo urejena s posebnimi predpisi. 

Poseben poudarek je dan v predlogu zakona na strokovno usposabljanje 
gospodinjskih pomočnic. To je potrebno zato, da se gospodinjskim pomočnicam 
omogoči, da svoje znanje izpolnjujejo in da se jim po splošno veljavnih predpisih 
na podlagi položenih izpitov priznavajo ustrezne stopnje kvalifikacij. S tem, 
zlasti pa še s posebnimi predpisi, ki bodo izšli na podlagi tega zakona, se spre- 
minja dosedanja praksa, ki takega strokovnega usposabljanja ni omogočala in 
je poklic gospodinjskih pomočnic ostajal izven splošno veljavnih načel, da je 
vsakomur, ki je v delovnem razmerju treba omogočiti izpopolnjevanje oziroma 
strokovno usposabljanje. 

Ker živijo gospodinjske pomočnice praviloma v skupnem gospodinjstvu z 
delodajalcem, je moral predlog zakona upoštevati tudi interese samih gospo- 
dinjstev, če naj se sploh odločijo za to, da imajo gospodinjske pomočnice. Tako 
je v predlogu zakona predvideno, da mora delodajalec gospodinjsko pomočnico, 
ki zaradi bolezni ne more opravljati svojega dela, obdržati na njeno zahtevo 
v svoji oskrbi le en mesec, lahko pa ji za ta čas preskrbi primerno oskrbo 
drugod. Tako določilo je utemeljeno zaradi potrebe po stalnem opravljanju zlasti 
tistih gospodinjskih opravil, ki se nanašajo na pripravljanje hrane, pranje, varo- 
vanje otrok in podobno. V predlogu zakona tudi ni bilo možno zaradi navedenih 
interesov gospodinjstev predvideti za gospodinjske pomočnice večje zaščite kot 
te, da se jim ne more odpovedati med boleznijo, ki ne traja več kot mesec dni 
oziroma med letnim dopustom. Ce tako določilo ne bi bilo vsebovano v predlogu 
zakona, bi tedaj v mnogih primerih gospodinjstva morala imeti po dve gospo- 
dinjski pomočnici hkrati, s čimer bi bila dvojno obremenjena s prispevki za 
socialno zavarovanje. V zvezi s tem je treba opozoriti na že veljavne predpise, ki 
zagotavljajo začasno nezaposlenim osebam posebne pravice, med katere je treba 
šteti tudi pravico do zavarovanja za primer bolezni, nosečnosti  itd. 

Predlog zakona tudi ni mogel sprejeti veljavnih določil o disciplinski od- 
govornosti gospodinjskih pomočnic, ker bi se z izrekanjem disciplinskih kazni 
prekomerno obremenjevali pristojni organi občinskih ljudskih odborov, izrečene 
disciplinske kazni pa največkrat niti ne bi mogle povrniti primernega zaupanja 
družine do gospodinjske pomočnice, ki se je s svojim dejanjem izkazala, da 
takega zaupanja ni več vredna. Zato predlog zakona predvideva, da je v poseb- 
nih taksativno navedenih primerih gospodinjsko pomočnico možno odpustiti 
z dela brez poprejšnje odpovedi. Prav tako pa predlog zakona omogoča tudi 
gospodinjski pomočnici, da lahko izstopi z dela brez poprejšnje odpovedi v pri- 
merih, ki jih zakon izrecno predvideva. 
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Glede na to, da zakon ureja le najvažnejše pravce in dolžnosti, ki izvirajo 
iz delovnega razmerja gospodinjskih pomočnic, je prepuščeno individualnim 
pogodbam, da se z njimi podrobno urejajo medsebojne pravice in dolžnosti, 
s čimer je omogočeno, da se delovna razmerja gospodinjskih pomočnic v okviru 
pozitivnih določil zakona prilagajajo dejanskim razmeram in potrebam posa- 
meznih gospodinj. Nepravilnosti, ki bi se morebiti pojavljale, pa tako mora 
odpravljati služba inšpekcije dela, za razsojanje težjih primerov kršitev medse- 
bojnih obveznosti pa so pristojna redna sodišča. 

Ker je v posameznih zasebnih gospodinjstvih včasih potrebno tudi zapo- 
slovanje pomočnic, ki niso zaposlene s polnim delovnim časom, temveč le nekaj 
ur dnevno, ureja predlog republiškega zakona tudi delovna razmerja postrežnic. 
za katere veljajo le tista določila, ki so za taka razmerja posebej predvidena. 

Glede na to, da delovna razmerja gospodinjskih pomočnic in postrežnic 
v zasebnih gospodinjstvih doslej niso bili urejena v celoti, temveč je bilo z 
uredbo o plačah iz leta 1952 urejeno predvsem le plačevanje gospodinjskih po- 
močnic, predlagam, da se predlog zakona o delovnih razmerjih gospodinjskih 
pomočnic in postrežnic sprejme. 

Predsednik Miha Marinko: S tem smo izčrpali tudi 3. točko dnev- 
nega reda. Razprava in sklepanje o vseh teh predlogih zakonov bo na ločenih 
sejah. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na izvolitev dveh 
članov Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS. 

V tej zadevi mi je predsednik Izvršnega sveta poslal naslednji dopis ozi- 
roma predlog: 

»Izvršni svet Ljudske skupščine LRS je na podlagi 76. člena ustavnega 
zakona o temeljih družbene in politične ureditve in o organih oblasti Ljudske 
republike Slovenije ter v zvezi z 22. členom poslovnika Ljudske skupščine LRS 
sprejel naslednji 

sklep: 

Ljudski skupščini LRS se predlaga, da izvoli za člana Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS dr. Marijana Dermastio, dosedanjega predsednika 
Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana, in Bojana Polaka, republiškega sekre- 
tarja za promet. 

Naprošam vas; da glede na širše potrebe, ki so se pokazale pri delu Izvrš- 
nega sveta in ki zahtevajo njegovo razširitev, predložite ta predlog Ljudski 
skupščini LRS v obravnavanje in sklepanje.« 

Slišali ste predlog Izvršnega sveta. Zeli kdo besedo k temu predlogu? (Ne 
javi se nihče.) Ce nihče, potem dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za to. 
da se za člana Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS izvolita poslanca dr. 
Marijan Dermastia in Bojan Polak, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja?  (Nihče.) 

Ugotavljajn, da sta za člana Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS soglasno 
izvoljena dr. Marjan Dermastia in Bojan Polak. 

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

Seja je bila zaključena ob 11.25 uri. 



12. seja 

(14. in 15. januarja 1960) 

Predsedoval;   Miha   Marinko,   predsednik 
in   Stane   Kavčič,   podpredsednik 
Ljudske skupščine LRS 

Tajnik: dr.   Miha   Potočnik 

Začetek seje ob 10.50 uri. 

Predsednik Miha Marinko: Pričenjam 12. skupno sejo Republiškega 
zbora in Zbora proizvajalcev in ugotavljam, da so svojo odsotnost opravičili 
isti poslanci, kakor na ločenih sejah. Prosim tajnika, da prečita zapisnik 11. 
skupne seje. (Tajnik dr. Miha Potočnik prebere zapisnik 11. skupne seje.) 

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

Izvršni svet je sporočil, da želi odgovoriti na pismena vprašanja ljudskih 
poslancev: Janeza Kermavnerja o ureditvi cestnega prometa v Ljubljani. Vik- 
torja Grče o razvoju servisne mreže na področju Ljudske republike Slovenije 
in o davku na osebni dohodek ter na vprašanje Jožeta Slaviča o rekonstrukciji 
pomurskih opekarn. 

Po sklepu obeh zborov naj bi na skupni seji poslušali obrazložitev k pred- 
logu družbenega plana Ljudske republike Slovenije za leto 1960, k predlogu 
zakona o določitvi udeležbe občin in okrajev v skupnih virih dohodkov in k 
predlogu zakona o proračunu Ljudske republike Slovenije (republiškem pro- 
računu) za leto 1960 in da bi te predloge tudi obravnavali. 

Razen tega predlagata zakonodajna odbora obeh zborov, naj skupščina 
sprejme odlok o spremembi poslovnika Ljudske skupščine LRS, dalje predlaga 
administrativni odbor, da Ljudska skupščina razpravlja in sprejme odlok o 
spremembi odloka o nagradah in povračilih poslancem Ljudske skupščine LRS. 
Administrativni odbor je predložil tudi svoje poročilo. Izvršni svet pa predlog 
za volitve in razrešitve sodnikov. 

Zato predlagam naslednji dnevni red: 
1. obrazložitev in obravnava o predlogu družbenega plana Ljudske repu- 

blike Slovenije za- leto 1960; 
2. obrazložitev in obravnava o predlogu zakona o določitvi udeležbe občin 

in okrajev v skupnih virih dohodkov; 
3. obrazložitev in obravnava o predlogu zakona o proračunu Ljudske re- 

publike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1960; 
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4. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah 
poslovnika Ljudske skupščine LRS; 

5. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o nagradah in povračilih poslancem Ljudske skupščine; 

6. poročilo administrativnega odbora; 
7. volitve in razrešitve sodnikov. 
Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu dnevnemu redu? (Ne javi se 

nihče.) Ce nihče, potem ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 
Preden pa preidemo na dnevni red, prosim predstavnika Izvršnega sveta 

tovariša Vladimira Kadunca za odgovor na vprašanje ljudskega poslanca Janeza 
Kermavnerja. 

Vladimir Kadunc: Na seji zbora proizvajalcev Ljudske skupščine 
LRS dne 26. novembra 1959 je zvezni ljudski poslanec Janez Kermavner stavil 
izvršnemu svetu Ljudske skupščine LRS vprašanje, ki se glasi: 

»Vsem je znano, da je za Ljubljano, pa tudi za druga naša mesta zelo zna- 
čilna ureditev cestnega prometa, ki sploh ne ustreza več sedanjim potrebam 
naraščajočega prometa. Glede na to stavljam naslednje vprašanje: Ali se o tem 
problemu razpravlja in kako se ga namerava rešiti. Rešitev tega problema 
zahteva varnost naših državljanov, zlasti spričo vse bolj naraščajočega avtomo- 
bilskega prometa in spričo skrajno pomanjkljivih signalnih ureditev v prometu 
— konkretno brez semaforjev — pa tudi ker ni enotnih kriterijev, kako naj se 
promet odvija. 

Ce naj govorim konkretno, bi rekel, da v Ljubljani uradujemo na cesti po 
pravilu desne roke, po pravilu prednosti — skratka, ni nobenega kriterija. 
Prosil bi, da Izvršni svet da pojasnilo, kako se ta problem rešuje, ker je dovolj 
pomemben in pereč, da ga obravnavamo tudi v Ljudski skupščini.« 

Odgovor: Ce preciziram vprašanje ljudskega poslanca Kermavnerja, bi 
lahko 'rekel, da želi odgovor na dvoje osnovnih vprašanj, in sicer ali se raz- 
pravlja o problemu varnosti cestnega prometa v Ljubljani in v drugih naših 
mestih in kako se ta problem rešuje. 

Preden odgovorim na stavljeni vprašanji, moram navesti nekaj splošnih 
ugotovitev o sedanjem stanju prometa pri nas. 

Promet na naših cestah izredno hitro narašča. V letu 1959 se je število 
registriranih motornih vozil v LRS dvignilo od 28 264 na okoli 45 000, kar pred- 
stavlja precejšen porast, čeprav vsa ta motorna vozila dejansko niso v uporabi. 
Tak porast števila motornih vozil pa je posebno občuten v Ljiibljani, kjer je 
registriranih 38 %, to se pravi 16 200 vseh motornih vozil. Tudi pritok novih 
vozil v Ljubljano predstavlja 26 % vsega dotoka v Slovenijo. Pri ocenjevanju 
gostote prometa v Sloveniji pa ne smemo prezreti čez 500 000 dvokoles, od tega 
v Ljubljani okoli 80 000, 14 000 mopedov, od tega v Ljubljani okoli 4500, okoli 
50 000 vprežnih voz in nekaj čez 310 000 tujih motornih vozil, ki so samo v letu 
1959 šla skozi Slovenijo, večina od njih pa tudi skozi Ljubljano. 

Pristojni organi nenehno proučujejo kompleksno problematiko tako nara- 
ščajočega prometa ter uvajajo najprimernejše ukrepe, ki naj zagotovijo uresni- 
čitev osnovnega interesa družbe za hiter, dobro organiziran promet ob isto- 
časni zaščiti splošne varnosti ljudi in premoženja. Pri reševanju teh vprašanj 
moramo imeti pred očmi okoliščino, ki predstavlja v sedanjosti več ali manj 
konstantno dejstvo, od katerega je odvisno celotno ukrepanje v smeri zagoto- 
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vitve hitrega in varnega prometa, to je urbanistična ureditev naših mest, za 
katera so značilne ceste in ulice, ki že zdavnaj ne ustrezajo potrebam tako 
naraščajočega domačega in tujskega prometa. Napori za urbanistično ureditev 
naših mest in v tej zvezi tudi cest so znani, zato bi svoj odgovor omejil na 
vprašanje, ki ga je postavil tovariš poslanec, to je na vprašanje reševanja teh 
problemov s strani organov, odgovornih za varnost prometa ter v tej zvezi na 
vprašanje signalnih naprav oziroma semaforjev. 

Obremenjenost cest v Ljubljani je precej velika in nenehno narašča. Pri 
tem pa moramo upoštevati dvoje dejstev. Prvič, da obremenjenost cest ni 
stalna, pač pa narašča v konicah, ki jih povzročajo predvsem kolesarji, ki se 
vozijo na delo ali z dela, v turistični sezoni tudi tujski promet ter nekatere 
posebne priložnosti, kot so prazniki, prireditve in podobno. Drugič, da so obre- 
menjene samo nekatere ulice oziroma ceste, tako imenovane transverzale, kot 
na primer Prešernova, Celovška, Titova, Tržaška, Resljeva, Masarykova, Miklo- 
šičeva in še nekatere. Upoštevajoč ta dejstva, usmerjajo promet na prometno 
bolj obremenjenih križiščih, predvsem v kopicah, uslužbenci za varnost prorneta. 
Določeno precenjevanje potreb po dirigiranem prornetu, bodisi preko uslužben- 
cev za varnost prometa ali semaforjev, kakor tudi pavšalno urejanje prometa 
na vseh cestah Ljubljane in drugih -mest. ne glede na obremenjenost teh cest, 
pa bi po dosedanjih izkušnjah lahko v nekem smislu predstavljajo celo oviro 
za hiter in nemoten' promet. Ce pa bo število motornih vozil v bodoče nara- 
ščalo v istem tempu kot doslej, bo promet kmalu dosegel tisto obremenjenost, 
ki bo .narekovala ves dan neprekinjeno usmerjanje presneta. Tako neprekinjeno 
usmerjanje prometa se že danes izvaja na križiščih Gosposvetske, Prešernove 
in Celovške ceste. Ali bo promet usmerjeval uslužbenec ali semafor, pa bo od- 
visno od sorazmerno izenačene obremenjenosti cest preko celega dne. 

Spričo dejstva neenake obremenjenosti cest izhaja tudi potreba po raz- 
ličnih kriterijih prednosti na nekontroliranih križiščih. Pri nas se v križiščih 
v glavnem uveljavljata dva kriterija, in sicer kriterij prednosti desnega pred 
levim na križiščih približno enako obremenjenih cest in kriterij prednosti ti- 
stega, ki je na prednostni glavni cesti na križiščih neenake frekvence obreme- 
njenosti cest. Enotnega kriterija, ki bi se izražal v tem, da bi na območju celega 
mesta imel v križišču prednost desni pred levim pa ni mogoče uvesti in ni 
uveden v nobeni deželi. Nasprotno, v državah z razvitejšim prometom poznajo 
razen navedenih dveh kriterijev tudi prepoved zavijanja v levo v križiščih, pre- 
poved zavijanja v desno in končno vožnja v isto smer brez zavijanja v levo 
ali desno. ' 

Na koncu bi rad odgovoril še na vprašanje, ali se v Ljubljani in drugih 
mestih razpravlja o perečih problemih cestnega prometa. 

Pri tem bi se omejil samo na razprave in ukrepe v zadnjih mesecih, čeprav 
pristojni upravni organi, kakor tudi druge zainteresirane organizacije, kot sem 
že uvodoma poudaril, prometno problematiko permanentno obravnavajo v 
skladu s potrebami, ki jih narekuje vsakokratna razvojna stopnja prometa. Tako 
so bile v okviru organov za notranje zadeve ustanovljene namesto organiza- 
cijskih enot v sestavu oddelka za javno varnost, samostojne organizacijske 
enote za področje zadev varnosti cestnega prometa. V republiki se ustanavlja 
komisija za zadeve varnosti cestnega prometa, ki bo koordinirala dejavnost 
različnih upravnih in drugih služb ter organizacij, ki lahko kakorkoli prispevajo 
k zagotovitvi varnosti v cestnem prometu. V okviru svetov za notranje zadeve 
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pri občinskih in okrajnih ljudskih odborih, se formirajo adekvatne komisije za 
varnost cestnega prometa. 

Problematiko varnosti cestnega prometa je zelo obširno obravnaval odbor 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS za notranjo politiko, ki je določil te- 
meljne principe za reševanje varnosti cestnega prometa ter sprejel vrsto 
sklepov, med drugim tudi sklep o ustanovitvi komisije, ki naj pripravi predlog 
za spremembo in vskladitev pozitivnih predpisov s področja varnosti cestnega 
prometa ter komisije, ki naj pripravi predlog za spremembo temeljnega zakona 
o prekrških za učinkovitejše upravno kazensko ukrepanje zoper kršilce pro- 
metnega reda. 

Uspešno posvetovanje o vprašanju deliktov zoper varnost prometa na cestah, 
ki so se ga udeležili poleg pravosodnih tudi drugi zainteresirani upravni organi 
in organizacije, je organiziralo Vrhovno sodišče LRS. Na posvetovanju je bilo 
med drugim sklenjeno, da je treba pri sojenju kaznivih dejanj zoper varnost 
prometa na cestah dosledneje upoštevati načelo individualizacije kazni ter po- 
sebno vestno oceniti intenziteto družbene nevarnosti storilca, ki se lahko odraža 
v brezobzirnosti, vinjenosti, objestnosti, nečloveškem odnosu in podobno. Da 
je nadalje treba dosledneje razčistiti obdolženčevo krivdo in sokrivdo posa- 
meznih udeležencev, vzročno zvezo med obdolženčevimi dejanji ali stanji in 
posledicami, skratka, vse, kar je potrebno, da se ugotovi materialna resnica 
o stopnji družbene nevarnosti dejanja in storilca ter glede na to odmeri pri- 
merno stroga in učinkovita kazen. 

Ob koncu bi rad opozoril na dejstvo, da sta današnja stopnja razvoja pro- 
meta in zavest povprečnega državljana o prometni disciplini, nevarnosti cestišča 
in podobno v močnem razkoraku, kar nam narekuje pojačano vsestransko pre- 
ventivno, vzgojno in propagandno dejavnost, ker je hiter in varen cestni promet 
v prvi vrsti odvisen od pravilne in disciplinirane uporabe cestišča po vseh 
koristnikih cest. 

Predsednik Miha Marinko: Se ljudski poslanec Kermavner zadovolji 
z odgovorom? 

Janez Kermavner: Se zadovoljim. 

Predsednik Miha Marinko: Prosim predstavnika Izvršnega sveta to- 
variša inž. Viktorja Kotnika, da odgovori na prvo vprašanje ljudskega po- 
slanca Viktorja Grče o razvoju servisne službe v Sloveniji. 

Inž. Viktor Kotnik: Vprašanje tovariša ljudskega poslanca Viktorja 
Grče se glasi: 

»V zadnjem času se mnogo razpravlja, kako naj bi se organiziralo oskrbo- 
vanje (serviranje) vozil in drugih proizvodov na področju Jugoslavije. V zvezi 
s tem je bila izdana uredba z veljavnostjo 4.. novembra 1959, ki določa, da mora 
proizvajalec s pomočjo raznih navodil in servisnih delavnic poskrbeti za pra- 
vilno uporabo določenega proizvoda. Ze pred to uredbo je motorna industrija in 
tudi naše podjetje — Tomos — imelo to dejavnost za problematičfto in smo se 
na terenu pogodbeno vezali z določenimi podjetji, da skrbijo za pravilno upo- 
rabo naših izdelkov. Za področje FLRJ imamo v perspektivi predvideno tudi 
ustanovitev nekaj lastnih uslužnostnih delavnic. Menimo pa, da to ni vpra- 
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sanje samo proizvajalcev, ampak je potrebno, da posveti tem problemojn več 
pozornosti tudi komuna. V zvezi s tem me zanima, kakšno stališče je o teh 
vprašanjih zavzel Izvršni svet oziroma kakšne so, po mnenju Izvršnega sveta, 
idejne perspektive za razvoj servisne mreže na področju Ljudske republike 
Slovenije, zlasti še, ker fnoramo imeti za takšno dejavnost različne delavnice, 
tako glede opreme in velikosti kot glede na obseg dela itd. V zvezi s tem me 
zanima, kaj meni Izvršni svet o tem, kako naj bi ti proizvajalci ali pa tudi 
drugi zagotovili finančna sredstva. O organizaciji servisne mreže se je v merilu 
FLRJ, to je na Združenju proizvajalcev motornih vozil, razpravljalo in dalo 
določene prespektive, kako naj bi se razvijala servisna mreža, vendar nihče 
do danes še ni razpravljal o tem, kako naj bi se z družbenim planom predvi. 
dela sredstva za takšne gradnje. Mnenja sem, da bi bilo umestno o tem obvestiti 
tudi okrajne ljudske odbore in druge zainteresirane forume, da bi tem vpra- 
šanjem posvetiti večjo pozornost, seveda v tistem okviru, ki ga bo nakazal Izvršni 
svet.« 

Odgovor  na  vprašanje:  Izvršni  svet  smatra,   da   vprašanje  ljudskega  po- 
slanca tovariša Grče načenja zelo aktualen problem širšega značaja, ter je zato 

. potrebna nekoliko širša obrazložitev. 
V Jugoslaviji je v zadnjih letih vzporedno z dvigom življenjskega stan- 

darda naraščala tudi industrijska proizvodnja blaga široke potrošnje trajne 
vrednosti. Hkrati se povečuje tudi uvoz takega blaga. Večji denarni prejemki 
prebivalstva so imeli za posledico, da se je spremenila tudi struktura potrošnje 
prebivalstva tako, da stalno narašča udeležba aparatov za gospodinjstvo, indi- 
vidualnih prevoznih sredstev in drugih tehničnih predmetov v skupni potrošnji 
blaga široke potrošnje. Tak razvoj, ki je že sam po sebi značilen za dvig živ- 
Ijenske ravni, podpira tudi družba s široko razvitim sistemom kreditiranja na- 
bave takšnega blaga, s čimer je omogočeno, da tehnične izdelke nabavljajo 
vedno širši sloji našega prebivalstva. Povečana potrošnja tehničnih izdelkov 
trajne vrednosti pa ima svoj vpliv tudi na našo industrijo, ker ji omogoča, da 
proizvodnjo takšnih izdelkov organizira na široki osnovi ter iz individualne 
proizvodnje prehaja na moderno serijsko proizvodnjo, kar ima za posledico na- 
raščanje produktivnosti dela in znižanje stroškov proizvodnje. 

Tudi industrijska proizvodnja tehničnih predmetov uživa široko podporo 
družbe, kar prihaja do izraza predvsejn pri nabavah inozemskih licenc in pri 
kreditiranju izgradnje in razširitve podjetij za proizvodnjo tovrstnih izdelkov. 
Pri potrošnji tehničnih izdelkov trajni vrednosti smo pa vendarle pri nas v 
primerjavi z razvitimi državami šele na začetku in je s perspektivnim nara- 
ščanjem življenjske ravni pričakovati še mnogo večji porast potreb, ki ga 
morata spremljati naraščajoča industrijska proizvodnja in vedno širši asortima 
izdelkov. Vse tehnične predmete, tako gospodinjske kakor tudi vozila, pa je po- 
trebno, kakor velja to za vse stroje in aparate, med uporabo tudi vzdrževati 
in popravljati. Danes opravljajo to razne obrtne delavnice, vendar je tak način 
popravljanja večkrat nestrokoven in nesodoben, kvaliteta popravil vedno ne 
ustreza, delo samo je nizko produktivno in zato za potrošnika drago. Kakor 
je pogoj za široko uvajanje sodobnih tehničnih izdelkov trajnejše vrednosti 
moderna velika serijska industrijska proizvodnja, tako zahteva široka uporaba 
takšnih izdelkov tudi posebno organizacijo servisnega vzdrževanja in popravil 
z vedno razpoložljivim zadostnim asortimajem nadomestnih delov. 
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Zvezni Izvršni svet je v letošnjejn letu zato tudi izdal posebno uredbo, 
ki obvezuje proizvajalce tehničnih sredstev, da morajo s pomočjo raznih na- 
vodil in servisnih delavnic sami oskrbeti pravilno uporabo svojih tehničnih 
proizvodov. Gre torej za to, da so proizvajalci sami dolžni organizirati v bodoče 
servisno službo za svoje izdelke. Omenjena uredba prepušča proizvajalcem, da 
sami najdejo takšen način organizacije servisne službe, ki njihovim izdelkom 
najbolj ustreza. Iz diskusij, ki so se vodile deloma že tudi pred izidom uredbe 
na sekretariatu Izvršnega sveta, v trgovinski in obrtni zbornici, z večjim šte- 
vilom proizvodnih podjetij, izhaja, da je možno in potrebno, da proizvodna 
podjetja glede servisne službe za svoje izdelke na temelju dolgoročnih pogodb 
kooperirajo z obstoječimi obrtnimi delavnicami in jih oskrbujejo s potrebnimi 
servisnimi deli. Takšna povezava industrije in uvoznikov z obstoječimi obrtnimi 
delavnicami bo nedvomno prispevala k izboljšanju servisne službe. Vendar pa 
samo na tej osnovi ne bo mogoče rešiti celotnega problema, posebno, kadar gre 
za masovno proizvodnjo velikoserijskih izdelkov z večjo stopnjo kompliciranosti 
kakor so na primer motorna kolesa, avtomobili in podobno. V takih primerih 
bi morala proizvodna podjetja ustanavljati lastno mrežo specializiranih ser- 
visnih delavnic v vseh večjih potrošnih središčih. Takšni servisi bi obratovali 
sicer na osnovi samostojnega finančnega računa, vendar pa bi lahko ostali 
organizacijski obrati matičnega proizvodnega podjetja. Pri tem ni izključena 
možnost, da bi takšne specializirane servisne obrate ustanovilo v sodelovanju 
dvoje ali več proizvodnih podjetij oziroma poslovno združenje sorodnih proiz- 
vodnih podjetij, kakor na primer >'Maris«. 

Pri teh posvetovanjih, ki so se vršila v teku letošnjega leta na Sekretariatu 
za industrijo LRS z nekaterimi proizvodnimi podjetji o tem vprašanju, se je 
pokazalo, da je industrija pripravljena ustanavljati lastne servise ter da je samo 
v okviru mreže lastnih servisov za nekatere izdelke, kakor so motorna kolesa 
in slično, možno izvrševati strokovno in ceneno servisno službo. Proizvodna 
podjetja se na ta način približajo potrošnikom, ostanejo v neposrednem kon- 
taktu s svojim izdelkom tudi v času njegove uporabe, kar jim daje dragocene 
podatke za nadaljnji razvoj proizvodnje. Oskrba z rezervnimi deli bo stabil- 
nejša in končno, kadre, zaposlene v servisnih delavnicah, bo možno specializirati 
in strokovno usposabljati, kar bo vplivalo na kvaliteto in večjo produktivnost 
uslužnostnih servisnih delavnic. 

Široka mreža specializiranih servisnih obratov v sklopu industrijskih pod- 
jetij bi lahko mnogo prispevala k povečanju sedanjih nezadostnih obrtno. 
uslužnostnih kapacitet. Razen tega pa bi se s tem dvignilo izvrševanje obrtnih 
uslug na višjo raven tako glede kvalitete kakor produktivnosti dela. 

Ker morajo proizvodna podjetja z veliko serijsko proizvodnjo tehničnih 
predmetov iskati svoje tržišče na širših teritorijih, večkrat V okviru celotne Ju- 
goslavije, bodo morala ustanavljati široko mrežo servisov v vseh glavnih po- 
trošniških centrih. Ustanavljanje večjega števila servisov v različnih mestih pa 
zahteva od industrijskih podjetij takšne investicije, ki presegajo večkrat mož- 
nosti lastnih razpoložljivih skladov. Zato se razumljivo poraja vprašanje, ki ga 
postavlja tudi tovariš Grča o zagotovitvi potrebnih finančnih sredstev. 

Ker bodo, kakor rečeno, dobro organizirani servisi s svojimi kvalitetnimi 
uslugami vplivali na razvoj standarda v večjih središčih in ker se z ustanav- 
ljanjem servisov v veliki meri dopolnjuje zadovoljevanje po obrtnih uslugah, 
morajo predvsem občinski ljudski odbori v mestih in večjih industrijskih na- 
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seljih s posojili iz svojih skladov podpirati razvoj industrijskih servisov. V ta 
namen naj se uporabijo tudi sredstva, namenjena za razvoj obrti, pri čemer ne 
more predstavljati zapreke dejstvo, da se krediti, namenjeni za razvoj obrti, 
dodeljujejo industriji, ko pa gre pri ustanavljanju servisov dejansko za višjo 
kvaliteto zadovoljevanja po obrtnih uslugah. 

Takšno stališče Izvršnega sveta .Ljudske skupščine LRS je našlo svoj odraz 
tudi v republiškem družbenem planu za leto 1960, ki v tretji točki 14. poglavja 
navaja: »Za boljše preskrbovanje trga bodo skrbeli tudi proizvajalci in uvozniki 
motornih vozil ter tehničnih predmetov trajnejše vrednosti, ki so dolžni zago- 
toviti servisno vzdrževanje in popravila lastnih proizvodov. V glavnih potroš- 
niških središčih naj začno z graditvijo lastnih delavnic sami ali pa v sodelo- 
vanju z drugimi proizvajalci. Del potrebnih investicijskih sredstev naj prispevajo 
poleg  investitorjev  tudi  ljudski  odbori   iz  svojih   investicijskih  skladov.« 

. Predsednik   Miha   Marinko:   Ali se ljudski poslanec Grča zadovolji z 
odgovorom? 

Viktor  Grča:  Se zadovoljim. 

Predsednik Miha Marinko: Prosim tovariša Matijo Maležiča, da od- 
govori na drugo vprašanje. 

Matija Maležič: Ljudski poslanec Viktor Grča iz Kopra je stavil tudi 
drugo vprašanje, in sicer želi pojasnilo, ali so pri odmeri davka od osebnega 
dohodka predvidene davčne olajšave za primere, ko en zaposlen član preživlja 
številnejšo družino. Poslanec ugotavlja, da predpis neenako deluje na družine, 
kjer sta oba zakonca v delovnem razmerju in dosegata skupaj višje dohodke 
od 500 000, ki pa ostanejo zaradi obdavčenja posameznikov neobdavčeni, kot 
za družine, kjer je eden zaposlen z zaslužkom preko 500 000, preživlja pa več- 
člansko družino, kjer so izdatki sorazmerno isti, kljub temu pa plača davek 
od osebnega dohodka. Vprašuje, ali je Izvršni svet oziroma Ljudska skupščina 
pri sprejemanju zakona upoštevala take primere ob določanju davčnih stopenj. 

Odgovor: Ob sprejemanju zakona o davku od osebnega dohodka je bilo 
proučeno tudi vprašanje upoštevanja števila družinskih članov davčnega zave- 
zanca pri določitvi višine davka na osebni dohodek, vendar so bili tozadevni 
predlogi kot neustrezni zavrnjeni. Na splošno sistem obdavčevanja osebnega 
dohodka načeloma ne pozna razlikovanja glede na številnost družine davčnega 
zavezanca, kot tudi plačni sistem ne upošteva tega momenta in je merilo do- 
hodka samo težina ter množina izvršenega dela. Kakršnokoli upoštevanje teh 
socialnih momentov bi nas torej oddaljevalo od načela nagrajevanja po delu. 
V kolikor pa predstavlja številnost družine eventualno socialni problem, je 
treba to reševati z ustreznimi otroškimi dokladami in drugimi predpisi. 2e v 
poprejšnjih diskusijah o osnutku zakona kot tudi v razpravah o predlogu zakona 
v ustreznih skupščinskih odborih je prevladovalo mišljenje, da predstavlja 
500 000 dinarjev letnega dohodka ustrezno nadomestilo za maksimalno priza- 
devanje pri delu oziroma, da je pri nas povprečna plača najvišjih funkcionarjev 
v upravi in gospodarstvu na tej višini. Letni dohodek do 500 000 dinarjev se 
zato ne obdavčuje, presežki nad 500 000 pa podlegajo davku od osebnega do. 
hodka. Zato v tem primeru tudi ni potrebno upoštevati še nekih socialnih mo- 
mentov, ker največji del državljanov ne ustvarja dohodkov preko tega zneska. 
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Treba je tudi upoštevati, da je zakon določil sicer progresivne stopnje 
davka, ki pa so zelo blage, tako, da šele za dohodke v višini milijon in več 
dinarjev pride do izraza stopnja, višja od 10 %. Ta davek ima značaj dopolnil- 
nega davka na dohodke, ki jih dosegajo državljani na osnovi delovnega raz- 
merja in na osnovi avtorskih pravic. Pred uvedbo tega davka se je proračunski 
prispevek iz osebnega dohodka delavcev in davek na dohodke od avtorskih 
pravic plačeval po progresivnih stopnjah. Državljan, ki -je dosegal višje do- 
hodke, je plačeval prispevek oziroma davek po višjih stopnjah od onega z 
manjšimi dohodki. Zaradi poenostavitve obračunavanja plač in honorarjev, se 
je za proračunski prispevek od osebnega dohodka in za davek od avtorskih 
pravic uvedlo odrejene proporcionalne stopnje. Z davkom na .osebni dohodek 
pa se obdavčuje dohodke, ki presegajo letnih 500 000. V ohranitvi progresije je 
torej dopolnilni karakter obdavčevanja teh dohodkov. 

Predsednik Miha Marinko: Se ljudski poslanec Viktor Grča zado- 
volji z odgovorom? 

Viktor  Grča:  Hvala, se zadovoljujem. 

Predsednik Miha Marinko: Včeraj je prišlo še dvoje vprašanj, ki 
jih je poslal ljudski poslanec Jože Slavič. Pri prvem vprašanju prosi za pojas- 
nilo glede investicijskih kreditov in graditev pomurskih opekarn. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta tovariša inž. Kotnika, da odgovori na 
to vprašanje. 

Inž. Viktor Kotnik: Vprašanje ljudskega poslanca Jožeta Slaviča se 
glasi: 

►>V okraju Murska Sobota je več opekarn, ki imajo najboljšo surovinsko 
bazo in precej dolgo tradicijo. Izračuni kažejo, da bi bilo mogoče s približno 
9 milijoni investicije doseči nadaljnje povečanje proizvodnje za milijon kosov 
in to predvsem strešnih in luknjastih zidakov, po katerih je čedalje večje 
povpraševanje. Leta 1959 smo v naši republiki še vedno uvozili 60 milijonov 
kosov, medtem ko še vedno ni rešeno vprašanje sredstev za rekonstrukcijo 
pomurskih opekarn — opekarna Lukavci itd. Predlagam, da se ugotovi, ali so 
investicije v tej panogi pri nas potrebne in prosim za odgovor na to vprašanje. 
Nadalje, zakaj se odobritev kreditov za opekarne v našem okraju tako dolgo 
vleče, čeprav je drugod, kakor je razvidno iz poročil investicijske banke in iz 
dokumentacije k letošnjemu družbenemu planu LR Slovenije, to vprašanje že 
pozitivno rešeno. Ali bo mogoče pospešiti odobritev kredita za pomurske ope- 
karne, ki so, ali pa bodo v bližnji prihodnosti vložile prošnje za kredit? 

Odgovor ljudskemu poslancu Jožetu Slaviču se glasi: Za razvoj gradbe- 
ništva, predvsem stanovanjske izgradnje je v LR Sloveniji nujno potrebna večja 
proizvodnja gradbenega materiala. Razen novih vrst gradbenih elementov je 
sedaj in bo ostala tudi še v bodoče opeka osnovni gradbeni material, predvsem 
za gradnjo objektov družbenega standarda. V zvezi s tejn se že od leta 1957 
dalje dela intenzivno na rekonstrukcijah in novogradnjah za povečanje pro- 
izvodnje vseh vrst opeke. Družba daje posebno podporo industriji gradbenega 
materiala ter so v tej zvezi bili dosedaj razpisani trije natečaji splošnega inve- 
sticijskega sklada za povečanje kapacitet opekarn in drugega gradbenega mate- 
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riala. Pri prvih dveh natečajih, to je pri 16. in 26. natečaju se je iz LR Slovenije 
tega natečaja udeležilo samo 9 podjetij, od tega samo 5 opekarn, čeprav imamo 
v LR Sloveniji okoli 50 opekarniških obratov. Vsi obrati, ki so se natečaja ude- 
ležili, so dobili zahtevana posojila, med njimi tudi opekarni Lendava in Gornja 
Radgona, ki sta na tej osnovi že povečali proizvodnjo od 4 in pol milijonov na 
14 in pol milijonov kosov opeke. Pri splošno zelo slabi pripravljenosti naših 
opekarn na rekonstrukcije, predvsem zaradi pomanjkanja programov so poka- 
zale opekarne iz okraja Murska Sobota še največ iniciative. Pri tretjem, to je 
30. natečaju zvezne investicijske banke, ki je bil razpisan v letu 1959 je sode- 
lovalo iz LR Slovenije 21 podjetij za proizvodnjo gradbenega materiala, od tega 
11 opekarn. Banka je odobrila kredit vsem opekarnam, ki so se pravočasno 
prijavile, s tem, da pri treh opekarnah še ni pričela s kreditiranjem rekon- 
strukcij, ker so lanskoletne zvezne kvote za te namene bile že izčrpane. Med 
te tri opekarne spada tudi opekarna Križevci — obrat Lukavci, pri katerem je 
rekonstrukcija torej odobrena, s finansiranjem pa se bo pričelo šele iz nove 
kvote, določene za izgradnjo industrije gradbenega materiala. Pri vseh odobrenih 
kreditih na 30. natečaju participira investicijska banka samo s 30 0/o, dočim 
mora ostalih 70 % sredstev preskrbeti investitor sam iz lastnih in lokalnih 
sredstev. Po zagotovilu investicijske banke v Ljubljani ne obstaja nikakršna 
zapreka, da se pri obratu Lukavci ne nadaljuje z deli, ki jih je investitor pričel 
z lastnimi sredstvi s tem, da bo banka prispevala svoj del sredstev takoj, ko 
bodo na razpolago. 

V okraju Murska Sobota obstaja 7 opekarn 8 kapaciteto 23 milijonov zida- 
kov pred pričetkom rekonstrukcije. Od teh sta dve že rekonstruirani, v gradnji 
sta dve, za eno je program šele v izdelavi, ostali dve sta manjši in ni predvideno 
zaenkrat bistveno povečanje. Ni pa možno točno odgovoriti na drugo" vprašanje, 
kako je z odobritvijo rekonstrukcije opekarn, ki bodo šele vložile zahtevke za 
kredit na investicijsko banko, ker ni novih razpisov natečajev za povečanje 
proizvodnje opečnega materiala in tudi še ni znano, če bo splošni investicijski 
sklad takšne investicije v bližnji prihodnosti sploh še kreditiral. 

Ob tej priložnosti je treba dodati, da smo pred pričetkom rekonstrukcij 
v obratih za proizvodnjo zidnih elementov leta 1957 v LR Sloveniji proizvajali 
okoli 140 milijonov opečnih enot. Na temelju že odobrenih rekonstrukcij bo 
proizvodnja v LR Sloveniji znašala 280 milijonov zidakov oziroma se bo povečala 
za dvakrat. Za leto 1960 računa gospodarski plan LR Slovenije že s proizvodnjo 
250 milijonov kosov. Smatram za potrebno opozoriti na dejstvo, da se izgradnja 
že odobrenih objektov v industriji gradbenega materiala odvija prepočasi, kar 
bo lahko vplivalo na pomanjkanje oziroma na podražitev gradbenega materiala 
v letošnjem in prihodnjem letu. Posamezni investitorji zamujajo pogodbene 
roke za začetek redne proizvodnje za 4 mesece do enega leta. Vzroki so: pomanj- 
kljiva dokumentacija, slabo organizirana investicijska operativa in neizpol- 
njevanje obvez, ki so jih prevzeli lokalni investicijski skladi pri sodelovanju 
s svojimi sredstvi. 

Pravočasna izgradnja industrije gradbenega materiala je izredno važna, 
zato bi morali tudi okrajni in občinski ljudski odbori temu vprašanju posvetiti 
večjo pozornost kakor doslej. Za perspektivni razvoj industrije gradbenega 
materiala je posebna komisija pri sekretariatu za industrijo izdelala elaborat, 
ki nakazuje, da bi se morala do leta 1965 proizvodnja zidnih elementov iz vseh 
vrst materiala povečati na 390 milijonov opečnih enot, s čimer bi se lahko zado- 
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voljile vse perspektivne potrebe gradbeništva v LR Sloveniji. Ker osnovni 
material ne prenese dolgih transportov je plan izdelan tako, da bi se potrebe 
krile s proizvodnjo v glavnem po bazenih, to je približno v okviru današnjih 
okrajev. 

Za okraj Murska Sobota se predvideva povečanje proizvodnje od 23 mili- 
jonov kosov pred pričetkom rekonstrukcije na približno 40 jnilijonov kosov po 
izvršeni rekonstrukciji. Večji del povečane proizvodnje je v okraju Murska 
Sobota že realiziran. Ta povečana proizvodnja je v okraju Murska Sobota opra- 
vičena, ker obstajajo za razvoj te industrije dobri prirodni pogoji, vendar pa 
predvidena proizvodnja tudi v bodoče v okraju samem ne bo porabljena ter bo 
presežek kril primanjkljaje bližnjega mariborskega bazena, ki je deficiten v tem 
gradbenem materialu. 

Predsednik Miha Marinko: Tovariš Slavič ali se zadovoljujete z odgo- 
vorom? 

Jože   Slavič:   Hvala lepa. 

Predsednik Miha Marinko: Na drugo vprašanje pa je Izvršni svet 
sporočil, da bo odgovoril pismeno. 

S tem so pismena vprašanja izčrpana. Ima še kdo kakšno ustno vprašanje? 
(Ne javi se nihče.) Potem lahko preidemo na dnevni red. Predlagam pa, da 
imamo pred prehodom na dnevni red odmor. 

Po odmoru bi poslušali ekspoze člana Izvršnega sveta tovariša Toneta Boleta 
o družbenem planu. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.35 uri in se je nadaljevala ob 12.20 uri, ko je 
nadaljevanje seje vodil podpredsednik Stane Kavčič.) 

Podpredsednik Stane Kavčič: Preidemo na 1. točko dnevnega 
reda, to je na obrazložitev in obravnavo predloga družbenega plana za leto 
1960. Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da obrazložitev. 

Tone Bole: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Predlog družbenega 
plana Ljudske republike Slovenije za letošnje leto gradi svojo vsebino, predvi- 
devanja, predloge in zaključke na dejansko doseženih uspehih dosedanjega 
gospodarskega in družbenega razvoja. Predlog družbenega plana, katerega vam 
predlaga Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije, se aktivno 
vključuje v temeljne naloge in smernice zveznega družbenega plana, ki izhaja 
iz gospodarskih in političnih ciljev gospodarskega razvoja Jugoslavije od leta 
1957 do leta 1961, iz doseženih rezultatov v minulih letih tega obdobja in po- 
sebno pa še iz uspehov, katere smo dosegli v letu 1959. 

V uvodnih besedah pa želim oba zbora še posebej opozoriti, da predvideva 
gospodarski načrt, ki je pred vami, uresničitev dokaj ambicioznega in perspek- 
tivnega načrta v osnovnih postavkah leto dni prej, kar daje še posebno zna- 
čilnost vsem našim gospodarskim prizadevanjem v letošnjem letu. Ta posebna 
značilnost se najbolj zgoščeno odraža v povečani proizvodnji, v višjem narodnem 
dohodku, saj predloženi načrt računa z 11,4 Vo večjo proizvodnjo in z 11,3 0/o 
višjim narodnim dohodkom v primerjavi z izpolnitvijo v minulem letu. 
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Optimizem, s katerim računa predlog načrta, nam postavlja vprašanje, 
kateri so ti pogoji in kakšne materialne družbene sile nam ojnogočajo, da ravno 
v letošnjem letu računamo s tako intenzivnim povečanjem proizvodnje in 
porastom narodnega dohodka. Nesporno je dejstvo, da moramo k tako zastav- 
ljenim ciljem težiti samo iz stvarnih pogojev dane gospodarske situacije, iz 
dejansko doseženih uspehov v gospodarskem in družbenem razvoju. Ti doseženi 
uspehi, ki jih je dala gospodarska situacija, nam o,mogočajo, da si v letošnjem 
letu zastavimo tako optimistično perspektivo oziroma če se izrazim v planskem 
jeziku, da si zastavimo tako napet plan. 

Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! V dosedanjem gospodarskem razvoju 
naše dežele bodo rezultati minulega leta še posebej vidni zlasti, ker je to leto 
bilo izpolnjeno z aktivnostjo vseh gospodarskih činiteljev. Narodni dohodek, 
proizvodnja, življenjska' raven, so presegli vsa predvidevanja. Doseženi rezul- 
tati v kmetijstvu, še posebej v poljedelstvu, so bili realizirani nad pričakovanji. 
Porast storilnosti dela visoko presega vsa prejšnja leta. Težko je iz tako obširne 
in uspešne gospodarske aktivnosti izluščiti vsa tista dejstva, ki so pomembna 
za dosežene uspehe, da bi ne podcenjevali drugih. Toda kljub temu bi želel 
omeniti nekatere velike gospodarske akcije, ki so ravno za minulo leto najbolj 
značilne. Cez 11 % povečana proizvodnja in za okoli 9% višji narodni dohodek 
v primerjavi z letom 1958 pomenita najpomembnejši gospodarski rezultat minu- 
lega leta. Saj je ocenjena proizvodnja in ocenjeni narodni dohodek za 3 0/o 
oziroma za 1 0/o večji, kot je po perspektivnem planu računan letni porast 
proizvodnje ozironja narodnega dohodka. Vzporedno z večjo proizvodnjo so 
znatno porasli tudi osebni dohodki zaposlenih in dosegli takšen nivo, da je ta 
omogočil občutno povečanje osebne potrošnje in življenjske ravni. Realno dose- 
žena potrošnja v Ljudski republiki Sloveniji je bila namreč v preteklem letu 
za 13,9 % večja kot v 1958. letu. 

Tudi gibanje osebne potrošnje je bilo hitrejše, kakor predvideva perspek- 
tivni načrt. Perspektivni načrt namreč računa, da bo znašal letni porast realne 
potrošnje 6 do 7 %. Ti dve najpomembnejši gospodarski akciji, in sicer znaten 
porast proizvodnje in potrošnje preteklega leta, sta bili pogojeni z visokim 
porastom storilnosti dela. Lahko rečemo, da je ravno večja storilnost dela v 
največji meri omogočila večjo proizvodnjo in večjo potrošnjo. 

V primerjavi s prejšnjuni leti posebno izstopa leto 1959 tudi na področju 
storilnosti dela. Kljub pomanjkljivim metodam merjenja, odstopanja niso tako 
velika, da okoli 4 0/o porast ne pomeni precejšnjega napredka, še posebej če 
upoštevamo, da v letu 1958 ni bilo vidnejših rezultatov, da ne govorim skoraj 
o stagnaciji. Zahvaljujoč tako visoko doseženi proizvodnji v preteklem letu, 
storilnosti dela in založenosti tržišča, je bila očuvana tudi stabilnost tržišča. Cene 
so namreč po podatkih Zavoda za statistiko porasle le za okoli 2 "/o. Ti činitelji 
so omogočili tudi .močnejše inflacijske vplive. Kljub visokim osebnim dohod- 
kom prebivalstva, ni prišlo do občutnejšega zvišanja cen, zato pa so znatno 
porasli tudi realni prejemki. Z eno besedo, minulo leto je bilo leto nadaljnje 
stabilizacije gospodarstva in kar je še posebej važno pripomniti, stabilizacije 
na visoki ravni proizvodnje in potrošnje, to pa seveda zahteva okrepljeno gospo, 
darsko aktivnost tudi v letošnjem letu, kar je tudi osnovna koncepcija gospo- 
darskega načrta, ki je pred vami. Na to želim oba zbora še posebej opozoriti. 
Ustvarjeni materialni rezultati v minulem letu so namreč omogočili uvedbo 
določenih družbenih in gospodarskih ukrepov daljnosežnega pomena. 
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Dovolite mi, da najpomembnejše ukrepe ocenim zato, ker niso pomembni 
samo za preteklo leto, kajti računamo, da bodo le-ti odigrali veliko vlogo ravno 
v gospodarskem razvoju letošnjega leta. Nove sprejnembe in dopolnila v procesu 
razvoja gospodarskega in družbenega sistema so šele v minulem letu začele 
dajati prve uspešne praktične rezultate in z vso pravico in optimizmom ravno 
v letošnjem letu pričakujemo njihovo še učinkovitejše delovanje. Na prvem 
mestu naj omenim bogato delo, ki je bilo izvršeno v urejanju medsebojnih 
odnosov v gospodarskih organizacijah. V letu 1959 je bilo v naši republiki 
sprejetih 1944 tarifnih pravilnikov. To se pravi pravilnikov, uveljavljenih v 
smislu novih predpisov o delovnih odnosih in v smislu delitve dohodka, o čemer 
odločajo organi delavskega samoupravljanja. 2e kratka doba uveljavljanja 
pravic, ki jih imajo delovni kolektivi v delitvi dohodka, saj so tarifni pravilniki 
bili v glavnem sprejeti do konca prvega polletja preteklega leta, v celoti opra- 
vičujejo dano jim zaupanje in dokazujejo zrelost delavske samouprave, da 
odnos med plačnim skladom in skladi skupne uporabe vkljub izdatno povečanim 
realnim zaslužkom ni poslabšan na škodo poslednjih, marveč da se je ta odnos 
popravil v korist družbenih skladov, s katerimi razpolagaj a podjetja. To še 
posebej govori o gospodarski prednosti nagrajevanja po učinku, zlasti pa o 
visoki zavesti najširših subjektivnih sil, se pravi našega delavstva, ki danes 
že mnogo širše gleda na gospodarjenje v naši socialistični družbi kot celoti. 

Pri delitvi osebnega dohodka pa je potrebno posebej poudariti iskanje novih 
in uvajanje na širokem planu že poznanih oblik določanja osebnih dohodkov in 
izkoriščanja skladov podjetij na osnovi ustvarjenega učinka tako posameznih 
delavcev kot tudi poslovnih enot in podjetij v celoti. Proces čim večje delitve 
osebnega dohodka po doseženem učinku je dobil širši razmah šele v preteklem 
letu. Razumljivo je, da so možne še druge prikladne metode več ali manj 
uspešne rešitve, toda že rezultati doseženi v nekaj mesecih preteklega leta nam 
dokazujejo pomemben napredek ravno na področju teh odnosajev. 

V preteklem letu je bila uveljavljena vrsta predpisov in zakonov z na- 
menom, da se dosežejo boljši in stimulativnejši odnosi v delitvi dohodka. Mate- 
rialni položaj podjetij in njihovo samoupravljanje so krepili predpisi, ki urejajo 
delitev dohodka med podjetjem in družbo. V istem letu se prvič formira tako 
imenovana- osebna udeležba na dohodku z namenom, da se ublaži relativno 
ostro progresijo pri izločanju prispevka iz dohodka za družbene sklade. Poseben 
pomen za razvoj in za razširitev materialne osnove delavskega upravljanja 
unajo dopolnila v gospodarskem sistemu, katera nadaljujejo proces sproščanja 
in svobodnejše uporabe amortizacijskih sredstev. Samo v Ljudski republiki 
Sloveniji se bo na podlagi teh ukrepov' in zaradi povečanih osnovnih sredstev 
v zadnjih štirih letih povečal del amortizacij, ki ga smemo koristiti, od 16 mili- 
jard na 24 milijard din, to je za okoli 56 0/o. 

Postopoma se tudi sprošča uporaba blokirane amortizacije. Računa se, da 
se bo v letu 1960 lahko uporabilo okoli 2,5 milijardi dinarjev blokirane amor- 
tizacije za vplačila anuitet ter za investicije v obratna in osnovna sredstva, kar 
bo za 75% več kot v letu 1959, ko smo porabili za te namene okoli 1400 mili- 
jonov dinarjev. Nadalje je dana možnost, da se celotna amortizacija uporabi za 
nakup deviznih sredstev, kar bo zelo pomembno, zlasti za tiste gospodarske 
organizacije, ki imajo visoko stopnjo izrabe osnovnih sredstev. Med spremembe, 
ki povečujejo materialno osnovo delavske samouprave je treba šteti tudi po- 
večan prispevek za kadre, spremembe v delitvi dohodka v trgovini na malo itd. 



100 Skupna seja Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev 

V omenjenem kratkem pregledu niso mogli biti zajeti mnogi drugi predpisi 
in dopolnila, katere so izdali družbeni organi v preteklem letu, s katerimi pa 
se krepi samoupravnost podjetij in povečuje materialna vzpodbuda gospodarskih 
organizacij. Toda že navedene spremembe same in dopolnila nam potrjujejo 
uvodne konstatacije. Prvič, da je leto 1959 bolj kakor katerokoli prejšnje leto 
uveljavilo naš gospodarski sistejn in z njim delavsko samoupravljanje in drugič, 
da porast narodnega dohodka in storilnosti dela ter porast osebne in družbene 
potrošnje, dokazujejo ne samo življenjsko silo, temveč tudi velike prednosti 
našega gospodarskega in družbenega sistema. Ker letošnji družbeni načrt gradi 
temeljne smotre na optimalnem izkoriščanju vseh proizvajalnih možnosti, sta 
doseženi gospodarski uspeh in življenjska sila sistema temeljni izhodišči za tako 
smelo in optimistično postavljen načrt, ki je pred vartii. 

V letu 1960 se predvideva večja proizvodnja za 11,4 0/o in višji narodni 
dohodek za 11,3 % v primerjavi z ustvarjeno proizvodnjo in narodnim dohodkom 
v preteklem letu. Pričakuje se, da bo v letu 1960 mogoče doseči že skupni obseg 
proizvodnje in narodnega dohodka, ki je bil s perspektivnim načrtom predviden 
za leto 1960. 

Možna je ocena, da sta raven proizvodnje in porast narodnega dohodka 
visoko postaljeni. Toda, če upoštevamo temelje in pogoje, s katerimi vstopamo 
v leto 1960, tedaj lahko rečemo, da temelji načrt na realnih možnostih. Smelo 
predvidevanje gospodarskega razvoja v letošnjem letu predpostavlja optimalno 
vključitev vseh gospodarskih činiteljev v napore za uresničitev te temeljne 
politično ekonomske naloge. Činitelje, katerih vplivi so najmočnejši in od kate- 
rih smemo največ pričakovati v gospodarskem razvoju letošnjega leta, lahko 
razvrstimo po naslednjem redu: 

1. visoka stopnja izkoriščanja obstoječih proizvajalnih zmogljivosti, 
2. intenziven porast storilnosti dela in 
3. nemotena oskrba proizvodnje s surovinami, reprodukcijskim materialom 

in energijo. 
Zato mi dovolite, tovariši ljudski poslanci, da prav te probleme nekoliko 

podrobneje obravnavam, ker je to tudi odgovor na vprašanje, katere osnovne 
naloge moramo reševati v zvezi s planom v letu 1960. 

1. Problemi izkoriščanja proizvodnih zmogljivosti. 
Težko je dati oceno, koliko so in zakaj niso še v večji meri izkoriščene 

proizvajalne zmogljivosti gospodarstva naše republike, še težje pa je dajali 
splošne recepte za posamezne industrijske panoge in gospodarske organizacije, 
kako naj se bolje izkoristijo proizvajalne zmogljivosti. Pač pa nam določene 
zakonitosti o gibanju gospodarstva iz leta v leto povedo, da so v kapacitetah 
neizkoriščene rezerve. 2eli,m opozoriti samo na nekatere. Letna stopnja večanja 
rasti proizvodnje naše republike znaša v zadnjih letih od 9 do 10 "/o. Leto 1959 
smo zaključili celo z 11 0/o večjo proizvodnjo. Da so bile neizkoriščene rezervne 
kapacitete poglavitni činitelj večje proizvodnje je jasno, ker so nove dodatne 
kapacitete v teh letih vplivale na povečano proizvodnjo največ s 3 do 4 "/o. 

Največje možnosti na širšem planu, katere moramo v letošnjem letu teme- 
ljito izrabiti, so izgubljene kapacitete v prvih mesecih leta, zlasti v januarju 
in februarju. Mesečna nihanja industrijske proizvodnje so se namreč v letu 1958 
gibala od najnižje ravni v januarju in februarju 91 0/o do najvišje ravni v 
novembru oziroma decembru 114 0/o, ter v letu 1959 od najnižje ravni v januarju 
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ozirojna februarju 86% do najvišje v novembru in decembru 115 % oziroma 
celo 117 0/o, računano od povprečne letne proizvodnje. 

Najvišja odstopanja zaznajnujemo v naslednjih panogah: v industriji ne- 
barvnih kovin, kovinski industriji, v industriji gradbenega materiala in v 
živilski industriji. Čeprav upoštevamo vplive posameznih industrijskih panog, 
mislim, da bo vsakdo sprejel zaključek, da kapacitete med letom niso enako- 
merno izkoriščene. To velja posebno za prve mesece v letu. Borba za enako- 
mernejšo proizvodnjo mora postati akcija vseh gospodarskih in družbenih orga- 
nizacij. Praktično rečeno, od dobrega začetka v prvih mesecih, pričakujemo 
največ rezultatov. To naj imajo pred očmi zlasti delavski sveti, ko bodo razprav- 
vljali o planu za leto 1960 in še posebej o dinamiki njegovega izvajanja. 

Od uspešne realizacije proizvodnje v prvih mesecih leta niso odvisni samo 
rezultati, katere pričakujemo v letni izvršitvi plana. Predvsem moramo upo- 
števati, da dinamika potrošnje in izvoza računa z enakomerno proizvodnjo in 
da večja časovna neskladja lahko provzročijo samo zapletene posledice, posebno 
v letošnjem letu, ko je tudi za potrošnjo predvidena zelo visoka raven. 

Nevsklajena ponudba in povpraševanje, zastoj v oskrbi proizvodnje s suro- 
vinami in reprodukcijskim materialom, zaostajanje izvoza itd., imajo lahko zelo 
neljube posledice, ki se morajo navsezadnje vedno reševati z administrativnimi 
posegi, kot so to distribucija, nepotrebna kontrola, omejevanje in slično. Naj 
omenim samo dogajanja konec preteklega leta posebno na področju gradbenega 
materiala, goriv, elektroenergije in nekaterih prehrambenih produktov. Takšne 
in slične motnje nehote podpirajo ukrepe, ki niso v skladu z razvojem gospo- 
darskega in družbenega sistema, ki je v svojih temeljih zasnovan na visoki in 
čim bolj decentralizirani potrošnji, visoki storilnosti dela in rentabilnem gospo- 
darjenju. Predlog načrta računa tudi s časovno daljšim obratovanjem proizva- 
jalnih kapacitet, kar bodo morale upoštevati tudi razprave v gospodarskih orga- 
nizacijah. Predvidena proizvodnja namreč zahteva praviloma obratovanje vseh 
kapacitet v dveh izmenah, razen seveda tam, kjer kapacitete zaradi tehnoloških 
in drugih pogojev že tako obratujejo v treh izmenah. Proizvodnja na višji ravni 
bo posebno v nekaterih panogah prav gotovo povzročila nova ozka grla v kapa- 
citetah, kar bomo morali reševati z obratovanjem v treh izmenah. 

Predvideni porast proizvodnje, posebno industrijske, bo zahteval v nekaterih 
panogah še posebne napore. Naj omenim samo nekatere kot elektroenergijo, 
gradbene in druge materiale, potrebne za stanovanjsko izgradnjo, tekstil in še 
nekatere. Zato dvomim, če bomo lahko akceptirali mnenje strokovnjakov v 
nekaterih panogah, ki menijo, da morajo stroji počivati. Nasprotno, ustvarjati 
moramo vse materialne, organizacijske in druge predpogoje, da bodo stroji čim 
več obratovali. Se bolj nerazumljivo je, da imamo s tem problemom največ 
opravili v nekaterih gospodarskih organizacijah manj razvitih področij, saj je 
vendar večji čas obratovanja kapacitet najcenejša investicija, najhitrejše pove- 
čanje dohodka in najboljša možnost za vključevanje nove delovne sile. Ko bodo 
občinski ljudski odbori, posebno pa njihovi zbori proizvajalcev, razpravljali o 
družbenem planu, naj o teh možnostih še posebej razmislijo. 

Kooperacijo kapacitet med podjetji iste panoge oziroma drugih panog lahko 
smatramo šele kot načeto rezervo in nam uspešne rešitve na tem področju odpi- 
rajo velike možnosti za večjo proizvodnjo v letošnjem in prihodnjih letih, ker 
organsko vsklajene kapacitete v merilu posameznih panog ali območij ne pred- 
stavljajo mnogo več kot pa seštevek kapacitet posameznih gospodarskih orga_ 
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nizacij. Prav sedaj, ko toliko razpravljajno o raznih možnostih in oblikah zdru- 
ževanja v gospodarstvu je verjetno ta oblika najbolj interesantna in še najbolj 
neizkoriščena možnost za občutno povečanje proizvodnje. 

Uvodoma sem omenil, da razen boljše izrabe že obstoječih kapacitet predlog 
družbenega plana v celoti upošteva dodatne in produktivnejše kapacitete, ki 
bodo posledica številnih rekonstrukcij in dodatnih investicij v minulem in le- 
tošnjem letu. Računamo, da bodo le-te povečale vrednost proizvodnje za okoli 
23 milijard, kar pomeni 5 % od dosežene proizvodnje v letu 1959. Iz zadnjih po- 
datkov Investicijske banke je razvidno, da bodo potrebni posebni napori go- 
spodarskih organizacij, če hočemo rekonstruirane in nove kapacitete pravočasno 
vključiti v obratovanje. 

Konec leta so na primer iz splošnega investicijskega sklada bili izkoriščeni 
krediti za okoli 76 %, krediti iz republiškega investicijskega sklada za okoli 71 % 
in krediti iz lokalnih investicijskih skladov za okoli 86 %. Zaostajanje in počasna 
graditev je nadalje razvidna iz podatka, da bi po pogodbah z investicijsko banko 
moralo biti v preteklem letu dokončanih 71 rekonstrukcij in novogradenj pod- 
jetij, ki se kreditirajo iz splošnega in republiškega investicijskega sklada, 
vendar pa jih 20 ne bo pravočasno vključenih v obratovanje. Omenjena ocena 
kaže, da stanje ni zadovoljivo. Očitno so v procesu investiranja slabosti, ki jih 
moramo čimprej odpraviti. 

Večja in produktivnejša proizvodnja, ki jo z vso upravičenostjo pričaku- 
jemo od teh kolektivov v letošnjem letu, terja od delavskih svetov, občinskih 
ljudskih odborov in od okrajnih ljudskih odborov, da v razpravah o družbenem 
planu z vso gospodarsko in politično odgovornostjo ocenijo vzroke zaostajanja 
in s pomočjo vseh, ki sodelujejo pri rekonstrukcijah in novogradnjah, čimprej 
usposobijo prepotrebne kapacitete za obratovanje. Temeljit razgovor ravno o 
teh problemih je še posebno važen zato, ker je bil velik del kreditov v pre- 
teklem letu usmerjen v deficitarne panoge, od katerih zahtevamo v letošnjem 
letu še posebne napore. 

Samo nekaj omenjenih nalog, ki se nanašajo na izkoriščanje kapacitet najti 
pove, da so rešitve, katere pri tem zasledujemo, vse bolj zahtevne in zapletene 
bodisi v boljših tehnoloških postopkih, dobri organizaciji dela in vzpodbudnejši 
plačilni politiki. Skratka, boljše izkoriščanje proizvajalnih zmogljivosti in de- 
lovna storilnost kot činitelj večje proizvodnje postajata čedalje bolj osrednje 
delo in osrednja naloga tehnikov, inženirjev in ekonomistov v proizvodnji. 

Družbeni načrt predvideva porast delovne storilnosti v celotnem gospo- 
darstvu družbenega sektorja za okoli 8 "/o, od tega v industriji in gradbeništvu 
za 9 do 10 0/o. Pri tako predvidenem porastu delovne storilnosti in razvoju ne- 
gospodarskih dejavnosti bi lahko povečali število zaposlenih v družbenem sek- 
torju največ za 11000 oseb, od tega v gospodarstvu za okoli 8000 oseb ali za 
2,3 %. 

Lahko rečem, da delovna storilnost pomeni ključno nalogo letošnjega druž- 
benega načrta, saj so rezultati večje osebne potrošnje neposredno vezani na 
uspehe, ki jih bomo dosegli na tem področju. Zato bodo razvoju delovne sto- 
rilnosti in politiki zaposlovanja morali posvečati vso pozornost ne samo orga- 
ni delavskega upravljanja, temveč tudi ljudski odbori in druge družbene in 
politične organizacije. Pri ocenjevanju možnosti, ki naj bi največ doprinesle k 
uspešni realizaciji najbolj smelih predvidevanj v družbenem načrtu bo potrebno 
osredotočiti vsa prizadevanja predvsem na vzpodbudno politiko nagrajevanja 
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in na takšen izbor investicijskih naložb, ki bodo v čim večji meri tehnično pod- 
prle porast delovne storilnosti. 

Nagrajevanje delavcev v gospodarstvu je že v preteklem letu močno krenilo 
naprej. Sprejemanje tarifnih pravilnikov v gospodarskih organizacijah, s kate- 
rimi so delovni kolektivi prvič samostojno odločali o notranji delitvi dohodka, 
so v svojih končnih rezultatih pokazali, da je bila neupravičena vsaka bojazen, 
kako bodo organi upravljanja v.podjetjih to težko in odgovorno nalogo izvršili. 

S temeljito in dragoceno pomočjo političnih in družbenih organizacij so 
delavski sveti prav pri izdelavi tarifnih pravilnikov pokazali polno odgovornost 
dobrega gospodarja in vse sposobnosti za upravljanje v gospodarstvu. Naj ome- 
nim, da so razmerja v delitvi čistega dohodka celo ugodnejša, kot so bila pred- 
videna v pripravljalnem postopku. Po podatkih iz pripravljalnih postopkov 
so podjetja predvidevala, da se bo iz čistega dohodka porabilo za osebne dohodke 
76.3 %, za sklade pa 23,7 0/o. Delavski sveti pa so po periodičnih obračunih, 
kolikor so nam doslej na razpolago, namenili za osebne dohodke 76,1 0/o, za 
sklade oziropia za nerazporejena sredstva pa je ostalo 23,9 %. Občutno je v 
primerjavi s preteklimi leti poraslo število delavcev, ki so nagrajeni za delo 
po učinku, zlasti pa je pomembno, da so v dokajšnjem številu gospodarskih 
organizacij uvedli vrsto originalnih oblik nagrajevanja, pri katerih je indivi- 
dualni interes posameznika tesno povezan s celotnim gospodarskim uspehom 
podjetja. Ni pretirana trditev, da je sprejemanje tarifnih pravilnikov v letoš- 
njem letu po svoji pomembnosti in rezultatih ne le preraslo ozke okvire nepo- 
srednega nagrajevanja in notranje delitve dohodka, temveč je temeljito poseglo 
v celotni sistem gospodarjenja, v organizacijo dela z izboljšavo tehnoloških pro- 
cesov in izboljšanja kvalitete, kar je odprlo vrsto problemov, ki so bili doslej 
zanemarjeni, sedanja organizacija pa terja njihovo uspešno reševanje. Nada- 
ljevanje tega procesa naj postane sestavni del gospodarjenja v kolektivih. 

Delež osebnega dohodka, ki se deli po doseženem učinku dela, je v pre- 
teklem letu sicer zelo pprastel, vendar se po podatkih še okoli 40 % celotnega 
osebnega dohodka izplačuje po času. Pri tejn pa so oblike in možnosti nagraje- 
vanja po uspehu celotnega kolektiva še precej neobdelane in neizkoriščene. Na- 
daljnji napredek v procesu vzpodbudne delitve dohodka naj bi ravno težil k temu, 
kako nagrajevanje posameznikov v čimvečji meri vezati na učinek organizacijskih 
enot in na delovni uspeh kolektiva, kar bo vplivalo na hitrejši in enakomernejši 
porast delovne storilnosti na delovnih mestih. Pravilna izbira investicijskh vla- 
ganj je zelo pomemben činitelj višje delovne storilnosti, ki jo v naši investicijski 
praksi vse premalo upoštevamo, posebno pa še sedaj, ko je pretežni del pro- 
izvodnih kapacitet v rekonstrukciji. Sedaj, ko podjetja razpolagajo z večjimi 
sredstvi, naj namenijo razpoložljiva sredstva predvsem v takšne investicije, ki. 
bodo v čimvečji meri prispevale k porastu delovne storilnosti, zlasti pa je treba 
pospešeno pristopati k uvajanju avtomatizacije in drugih sodobnih proizva- 
jalnih naprav. Vplivi storilnosti dela imajo poleg neposredno gospodarnostnih 
še mnogo širše družbene, socialne in demografske posledice. Naj omenim samo 
razmerja med gibanjem skupnega števila zaposlenih in prirastom aktivnega 
prebivalstva. 

V letu 1958 je' znašalo skupno število zaposlenih 425 814, povečanje de- 
lovne sile je znašalo 27 206 in prirast aktivnega prebivalstva je znašal 17 900. 
V letu 1959 je znašalo skupno število zaposlenih 447 700, povečanje zaposenih 
21 886, prirast aktivnega prebivalstva pa 15 300. Tako intenzivno vključevanje 
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zaposlenih v dosedanjem obsegu pomeni zaposlitev vsega naravnega prirasta 
aktivnega prebivalstva v nekmečkem sektorju, poleg tega pa še znaten prehod 
obstoječega aktivnega prebivalstva iz kmečkega v nekmečki sektor. 

V kolikor bi ob tako intenzivnem porastu zaposlenosti naraščala tudi pro- 
duktivnost dela, to ne bi predstavljalo večjega problema. Ker pa produktivnost 
dela ne narašča zadovoljivo, se s tem zavira tudi večji porast realne potrošnje 
v mestih in industrijskih središčih ter ekonomičnejše poslovanje gospodarskih 
organizacij, vzporedno s tem pa se veča preko mere pritisk na komunalne in 
stanovanjske fonde. 

Ob popisu prebivalstva v letu 1953 je znašal procent kmečkega prebivalstva 
41 0/o od vsega prebivalstva. Po perspektivnem načrtu naj bi znašal v letu 1961 
ta procent 38 %. Na podlagi dosedanjega gibanja zaposlenosti pa se ceni, da 
v letu 1959 znaša delež kmečkega prebivalstva še okoli 33 0/o. V letu 1960 je 
po načrtu predvideno, da bo kmetijska proizvodnja porasla za 19,7 0/o, s čimer 
bi dosegli okoli 80 % proizvodnje, ki jo pričakujemo po perspektivnem načrtu. 
Tak razvoj ustreza sedanjim in predvidenim možnostim v organizirani kmetijski 
proizvodnji na družbenih posestvih in v kooperaciji. Z izpolnjevanjem nalog 
perspektivnega načrta, ki je za področje kmetijstva računal z zelo visokim po- 

, večanjem proizvodnje, si torej prizadevamo, da bi bolj smotrno izkoriščali 
pridelovalne pogoje in organizirali sodobno kmetijsko proizvodnjo z višjo sto- 
rilnostjo. 

Največji porast skupne kmetijske proizvodnje pričakujemo na kmetijskih 
posestvih, ki so po sedanjih uspehih na dobri poti, da se razvijejo v močne pro- 
izvodne enote, v katerih se s pomočjo delovnih kolektivov že razvija boj za 
visoke pridelke in za izboljšanje organizacije dela ob uvajanju novih tehno- 
loških metod. Taki prijemi pa so tudi hkrati zagotovilo za smotrno izkoriščanje 
razpoložljivih zmogljivosti, ne samo na področju lastnega posestva, temveč tudi 
v širšem kmetijskem prostoru in v povezavi s kmetijsko zadrugo. Za tak razvoj 
kmetijske proizvodnje, ki bo dala za okoli 30 % več tržnih presežkov kot v 
letu 1959, pa obstajajo tudi objektivni pogoji v ekonomski in družbeni krepitvi, 
kmetijskih zadrug ter v organiziranju raznih oblik kooperacije, ki postaja vse 
širša fronta v uveljavljanju moderne proizvodnje. V načrtu se računa, da bo 
v sodobnem načinu pridelovanja na družbenih posestvih in v zadružnem sode- 
lovanju zajetih že okoli ena četrtina njiv. S povečanim obsegom pridobivanja 
krme v kooperaciji na travnikih in hmeljskih površinah si bodo kmetijske 
zadruge tudi lažje ustvarjale osnovo za krmljenje povečanega števila živine 
na svojih pitališčih. Skratka, v načrtu je dana orientacija, da bi se poljedelska 
proizvodnja v čimvečji meri prilagajala nastalim potrebam -napredne živinoreje, 
ki ji v letu 1960 dajemo glavni poudarek. 

Boljše oskrbovanje trga z mesom in mlekom ter vedno večje možnosti za 
izvoz nam narekujejo hitre in učinkovite ukrepe za povečanje proizvodnje v 
živinoreji. Zato mora sprejeti akcijski program vzreje in pitanja živine postati 
osrednja naloga družbenih posestev in zadružnih organizacij. S to akcijo se 
predvideva, da bo spitano okoli 36 tisoč ton goveđi, 18 tisoč ton mesnatih pra- 
šičev in 2200 ton perutnine. Vprašanje boljše oskrbe z mlekom v najbližji bodoč- 
nosti pa se bo reševalo s pospešeno graditvijo specializiranih mlečnih obratov 
v neposredni bližini večjih mest in industrijskih središč, za kar predvideva načrt 
nabavo okoli 15 000 krav z dodatno proizvodnjo okoli 90 000 litrov dnevno. Tak 
razvoj v živinoreji bo lahko bistveno vplival na stabilizacijo tržišča s kmetij- 
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skimi proizvodi, da ne bo več občutiti nemira in nihanja na njem, hkrati pa 
se bo ugodno odražal tudi na splošni indeks cen. 

Za izvedbo zastavljenega programa v živinoreji pa je treba zagotoviti po- 
trebna investicijska sredstva za izgradnjo hlevskih kapacitet za okoli 17 000 
krav molznic in 11 000 stojišč za pitanje mladih goved. Povečati se morajo tudi 
proizvodne zmogljivosti v prašičereji in perutninarstvu. Z izvedbo tako po- 
membnih nalog v živinoreji bo treba zagotoviti okoli' 6 milijard investicijskih 

. sredstev, pri čemer lahko računamo, da bo splošni investiciijski sklad sodeloval 
z eno četrtino. To pa pomeni, da bo treba za izvedbo celotnega živinorejskega 
programa angažirati lastna sredstva kmetijskih organizacij v višini 8000 mili- 
jonov dinarjev in sredstva ljudskh odborov v znesku okoli ene in pol milijarde 
dinarjev. Z zneskom okoli 700 .milijonov dinarjev bi se vključila tudi ostala 
gospodarska podjetja, ki jim je gotovo do tega, da se oskrbovanje potrošnih 
središč uredi in da se čimprej odpravijo neljube posledice, ki nastajajo s slabo 
založenostjo trga. Ostala potrebna sredstva bo treba zagotoviti še iz republiških 
virov. Tolika vlaganja pomenijo gotovo izreden napor, vendar bo le s tako 
sforsirano akcijo mogoče v najkrajšem času doseči izboljšanje preskrbe prebi- 
valstva. 

Tudi pri oskrbi z povrtninami. je treba čimprej odpraviti nihanje v proiz- 
vodnji in na trgu ter zastaviti naloge v organizaciji zelenjadarskih obratov na 
strnjenih površinah, ki imajo vse pogoje za sodobno, racinalno, mehanizirano 
obdelavo. Z načrtnim posegom v proizvodnjo povrtnin, ki se da urediti s soraz- 
merno manjšimi vlaganji družbenih sredstev, moramo že v najkrajšem času 
zagotoviti dovolj zelenjave za .mesta in industrijska središča. 

Za predviden obseg kmetijske proizvodnje bo zagotovoljena tudi dobava 
zadostnih količin umetnih gnojil in drugega reprodukcijskega materiala ter 
mehanizacije, ki jo bodo morale kmetijske organizacije kar naj racionalneje iz- 
koriščati. Po zveznem družbenem planu se v letu 1960 ne predvideva več ob- 
veznega formiranja proračunskih skladov za pospeševanje kmetijstva. Zaradi 
lega se priporoča okrajnim ljudskim odborom,, da še nadalje obdržijo sklade 
in da zagotovijo iz proračunskih sredstev potrebne dohodke v višini vsaj kot 
so jih dajali doslej. 

Razumljivo je, da bodo v načrtu nakazane naloge terjale veliko naporov 
v vseh kmetijskih organizacijah, zlasti še v kmetijskih zadrugah, ki bodo morale 
sprejete akcijske programe podrobneje konkretizirati in pravočasno pripraviti 
potrebna materialna in tehnična sredstva ter še večjo mobilizacijo strokovne 
službe. 

Le tako bo mogoče ob čvrsti podpori vseh družbeno političnih sil v čim 
večji meri že letos uresničiti naloge našega perspektivnega družbenega plana 
v kmetijstvu. 

V zvezi s splošno usmerjenostjo našega gospodarskega sistema k vse več- 
jemu uveljavljanju družbenega upravljanja se tudi s predloženim družbenim 
planom zmanjšuje obseg ekonomskih ukrepov. S tem vedno bolj odpada nepo- 
sredni administrativni vpliv družbenega plana na gospodarski razvoj, ljudskim 
odborom pa je prepuščena večja samostojnost v odločanju, zlasti glede razpore- 
janja sredstev, s katerimi razpolagajo. V letosnjejn družbenem planu so odpadle 
določbe o nekaterih skladih, ki jih ljudski odbori formirajo samostojno, ter 
določbe o proračunskih sredstvih, ki so zajeta v posebnih zakonih. Verjetno bo 
v tem pogledu mogoče v naslednjih letih doseči še nadaljnji napredek. 
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Najmočnejša administrativna intervencija se v družbenem planu kaže še 
vedno na področju gozdarstva. Z načrtom se na podlagi pooblastil zveznega 
družbenega plana določajo sredstva, ki jih morajo okraji od cene stoječega 
lesa odvajati v okrajne gozdne sklade, sredstva, ki se stekajo v republiški 
gozdni sklad ter količine lesa za posek po posameznih okrajih. Taka delitev 
sredstev je za razvoj gozdarstva zaenkrat še nujna, ker je treba zagotoviti 
sredstva za finahsiranje investicij v gozdarstvu nasploh, obenem pa tistim 
okrajem, ki nimajo zadostnih lastnih sredstev iz gozdarstva omogočiti najnuj- 
nejšo obnovo gozdnih površin. Določanje količin lesa za posek se kaže še vedno 
kot potrebno, da bi zagotovili s tem ustrezne količine lesa, predvsem za indu- 
strijo in rudarstvo. 

Razdelitev sredstev za cestne sklade je nasproti lanskejnu letu nespre- 
menjena. Na podlagi zveznih predpisov je za republiški stanovanjski sklad pred- 
videna udeležba v višini 25 0/o od stanovanjskega prispevka, to je v maksi- 
malnem odstotku, ki ga dopušča zvezni zakon. Vendar pa pri tem republiški 
sklad ni udeležen na amortizaciji in ostalih dohodkih občinskih stanovanjskih 
skladov. Sredstva republiškega stanovanjskega sklada se bodo povečala s tem 
sicer nekoliko bolj kot sredstva občinskih skladov, vendar pa je treba upoštevati, 
da se povečujejo tudi njegove obveznosti. 

Republiški investicijski sklad bo razpolagal v letu 1960 s skupno 3 mili- 
jadami 700 milijonov dinarjev, to je približno z istim zneskom kot v lanskem 
letu. Pri razporeditvi sredstev za posamezne dejavnosti so se nekoliko zmanj- 
šala sredstva za negospodarske investicije in ceste, ker se predvidevajo za te 
namene večja sredstva iz proračuna, pri posameznih objektih pa se računa 
tudi z večjo udeležbo ljudskih odborov. 

Pri sredstvih za razvoj gospodarstva je dan največji poudarek kmetijstvu 
v zvezi z že omenjeno akcijo za razvoj živinoreje, dalje industriji in turizmu. 
Vendar pa ob velikih zahtevah in potrebah ni mogoče računati z izdatnejšo 
intervencijo republiškega sklada, temveč se bodo posojila v glavnem lahko odo- 
bravala le v obliki udeležb bodisi k posojilom iz splošnega investicijskega sklada, 
bodisi k posojilom iz sredstev ljudskih odborov ali pa k investicijam, ki se 
finansirajo iz lastnih sil združenj in gospodarskih organizacij. 

Na podlagi zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev 
določa družbeni plan tudi sredstva, ki jih morajo v okrajne sklade vplačevati 
ljudski odbori in republika. Ta sredstva so visoka in bodo krila blizu polovice 
vseh izdatkov okrajnih skladov. Po predlogu plana so stopnje prispevkov po 
posameznih okrajih predvidene tako, da se bo omogočila izravnava dohodkov 
z izdatki. Sredstva, ki jih bo prispeval republiški proračun v znesku 300 mili- 
jonov dinarjev, bo kasneje razporedil po posameznih okrajih Izvršni svet s 
tem, da bo razdelitev predložil v odobritev Ljudski skupščini. 

V 31. poglavju so predvideni ukrepi, ki naj zagotovijo razvoj gospodarstva 
skladno s predvidevanji družbenega plana. Ti ukrepi so v glavnem povzeti iz 
lanskega plana, dodano pa je novo določilo v 2. točki navedenega poglavja, in 
sicer smo glede na pomembna sredstva, s katerimi razpolagajo gospodarski- 
organizacije, smatrali za potrebno, da tudi v družbenem planu povzamemo 
nekatere osnovne določbe zakona o sredstvih gospodarskih organizacij, ki za- 
devajo njihovo smotrnejše trošenje in razporejanje. 

Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Izvršni svet je z namenom, da bodo 
priprave za družbeni  plan  čimbolj   temeljite  in akcijske,  organiziral  posveto- 
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vanje s predstavniki okrajnih ljudskih odborov, s predstavniki vseh gospodar- 
skih organizacij in je na treh sejah razpravljal o predhodnih materialih in 
osnutku načrta. Sprejeti zaključki so težili za tem, da razvoj gospodarstva naše 
republike optimalno podpre temeljne smotre in naloge jugoslovanskega pet- 
letnega načrta, da se v osnovnih postavkah ostvari že v letošnjem letu. Večje 
materialne možnosti pa naj kot rezultat gospodarske aktivnosti prispevajo k 
reševanju temeljnih nalog, med katerimi je Izvršni svet v osnutku dal prednost 
činiteljem, ki izboljšujejo "blagovno blagostanje delovnega človeka. Izpolnitev 
predloženega družbenega plana ne zahteva posebnih žrtev niti odrekanj, pač pa 
predpostavlja enotnost izvajanja določenih smernic vseh planov do podjetij, 
koristno in skrbno gospodarjenje z družbenimi sredstvi in končno zahteva'od 
nas vseh vestno izvrševanje dolžnosti. 

Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! V imenu Izvršnega sveta Ljudske 
skupščine LRS vas prosim, da predloženi plan sprejmete.  (Ploskanje.) 

Podpredsednik Stane Kavčič: Pričenjam razpravo k predlogu druž- 
benega plana. Kdo želi besedo? Besedo ima ljudski poslanec Franjo Jeraj. 

Franjo Jeraj: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Predloženi plan 
kmetijske proizvodnje za leto 1960 predvideva 80 % realizacije kmetijske pro- 
izvodnje, predvidene s perspektivnim planom za leto 1961. Nakazani ukrepi 
nedvomno omogočajo izvršitev predloženega plana s pogojefn, da se že v za- 
četku leta 1960 izvedejo vse potrebne predpriprave in zagotovi taka skladna 
investicijska politika, ki bo v večji meri kot doslej omogočala enakomernejši 
razvoj kmetijstva naše republike. 

V letu 1959 je bilo v Sloveniji zgrajenih nekaj modernih kmetijskih obratov, 
ki omogočajo zlasti večjo proizvodnjo mesa in mleka. S tem smo dobili prve 
sodobne obrate, na katerih je možno uveljaviti najnaprednejši tehnološki proces 
v proizvodnji, kar nedvomno precej prispeva k hitremu povečanju proizvod- 
nje. Hitro naraščajoče potrebe po prehrambenih proizvodih glede na obstoječo 
socialno in ekonomsko strukturo v Sloveniji, terjajo še večji razvoj kmetijske 
proizvodnje v smeri njene specializacije in industrializacije. Zato v tem smislu 
plan kmetijske proizvodnje predvideva največji porast na družbenih posestvih, 
kjer naj bi se proizvodnja povečala v letu 1960 kar za 54%, s čimer bi se 
doseglo 90 0/o predvidenega obsega proizvodnje po perspektivnem planu za leto 
1961. Iz plana torej izhaja, da se daje največji poudarek družbenim posestvom. 
Na kmetijsko proizvodnih obratih agrokombinata v Ljubljani so v relativno 
kratkem času doseženi lepi uspehi, predvsem pa je pozitivno to, da so orga- 
nizirani na sodobni tehnološki osnovi ter da smo v njih dobili najboljši praktični 
vzgled za bodoči razvoj kmetijstva na družbenih obratih. 

Hitro spreminjanje družbenih posestev v moderne kmetijske obrate pa 
zahteva precej visoke investicijske naložbe, čeravno so danes poznane že izredno 
cenene gradbene in tehnološke rešitve. Glede na to bi bila dolžnost in naloga 
strokovne gradbene operative, da se v praksi še bolj vključi v iskanje in reali- 
zacijo takih gradbenih in drugih tehničnih rešitev, ki bodo prispevale k pocenitvi 
proizvodnje. Tudi na našem področju smo se temeljito lotili nalog, ki stoje pred 
družbenimi posestvi. To sicer niso farme po vzoru ljubljanskega agrokombinata, 
vsaj po obsegu ne. Vendar pa tudi na njih skušamo uveljaviti pridobitve so- 
dobne kmetijske znanosti. V letošnjem letu smo si kot osnovo zadali izbolj- 
šanje živinoreje s ciljem, doseči večjo proizvodnjo mesa in mleka ob istočasni 
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intenzifikaciji krmnih površin. V letu 1961 bi morali po hektaru rediti povprečno 
tri glave goveje živine. Nekatera družbena posestva se temu cilju izredno hitro 
približujejo. Eno od teh ima že danes tri glave po, hektaru, dočim so štiri 
družbena posestva že dosegla dve glavi gojeve živine po hektaru. Zadali smo 
si nalogo, da v tekočem letu na družbenih posestvih spitamo preko 2500 glav 
mlade živine. To bo toliko laže, ker je naša gradbena operativa že izdelala 
gradbeni projekt hleva za 200 glav goveje živine z gradbenimi stroški v višini 
približno 4 milijone dinarjev. Trenutno urejamo na posestvih okoli 180 ha so- 
dobnih intenzivnih sadovnjakov. 

Smatram, da bi bilo najprimerneje, da se sredstva republiškega sklada, 
namenjena kmetijskim investicijam, usmerjajo v bodoče preko konkurza. Tako 
jih bodo lahko deležna tista družbena posestva, ki bodo najcenejša, to je, kjer 
bo naložba najrentabilnejša. To je toliko bolj važno, ker je za zvezna sredstva 
vloženih mnogo zahtevkov — vsi interesenti sredstev ne bodo dobili, republiških 
sredstev za te namene pa je razmeroma .malo. 

Tudi zadruge so v letošnjem letu pripravile vrsto pozitivnih proizvodnih 
programov, tako v proizvodnji na lastnih obratih, bodisi na zemlji splošno 
ljudskega premoženja oziroma na zemlji vzeti v zakup, kakor tudi v koope- 
raciji. Skoro polovica naših kmetijskih zadrug formira oziroma bo formirala 
v teku tega leta svojo lastno proizvodnjo najrazličnejših dejavnosti, to je od" 
pitališč in vzrejališč živine, svinj, piščancev, do raznih kmetijskih predelovalnih 
obratov. Kot dopolnilo temu so zadruge na precej široki fronti organizirale 
kooperacijsko proizvodnjo. Plan te proizvodnje je znašal v celjskem okraju 
22 000 ha obdelovalne zemlje, doslej pa je sklenjenih pogodb že za približno 
17 000 ha obdelovalne zemlje. Z najrazličnejšimi oblikami kooperacijske proiz- 
vodnje bo možno dopolnjevati proizvodnjo zadrug na njihovih lastnih obratih. 

Znano je, da je hmeljarstvo izredno prizadela v zgodovini že običajna pe- 
riodična kriza. Cene na svetovnem trgu so za razliko od prejšnjih let izredno 
padle. Plan sicer predvideva, da naj obnova hmeljišč poteka v skladu z amor- 
tizacijo obstoječih nasadov, verjetno pa temu ne bo tako, saj je v jeseni leta 
1959 bilo že skrčenih okoli 400 ha nasadov, za nova hmeljišča pa je v sedanjem 
času izredno malo interesa, saj je v celjskem okraju prijavljeno samo nekaj 
hektarov za novo saditev. Ne glede na to in na nekatere druge ukrepe, ki bodo 
situacijo še poslabšali, pa bi bilo prav, da bi vodili tako politiko, ki bi omo- 
gočila, da se prebrodi kriza, da ne bomo v dobo konjunkture prišli z majhno 
proizvodnjo. 

V zadnjem času se nahajamo v izredno težavnem položaju, ki je nastal 
zaradi situacije na svetovnejn trgu in bomo morali vložiti vse sile, da obdr- 
žimo proizvodnjo na ustreznem nivoju. Glede tega vprašanja pričakujemo pomoč 
pristojnih republiških organov. To je še toliko važnejše, ker nekateri kupci 
hmelja iz tujine kupujejo le blago iz določenih področij. Seveda moramo iti v 
plan z vsemi možnimi ukrepi, saj je v načelu dobro postavljen, prav pa je, da 
sloni in da se v praksi izvaja na osnovi družbenih interesov. 

V letošnjem letu nam bo primanjkovalo semenskega krompirja. Plan pred- 
videva, da bi morali v organizirani proizvodnji pridelovati krompir na preko 
10 000 ha, za kar bi bilo potrebno okoli 2500 vagonov semenskega krompirja, do- 
čim ga je na razpolago samo 500 vagonov. Plan prav tako predvideva, da naj bi 
zadruge poiskale najboljše možnosti, kako zajeti semenski krompir tistih pri- 
delovalcev, s katerimi nameravajo sodelovati v proizvodnji. Tak ukrep je pra- 
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vilen in potreben. Gre le za to, da se v bodoče pusti nekaj več možnosti v 
pogledu določanja cen v kooperaciji in nekooperaciji področnim kmetijskim 
organizacijam, da ne bi doživeli sličnega primera kot v letu 1958 in 1959. Ce 
je treba take cene določiti v republiškem merilu, potem je prav, da se situacija 
poprej temeljito prouči. 

Smatram, da bo predloženi plan možno realizirati ob polni mobilizaciji 
vseh materialnih in drugih činiteljev, predvsem pa s še večjo pomočjo vseh 
republiških kmetijskih organov. Zato izjavljam, da bom za predloženi plan 
glasoval. 

Podpredsednik Sta ne Kavčič: Kdo še želi besedo? Besedo ima ljudski 
poslanec Jože Bergant. 

Jože Bergant: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! V predlogu 
družbenega pla'na Ljudske republike Slovenije za leto 1960 je pj-edviden iz- 
redno visok odstotek porasta delovne storilnosti. 

Ce bomo hoteli ta odstotek doseči, bo treba uvesti vrsto raznih izboljšav 
in povečati ekonomsko zainteresiranost vseh prizadetih, da bomo predvideni 
plan dosegli. Kljub temu, da je plan porasta delovne storilnosti visok — v 
splošnem se za leto 1960 predvideva porast delovne storilnosti za 8 % — je 
vendar ob določenih pogojih dosegljiv, in ne samo dosegljiv, temveč je z majh- 
nimi investicijami in boljšo organizacijo .možno, da ta plan tudi presežemo. 

Delovna storilnost je zlasti nizka v gradbeništvu. V zadnjem letu se je 
sicer stanje nekoliko popravilo, vendar je zlasti v manjših podjetjih, kjer 
delavci vsaj po večini niso še plačani po delovnem učinku, in zaradi tega za 
večjo delovno storilnost tudi niso zainteresirani, še vedno nizka. Potrebno bi 
bilo, da bi gradbena podjetja delala v kooperaciji, ker bi tako v znatno večji 
meri izrabila mehanizacijo, s katero razpolagajo, česar danes ne delajo, s tem 
pa bi znatno povečala proizvodnost in tudi precej pocenila zelo visoke gradbene 
stroške. Za dokaz naj služi samo nek primer na Jesenicah. Tri gradbena podjetja 
so gradila tri večje stavbe v neposredni bližini in je samo eno podjetje bilo 
opremljeno s primerno mehanizacijo, ostali dve pa ne. Kadar to podjetje strojev 
ni rabilo, so ti vsaj eno tretjino delovnega časa ostali neizkoriščeni. Drugi dve 
podjetji pa, ki strojev nista imeli, sta se posluževali primitivnejšega načina 
gradnje, kar pa zahteva mnogo več delovne sile in gradnjo močno podražuje. 
Zato je treba najti stijnulativnejše mere za plačevanje po učinku, potem bomo 
lahko tudi delovno storilnost v tej panogi presegali in to v znatni meri, najmanj 
pa toliko, kot to predvideva družbeni plan. 

Druga panoga, kjer je delovna storilnost izredno nizka, je kmetijstvo. Večji 
del kmetijskih proizvajalcev so zasebni lastniki. Spričo pomanjkanja kmetijskih 
proizvodov na trgu oziroma, ker svoje proizvode lahko prodajo po visokih cenah, 
nimajo interesa, da bi delovno storilnost dvignili oziroma da bi v obdelavo 
zemlje vložili kaj več sredstev, zlasti v mehanizacijo ali v razne agrotehnične 
pripomočke. V socialističnem sektorju kmetijstva pa primanjkuje strokovnega 
kadra in delovne sile pa tudi finančnih sredstev, da bi lahko povečali delovno 
storilnost, pocenili proizvodnjo in s tem konkurirali privatnemu sektorju. Pre- 
jemke kmetijskih proizvajalcev v socialističnem sektorju je nujno treba pribli- 
žati prejemkom industrijskega delavca, mora pa seveda tudi ta biti plačan po 
delovnem učinku. Nujno pa je, da bi tudi občine v svojih proračunih določile 
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večje vsote za dvig kmetijske proizvodnje. Ne bi pa bilo napak, če bi tudi 
sindikalne organizacije vplivale na gospodarske organizacije, da bi tudi te pri- 
spevale iz svojih prostih sredstev za dvig kmetijstva na svojem področju, od 
česar bi imeli korist prav njihovi delavci-proizvajalci, ker bi imeli tako zago- 
tovljeno in verjetno cenejšo preskrbo s kmetijskimi proizvodi iz svoje bližnje 
okolice. Z nagrajevanjem po učinku, z gradnjo stanovanj za kmetijske proiz- 
vajalce, z boljšo mehanizacijo in podobnim, se bo delovna storilnost dvignila 
znatno nad predvideno višino. 

Nekoliko boljše je stanje glede delovne storilnosti v trgovini in gostinstvu, 
kjer se ponekod bolj, drugje manj uvaja plačevanje po delovnem učinku, vendar 
pa se tudi pri teh dveh panogah da še marsikaj izboljšati in dejovno storilnost 
povečati. 

Boljša situacija kot v kmetijstvu in gradbeništvu je tUdi v gozdarstvu. 
Vendar se tudi v tej panogi našega gospodarstva dela še vedno na preveč pri- 
mitiven način. Tudi tu so potrebne investicije za mehanizacijo s čimer bo de- 
lovna storilnost brez povečanja števila delovne sile ter le ob boljši stimulaciji 
močno porasla. 

Kar pa zadeva industrijo je delovna storilnost zlasti v zadnjem letu dosegla 
precej dobre rezultate, vendar tudi tu že obstajajo možnosti za njeno povečanje. 
To bomo dosegli v prvi vrsti z izboljšanjem mehanizacije in z uvajanjem avto- 
matizacije, pa tudi z odkrivanjem odvečne delovne sile, glede katere lahko 
trdim, da obstaja še skoro v vseh, če ne v vseh gospodarskih organizacijah. 
Glede industrije same pa dvomim, da bo predvideni porast kot ga predvideva 
družbeni plan v celoti dosežen, ker bodo sicer, če bomo predvideni plan hoteli 
doseči, potrebne precejšnje investicije. To pa predvsem zaradi tega, ker so na- 
prave, dotrajane in zastarele. 

Ko govorimo o delovni storilnosti pa pozabljamo, da je poleg storilnosti 
v proizvodnji treba povečati tudi storilnost upravnega aparata. Tudi tu bi morali 
biti uslužbenci plačani po delovnem učinku. Treba je naše pisarne opremiti z 
modernimi tehničnimi pripomočki in s strokovno kvalitetnim kadrom, pa bo 
delovna storilnost tudi tu znatno porasla. Uslužbenstvo dela pri nas, zlasti v 
manjših uradih, še skoro ravno tako kakor pred sto leti, samo s to razliko, da 
so zamenjali gosja peresa z nalivnimi in da imajo kak star in izrabljen pisalni 
stroj, ki pa ravno takrat, ko bi ga najbolj rabili, odpove. Ce hočemo predvideni 
plan povečane delovne storilnosti doseči, bo potrebna boljša organizacija in 
tesnejše sodelovanje, pa tudi primerna finačna sredstva, pa bomo plan ne le 
dosegli, temveč tudi presegli. 

Spričo tega izjavljam, da bom za predlagani družbeni plan glasoval. 

Podpredsednik: Stane Kavčič: Besedo ima ljudski poslanec Miran 
Cvenk. 

Miran Cvenk: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci. Naš hiter eko- 
nomski razvoj in doseženi uspehi v preteklem letu, kakor tudi razvoj družbeno- 
političnega sistema zahtevajo, da se tudi plan prilagodi temu razvoju. Doseženi 
uspehi v preteklem letu, ki nam nalagajo še večje odgovornosti, nas torej ne 
smejo uspavati, temveč dati vzpodbudo za še večje uspehe v planskem letu 1960. 

Predlog družbenega plana za leto 1960 predvideva povečanje družbenega 
standarda, ki pa je pogojno vezan z večjo proizvodnjo. Proizvodnja sama pa se 
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lahko poveča le s povečanjem proizvodnosti, boljšo organizacijo dela, kakor tudi 
z rekonstrukcijami zastarelih obratov, posebno pa z avtomatizacijo proizvodnje. 
Da pa bo mogoče to izvesti in v čim večji meri izkoristiti rezerve in možnosti, 
pa je potrebno koristno uporabiti vsa razpoložljiva sredstva. Način najkorist- 
nejše uporabe sredstev pa je zavestno združevanje sredstev na podlagi ekono- 
mičnosti trošenja le-teh in potreb celotnega našega gospodarstva. Sredstva pa naj 
se združujejo po principu največje koristnosti za določeno ekonomsko področje. 

Pri že omenjenem povečanju proizvodnosti pa ne smemo zanemariti na- 
grajevanja po učinku in po enoti proizvoda v vseh sektorjih, posebej pa še v 
kmetijstvu, zlasti tam, kjer obstoje možnosti. S tem, da bo neposredni proiz- 
vajalec nagrajevan po teh dveh oblikah, bo nagrajevan po svojem delu, .kar 
povsem ustreza socialističnemu principu, obenem pa bo to zanj vzpodbuda pri 
njegovem delu, saj bo neposredno koristil sebi in skupnosti. 

Predlog republiškega plana govori nadalje o skladnem razvoju vseh gospo- 
darskih panog. Zato je potreba posvečati vso pozornost razvoju vseh gospodar- 
skih panog in pravkar navedena načela uporabiti tudi za njihov razvoj. Naloge, 
ki se postavljajo s predlogom republiškega plana, so torej potrebne za skladen 
razvoj celotnega gospodarstva, ki omogoča povečanje življenjske ravni delov- 
nemu človeku. Ker je izpolnjevanje nalog, postavljenih s planom republike, 
koristno in vzpodbudno za posameznika in v zvezi z novim proračunskim 
sistemom tudi za komune, zato morajo ljudski odbori podvzeti vse ukrepe, ki 
bodo zajamčili tak razvoj gospodarstva, ki je predviden s tem planom. Naloge, 
ki jih postavlja predlog republiškega družbenega plana, so v celoti izpolnjive, 
pri čemer pa morajo ljudski odbori, gospodarske organizacije in posamezniki 
izpolnjevati predpogoje, ki jih v svojih smernicah nakazuje. Smernice pa, ki 
so v tem planu nakazane, morajo ljudski odbori konkretizirati in vskladiti z 
gospodarskimi organizacijami oziroma z vsemi nosilci nalog. 

Osnovni predpogoj za izpolnitev planskih nalog je povečanje delovne storil- 
nosti. Da pa se bo le-ta povečala, morajo predvsem skrbeti organi delavskega 
samoupravljanja. Tem pa morajo ljudski odbori preko zborov proizvajalcev 
nuditi pri reševanju tega problema vso pomoč. Temu načelu je posvetiti zato 
posebno pozornost v planih gospodarskih organizacij in ljudskih odborov, saj 
so ti plani končno sestavni del republiškega plana. 

Pri dviganju delovne storilnosti morajo odigrati pomembno vlogo tudi sin- 
dikalne organizacije. Tesno povezano s storilnostjo je tudi zaposlovanje nove 
delovne sile. V tem pogledu smo doslej plan redno presegli in ustvarili vedno 
nove probleme in težave. Ljudski odbori morajo skrbeti, da bodo organi delav- 
skega upravljanja smotrno zaposlovali delovno silo. Da bomo v gospodarstvu 
dosegli planirano zvišanje delovne storilnosti, morajo organi delavskega uprav- 
ljanja primanjkljaj glede delovne sile reševati z boljšo organizacijo dela in z 
izkoriščanjem ustreznih rezerv, zlasti v stranskih obratih. O eventualno sproščeni 
delovni sili pa naj vodijo nadzor zbori proizvajalcev s tem, da priporočajo, v 
kateri industrijski stroki oziroma v kateri gospodarski panogi naj se ta ponovno 

zaposli. 
Posebno pozornost pa je posvetiti zaposlovanju delovne sile v trgovini, 

gostinstvu, turizmu in obrti. Družbeni plan posveča namreč razvoju teh gospo- 
darskih panog posebno pozornost. Uspehi naše industrije v zadnjih letih in 
vzporedno porast kupne moči prebivalstva še potencirajo zaostajanje pravkar 
naštetih gospodarskih panog. Zato je ena od bistvenih nalog ljudskih odborov, 
političnih organizacij, zbornic in seveda tudi delovnih  kolektivov, povečanje 
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kapacitet v teh panogah. Naglo razvijajoča se industrija, pa tudi kmetijstvo 
ter tehnika nasploh, posebej pa še naloge v zvezi s povečanjem standarda, nujno 
terjajo ustanavljanje različnih obratov in servisov za proizvodnjo polizdelkov 
in še zlasti raznih uslužnostnih delavnic. V tem močno zaostajamo, ko često 
zaradi pomanjkljive organizacije in dela stranskih obratov ne moremo uspešno 
izkoristiti zmogljivosti naprav in najboljše organizacije dela v glavnih obratih. 
Pogosto so stranski obrati celo največja cokla za boljšo storilnost in smotrnejše 
gospodarjenje. 

Slični, pa za ljudi še težji problemi, se nam pojavljajo zaradi pojnanjkljivih 
ali pa celo nikakršnih uslužnostnih delavnic. Naraščajoča tehnika na vseh pod- 
ročjih take delavnice nujno terja. Tu so za komune še ogromne, neizkoriščene, 
pa nujno potrebne možnosti za zaposlovanje nove delovne sile, ki bi na ta način 
lahko zelo uspešno ustvarjala dohodek tudi za komune, kar je še posebej važno 
v zvezi z novim objektivnim in vzpodbudnim proračunskim sistemom. Torej, 
v obrti ni posvečati toliko pozornosti klasični obrti, kot iz avtomatizacije in 
specializacije industrije porajajoči se novi uslužnostni obrti. Obstoj takih obra- 
tov bo prav gotovo prihranil delovnim ljudem mnogo njihovega skopo odmer- 
jenega delovnega časa in sredstev, kajti obojestranska zaposlitev v družini kate- 
gorično zahteva ustanovitev takih obratov. 

Trgovska mreža se jnora povečati, modernizirati in v močnejših potrošniških 
centrih specializirati. Vzporedno s tem pa je treba^ ustrezno povečati število 
zaposlenih in poskrbeti za njihovo usposobljenost. Prav tako je tudi poskrbeti 
za pravilen razvoj družbenega upravljanja v trgovini. Formirajo naj se takšne 
organizacijske enote, ki bodo ekonomsko upravičene in v katerih bo družbeno 
upravljanje zagotovljeno. 

Naši delovni ljudje iz dneva v dan več proizvajajo in jim je zaradi tega 
potrebno zagotoviti tudi primeren oddih. Gostinska in turistična mreža pa temu 
doslej ni bila povsem kos, niti glede kapacitet, kot tudi ne glede postrežbe 
oziroma odnosa do ljudi. Temu so bili krivi objektivni pa tudi subjektivni 
razlogi. Lahko pa bi temu odpomogli z intenzivnejšo izobrazbo gostinskega 
kadra in pa s povečanjem, predvsem pa z ureditvijo sedanjih kapacitet. Za 
reševanje tega vprašanja naj se zainteresirajo tudi ljudski odbori ob pomoči 
gostinskih zbornic in turističnih organizacij. Zbori proizvajalcev pa naj o kon- 
kretnih problemih in primerih v gostinstvu češče razpravljajo. Pozabijo naj 
tudi ne na ustanavljanje obratov družbene prehrane. 

Na področju skrbi za družbeni standard bodo morali ljudski odbori posvetiti 
posebno pozornost tudi šolskim in zdravstvenim kapacitetam v središčih, kjer 
so potrebe največje. V okvir reševanja problemov družbenega standarda pa " 
spada tudi kmetijstvo. Posebno pozornost je treba posvečati proizvodnji za trg. 
Na družbenih posestvih naj se dokončno uredi nagrajevanje po enoti proizvoda, 
ker bo takšno nagrajevanje osnova za večjo proizvodnjo. Industrijski centri in 
večja potrošna središča se morajo oskrbovati z osnovnimi prehrambenimi 
artikli  po najkrajši  poti iz proizvodnje družbenih  posestev. 

Pri izpolnjevanju vseh navedenih nalog pa je osnovno, voditi razumno 
investicijsko politiko, ki jo bo mogoče izvajati le z združevanjem sredstev, 
bodisi za investicije v gospodarstvo ali pa za standard. Smotrnost investicijskih 
naložb zagotavlja zavestno razumevanje nosilcev sredstev za združevanje. 

Ker predlog družbenega plana, katerega danes sprejemamo, zagotavlja iz- 
polnitev omenjenih  nalog,  kar pomeni  povečanje proizvodnje  in vzporedno  s 
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tem tudi družbenega standarda, smatram, da je plan sestavljen realno in izjav- 
ljam, da bom za ta plan glasoval. 

Podpredsednik Stane Kavčič: Besedo ima ljudski poslanec Stane Fele, 

Stane Fele: Tovariši ljudski poslanci. Predloženi družbeni plan pred- 
videva ogromen napredek v povečanju proizvodnje, v povečanju dohodkov in 
zvišanju družbenega standarda. Na drugi strani pa ta družbeni plan pomeni 
tudi ogromno povečanje oziroma ogromni napredek v decentralizaciji sredstev 
v smislu čimvečjega približevanja samim proizvajalcem. To je posebej očitno, 
če primerjamo lanskoletni družbeni plan z letošnjim. Tedaj ugotovimo, da je 
po podatkih, ki sem jih vzel iz tega plana, struktura razdelitve vseh sredstev 
na področju LRS doživela naslednje spremembe: v lanskem letu je od vseh 
sredstev dobila Zveza 38 0/o, v letošnjem letu pa samo 33 "/o. Sredstva Ljudske 
republike in ljudskih odborov so v lanskem letu znašala po planu 18 0/o, letos 
pa 17 0/o, sredstva gospodarskih organizacij pa so se povečala od lanskih 29 0/o 
na letošnjih 34 Vo. Sredstva socialnega zavarovanja in druga sredstva pa so 
ostala približno nespremenjena. 

Na drugi strani pa, če pogledamo absolutno povečanje sredstev v primerjavi 
lanskega leta z letošnjim, vidimo, da so sredstva gospodarskih organizacij v pri- 
merjavi teh dveh planov porasla za 40 %. To se pravi, da so sredstva gospo- 
darskih organizacij oziroma tista sredstva, s katerimi letos v polni meri raz- 
polagajo gospodarske organizacije, doživele velik skok in da se pred nas ute- 
meljeno postavlja vprašanje gospodarjenja s temi sredstvi in vplivov, kako 
naj se ta sredstva uporabijo. Iz prakse namreč vemo, da današnji tarifni pra- 
vilniki še ne zagotavljajo tega, da bi bila uporaba teh sredstev vsepovsod ute- 
meljena in da bi pri tem bilo zasigurano, da bo delo res plačevano po učinku, 
se pravi, da bo dvig storilnosti v resnici zagotovljen. Navedel bi nekaj primerov 
iz prakse. 

V letošnjem letu smo ugotovili vrsto primerov, da posamezne gospodarske 
organizacije niso veliko spremenile odnosa med skladi in sredstvi za plače. Na 
drugi strani pa če pogledamo, kako so se sredstva za plače uporabljala pri po- 
večani proizvodnji, na katero so imeli svoje vplive različni faktorji, vidimo, da 
smo naleteli ob koncu leta še na vrsto primerov, ko so se delile tako imenovane 
cele plače ali pol plače in podobno. To so imenovali neke vrste kolektivno na- 
grajevanje kolektiva za dvig produktivnosti. Pri podrobnejših analizah pa je 
bilo ugotovljeno, da je ta dvig produktivnosti bil pogojen z raznimi faktorji, ki 
pa niso v polni meri zasluga določenih skupin, ki so za to prejele določene 
nagrade. Na drugi strani pa če pogledamo, so se v letošnjem planu sredstva 
socialnega zavarovanja v primerjavi z lanskim planom povečala za 35 %, kar 
je v neki odvisnosti od osebnih dohodkov, potem vidimo, da je bil tu storjen 
precejšen skok mimo storilnosti, ki je porasla le za okoli 7 0/o. 

Poudariti bi namreč hotel, da je v podjetju možnih tudi več načinov dviga 
storilnosti. Ce v podjetju najamejo nekaj novih ljudi in jih dajo na taka 
delovna mesta, ki za podjetje predstavljajo ozko grlo, se navadno zgodi, da se 
v podjetju celotna proizvodnja znatno dvigne in s tem tudi proizvodnost. Toda 
to je bilo doseženo samo z dodatno namestitvijo nove delovne sile, vendar pa 
je za dosežen dvig produktivnosti bil sedaj nagrajen ves kolektiv. To je sicer 
do neke mere upravičeno, ker je produktivnost bila res zvišana, vendar to le 
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po zaslugi preprostega ukrepa, ki ga je morda predlagal le en človek v podjetju 
ali pa nekaj ljudi, ki so ta ozka grla odkrili, na splošno pa se prizadevanje 
kolektiva ni zvečalo. Zaradi tega mislim, da imamo tu na eni strani opravka 
še z dokajšnjim primitivizmom v našem sistemu nagrajevanja, ki še ne določa 
dovolj točno posameznih kriterijev za nagrajevanje za racionalizacija, za nova- 
torstvo, za razne izboljšave, za razne organizacijske spremembe itd., na drugi 
strani pa imamo ogromna sredstva, s katerimi kolektivi razpolagajo in jih v 
znatni meri uporabljajo prav za zvišanje osebnih dohodkov. Odstotek plač je 
nasproti skladom padel od 76,3 na 76,1. Po mojem bi pri takem skoku dohodkov, 
kot je bil v letošnjem letu storjen, vkljub znatnemu primitivizmu v samem 
sistemu nagrajevanja moral ta odnos doseči večjo spremembo, če bi kolektivi 
zares pametno gospodarili in ta sredstva nalagali še drugam, ne pa samo v 
osebne dohodke. Prav je, če se zagotove vsa ta sredstva in če se dajo kolektivom 
na razpolago, vendar mislim, da bi vpliv na samo delitev teh sredstev in njihovo 
porabo moral biti s strani političnih organov v podjetju in občinskih političnih 
organov večji kot je bil ta v letošnjem letu. Produktivnost dela ni odvisna samo 
od takšnih prijemov, ampak tudi od vrste drugih faktorjev, ki so še znatno 
večjega pomena. 

Eden i^med teh faktorjev, ki naj ga omenim je tudi socializacija podjetij. 
Slučajno razpolagam z nekaterimi podatki, kolikšen vpliv ima na samo proiz- 
vodnost oziroma na rentabilnost podjetja število artiklov, ki jih neko podjetje 
proizvaja. Za primer sem vzel neko gospodarsko organizacijo, ki v vseh teh 
letih ni ničesar investirala, vendar se je njen asortima širil po številu artiklov. 
V prvem letu je število artiklov bilo v tem podjetju 167, brutto prozvodnja pa 
je znašala 769 milijonov. V drugem letu je bilo artiklov 230, brutto proizvodnja 
pa je znašala 883, v tretjem letu pa je bilo število artiklov 245, brutto proiz- 
vodnja pa 1 milijardo 25 milijonov. Ce pa poleg tega pogledamo, kako so rasla 
obratna sredstva, vidimo, da so se od 252 milijonov dvignila na 414 milijonov 
in je takrat, ko je podjetje izdelovalo 167 artiklov vsak dinar obratnih sredstev 
ustvaril 3,15 dinarjev brutto dohodka, takrat ko pa so proizvajali 245 artiklov 
pa je vsak dinar obratnih sredstev ustvaril samo 2,48 dinarja brutto dohodka. 
Mislim, da je tu vpliv širjenja asortimaja na rentabilnost zelo evidenten. Imamo 
vrsto gospodarskih organizacij, ki sicer iz dneva v dan širijo program svojih 
proizvodov, ne iščejo pa potreb za specializacijo za določen program masovnejše 
proizvodnje. Morda bi tako nekdo drug začel prevzemati tiste artikle, ki se tu 
pojavljajo le kot individualni oziroma kot maloserijski artikli. Tu se pojavlja 
vprašanje, kdo naj bi to prevzemal? 

Glede tega mislim opozoriti na vprašanje, ki ga je načel že II. plenum 
CK ZKJ, to je na vprašanje produkcije manjših gospodarskih organizacij, 
ki bi ne bile poklicane samo za opravljanje uslužnostne. dejavnosti, ampak 
bi prevzemale tudi določeno količino proizvodnje tistih artiklov, ki jih tržišče 
potrebuje v manjših količinah. Iz statistike je razvidno, da smo imeli pri nas 
v letu 1957 skupaj 3211 gospodarskih organizacij in od tega 55% organizacij, 
ki so imele od 6 do 30 zaposlenih in pa 45 % organizacij, ki so imele 
nad 30 zaposlenih. V letu 1959 pa smo imeli takih organizacij, ki so 
imele od 6 do 30 zaposlenih le še 52 0/o, kar pomeni upad iz 55 "/o na 52 o/0> 

pri velikih gospodarskih organizacijah z nad 30 zaposlenimi pa je odstotek po- 
rastel od 45 na 48. To pomeni, da je pri majhnih gospodarskih organizacijah 
zabeležiti v teh treh letih absoluten upad. Kaj mislim povedati s tem? Namreč 
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to, da je skrb za ustanavljanje teh majhnih gospodarskih organizacij, ki naj 
bi prevzemale izdelavo določenih artiklov, ki jih sedaj izdelujejo večje gospo- 
darske organizacije, preveč prepuščena samim tem organizacijam, ki se usta- 
navljajo na različne načine. Občinski ljudski odbori ali pa zbori proizvajalcev 
pa premalo skrbijo za nek perspektiven razvoj prav teh drobnih gospodarskih 
organizacij. 

Mislim, da bi se v letošnjem letu, ko beležimo tako ogromen porast sredstev 
gospodarskih organizacij, lahko občinski ljudski odbori pojaviti tu kot mobili- 
zator teh sredstev tudi v tej smeri. Z republiškim planom, je za obrt sicer 
zagotovljen precejšen del teh sredstev. Medtem ko je v lanskem letu bilo na 
razpolago 1,6 milijarde dinarjev za investicije v obrt, ki obsega predvsem te 
majhne organizacije, je letos zagotovljenih že 2,1 milijarde, kar predstavlja 
30 0/o porast. Ce pa pogledamo ta odnos v celotnih investicijah, pomeni to v 
lanskem letu 2 "/o, v letošnjem letu pa 2,4 0/o. Po vsem tem je jasno, da ima 
sam republiški plan majhno možnost za usmerjanje glede ustanavljanja teh 
majhnih enot. Iz tega ravno sledi, da pa se zato ustvarjajo vedno večje možnosti 
pri najnižjih teritorialnih enotah in da se prav tu zbira tudi največ sredstev, 
ki jih je jnožno usmerjati v to dejavnost. 

Smatral sem za potrebno, da ta vprašanja načnem zaradi tega, ker mislim, 
da se bo v letošnjem letu začelo razmišljati tudi o raznih drugih načinih dviga 
produktivnosti, ker imajo gospodarske organizacije za to večje pogoje, in da 
bo treba tudi o teh vprašanjih začeti resneje razmišljati. 

Podpredsednik Stane Kavčič: Prekinjam dopoldansko obravnavo. Ker 
je popoldne seja Kluba poslancev, skupščinske seje ne bo. Seja se bo nadaljevala 
jutri zjutraj ob 9. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.50 uri in se je nadaljevala 15. januarja ob 
9.20 uri, ko je sejo znova vodil predsednik skupščine tovariš Miha Marinko.) 

Predsednik Miha Marinko: Nadaljujemo skupno sejo obeh zborov. 
Prosim tovariše, da bi se priglasili k besedi z listki. Doslej imam samo enega 
prijavljenega govornika in to ljudskega poslanca Ivana Kranjčiča. 

Ivan Kranjčič: Tovariši ljudski poslanci! Družbeni plan Ljudske 
republike Slovenije za leto 1960 je sestavljen na podlagi realne ocene naše 
materialne razvitosti in ustvarjalne sposobnosti naših delovnih množic. Njegova 
prednost je v tem, da omogoča tako gospodarskim organizacijam kakor občinam, 
hitrejši nadaljnji razvoj vseh njihovih proizvajalnih in družbenih sil. Po dveh 
letih razvoja močno povečane ptujske občine s 64 000 prebivalci, smo lahko ugo- 
tovili, da se razvijajo njene proizvajalne in družbene sile v novih pogojih hitreje 
kot smo planirali in da bomo v letošnjem letu tudi v tej nekoč ekonomsko slabo 
razviti občini dosegli petletni plan v štirih letih. Pri tem odločata predvsem dva 
faktorja. Prvič, vzajemnejše delovanje vseh ekonomskih, družbenih in političnih 
sil v občini in drugič, smotrnejše investiranje ter ekonomičnejše izkoriščanje 
proračunskih in drugih sredstev ob sodelovanju in pomoči okrajnih in republi- . 
ških organov. Obenem ugotavljamo, da lahko pride šele v večji občini s pestrejšo 
ekonomsko strukturo bolj do izraza funkcija družbenih in samoupravnih orga- 
nov, zlasti v pogledu njihovega sodelovanja pri urejanju komunalnih vprašanj. 
Tudi tisti, ki so se nekoč iz lokalističnih razlogov upirali ukinitvi oziroma zdru- 
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zevanju manjših, izrazito kmetijskih občin, so se lahko prepričali, da se v eko- 
nomsko in upravno razvitejši občini ob aktivnejšefn delu družbenih organov in 
ob smotrnejši organizaciji upravne službe s kvalitetnejšim strokovnim kadrom 
razvija življenje v mnogo ugodnejših pogojih tako na gospodarskem kot na 
zdravstvenem ali prosvetnem področju. Tako dobivajo zdaj večja krajevna sre- 
dišča namesto prej planiranih upravnih poslopij, nove prostore za poslovanje 
gospodarskih organizacij, zlasti kmetijskih zadrug, nove šolske prostore, uči- 
teljska stanovanja, zdravstvene ambulante in slično. V ptujski občini se je lani 
tudi združilo 9 kmetijkih gospodarstev v tri velike kmetijske obrate, ki imajo 
danes široke ekonomske in kadrovske pogoje za smelejši polet v kmetijski pro- 
izvodnji, v lomljenju dosedanjih proizvodnih norm in odnosov, s čimer bodo 
seveda tudi odločilno vplivali na razvoj prav tako razširjenih in kadrovsko 
okrepljenih kmetijskih zadrug. 

Naj omenim le to, da bo na tej podlagi dalo kmetijstvo v občini tržišču 
namesto dosedanjih 3500 litrov v bodoče 40 000 litrov mleka dnevno in da se 
bodo sedanje kapacitete v vzreji perutnine povečale za milijon in pol kosov 
letno. Na gospodarsko strukturo občine in zaposlenost njenega prebivalstva bo 
nadalje odločilno vplivala razširitev kapacitet v industriji, kot na primer podvo- 
jitev proizvodnje glinice in aluminija v Kidričevem, razširitev tekstilne indu- 
strije v Ptuju in Majšperku, obrata avtomobilske opreme v Ptuju ter gradnja 
nove hidrocentrale v Hajdošah pri Ptuju. Nagel vzpon ekonomskih in družbenih 
sil na tem področju je le sestavni del vsestranske krepitve vse socialistične 
skupnosti. Ker daje družbeni plan Ljudske republike Slovenije vsem občinam 
široke možnosti za njih hitrejši gospodarski in družbeni vzpon in s tem za 
hitrejšo in vsestransko krepitev naše in drugih republik Jugoslavije, bom zanj 
tudi v zavestni odgovornosti pred voliovci glasoval. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec tovariš Tine 
Ravnikar. 

Tine Ravnikar: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Razdobje 
enega leta, ko smo praktično uveljavili neposredne nove metode v obračuna- 
vanju po proizvodnih enotah, nam vsekakor zadostuje, da lahko ugotavljamo 
neposredne koristi za rast in vzpon našega gospodarskega potenciala. Leto 1959 
je bilo za naše gospodarstvo važna prelomnica ter močan skok v uveljavljanju 
takih metod za dvig delovne storilnosti. Neposredni odraz so večji dohodki 
našega delovnega človeka, saj so narasli v primerjavi z letom 1958 v lesni indu- 
striji za 17 0/o in se tako vsaj do neke mere izenačili z ostalimi industrijskimi 
panogami. Ekonomska zakonitost bi po tej logiki narekovala, da bi v lesni 
industriji tudi storilnost narasla v taki meri, kar pa žal ni bil povsod primer. 
Ob tej priložnosti bi skušal analizirati vzroke, zakaj porast proizvodnje v lesni 
industriji ni šel vedno v korak s porastom dohodkov zaposlenih v tej panogi. 

Lesna industrija, ki sicer predstavlja 24 % vsega jugoslovanskega izvoza in 
ki svoje izvozne obveznosti najdosledneje izvršuje in tudi presega, spada v le- 
stvici glede na akumulativnost med prav spodnje kline. To velja predvsem za 
tisti del lesne industrije, ki proizvaja za široko potrošnjo, to je za finalno lesno 
industrijo. To je tudi sicer značilno za pretežen del tiste industrije, ki dela za 
široko potrošnjo, da akumulira ta neprimerno manj, kot pa tisti del industrije, 
ki to preskrbuje s surovinami. Vsekakor je tako stanje bilo vse do sedaj posle- 
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dica zakona ponudbe in povpraševanja in občutne deficitarnosti celih industrij- 
skih vej, ki oskrbujejo industrijo s tvorivi. Ta disproporc je v celoti vsekakor 
težko odpraviti zlasti po administrativni poti. Skladi se na ta način višajo v 
primarni industriji, medtem ko se v slabo akumulativnih podjetjih izčrpavajo 
na račun delovne sile, ki teži in se bori za iste principe nagrajevanja po učinku 
in za enako težko delo, ki zahteva sicer iste fizične in umske napore. Seveda 
moramo pri tem v celoti eliminirati subjektivne faktorje v naših podjetjih, ki 
prav gotovo tudi obstajajo. Zaradi tako ohromelih skladov pa se potem taka 
podjetja ne morejo spuščati v rekonstrukcije, ker finančni inštrumenti to ne 
dopuščajo, v kolikor ne gre za radikalne modernizacije, za katere pa so potrebna 
večja finančna sredstva. Zato se ta podjetja veliko prepočasi razvijajo, zlasti 
še zato, ker v očeh komune niso dovolj interesantna, čeprav kolektiv vlaga 
morda neprimerno večje umske in fizične napore, ki pa so največkrat usmerjeni 
samo v to, da podjetju zagotovijo zgolj obstoj in nič drugega, pri tem pa dosti- 
krat s svojimi artikli močno vplivajo na dvig kulture in standarda državljanov. 

Privilegiran položaj industrije določenih panog je že iz navedenih razlogov 
do neke mere utemeljen, vendar pa je treba nekatere stvari vendarle poiskušati 
vskladiti. Danes prav gotovo preživlja na primer gradbena stroka zlate čase. 
Ni pa prav, da so n. pr. cene gradbenih storitev v dobi dveh let narasle za okoli 
30 0/o in da bodo letos narasle za nadaljnjih 15 %, to je skupno za 45 % in to 
v obdobju, ko je industrija široke potrošnje obdržala iste cene oziroma je pre- 
težni del te industrije cene celo znižal. Na tem mestu moram naglasiti, da se 
zlasti naši lesni industriji, ki je igrala vse do lanskega leto vlogo uboge pastorke, 
obetajo boljši časi, saj je pričakovati, da bomo investirali v to panogo že v pri- 
hodnjem letu več kot smo investirali vse doslej. Panoga 122 v industriji le 
počasi dobiva mesto, ki ji gre. Zahvaljujoč vsestranskemu razumevanju vseh 
naših najvišjih gospodarskih in političnih forumov, bo v letu 1960 in v nasled- 
njem letu vloženo v rekonstrukcijo in nove tovarne predelovalne industrije samo 
v LRS okoli 3 milijarde dinarjev. 

Vendar bi pri teh novih investicijah opozoril na nekatere stvari, to je na 
napake, ki so se vse doslej dogajale pri investiranju v lesno industrijo. Predelo- 
valna lesna industrija je v letih po vojni silovito napredovala tako glede meha- 
nizacije in opreme, kot tudi v tehnoloških postopkih. Tako je prišla v korak z 
ostalimi utrjenimi in tradicionalnimi panogami druge industrije. Kot rečeno, to 
smo začeli priznavati šele zadnji dve leti. Logična posledica tega priznanja pa 
naj bi bila tudi ustrezna politika investiranja v to panogo. Predvsem ugotav- 
ljamo, da zaradi opravičevanja ekonomičnosti ne moremo več operirati z obrab- 
ljeno frazo o »ceneni delovni sili«, saj je narasla režijska ura v lesno predelo- 
vani industriji od 250 dinarjev v letu 1957 na 350 dinarjev v letu 1959, se pravi 
v teku treh let za 40 %. To povečanje režijske ure je vsekakor posledica stalnega 
višanja osebnega dohodka na eni strani, na drugi pa povečanja različnih novih 
obveznosti, ki bremene neposredno režijsko uro. V zelo majhni meri pa je vse 
doslej vplival najbolj logičen element, ki lahko vpliva na dvig režijske ure, to 
je vlaganje večjih sredstev v mehanizacijo, v opremo in nove tehnološke metode, 
ki dajo vedno in v vsakem primeru pri manjšem delu večji produkt. Posledica 
tega je bila skoraj dosledno postopno zniževanje akumulativnosti lesne indu- 
strije. 

Zato stojim na stališču, da naj naši gospodarski forumi in delavski sveti, 
ko obravnavajo in  potrjujejo nove investicije,  resno preudarijo,  ali vsebuje 
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taka investicija res vse sodobne elemente tako v oprejni kot v tehnološkem 
procesu. Tudi parola, da rešujemo s tem zaposlitev, ni več popularna, gotovo 
pa je v tem primeru celo pogubna. Nasprotno, ugotovimo lahko celo, da že 
marsikje stojimo pred problemom, kje dobiti delovno silo. Tako se bomo na 
primer znašli pred problemom, kje dobiti številno delovno silo za ustanavljanje 
raznih servisnih uslug, ki so in naj bi bile po svojem bistvu odraz kulture in 
standarda našega delovnega človeka. 

Zavedati pa se moramo, da imamo že tudi v lesni predelavi vrsto povezanih 
tehnoloških procesov, ki temelje na najmodernejših principih avtomatizacije. 
Zato naj se v naših revizijah rešuje in ugotavlja predvsem tehnološka stran 
programa. Vse do danes je bila praksa pri investicijah v lesni industriji taka, 
da je skoraj pri vseh elaboratih odpadlo do dve tretjini vloženih sredstev na 
izgradnjo in le ena tretjina na stroje in opremo. Na tak način je bila tudi eko- 
nomika dostikrat privlečena za lase. Razmerje med gradnjami in opremo naj 
znaša kvečjemu 3 : 1. Le taki projekti utemeljeno obetajo ekonomičnost inve- 
sticije. Seveda pa je za vse to potrebno veliko varčevanje pri gradbenih objektih, 
kar mora nujno najti odraz in razumevanje tudi pri organih inšpekcijske službe, 
da se predpisi prilagode sodobnim principom izgradnje industrije. 

Le tako in edino na ta način bomo našo lesno predelovalno industrijo dvig- 
nili na dostojno višino, da bo tudi ta panoga zavzela v industrializaciji tako 
mesto, ki ji glede na vse druge pogoje, ki jih sicer brez dvoma ima, tudi pripada. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Gregor 
Klančnik. 

Gregor Klančnik: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Tovariš 
Bole je kot predstavnik Izvršnega sveta v svojem ekspozeju, v katerem je 
obrazložil družbeni plan za letošnje leto, navedel tri glavne pogoje za izvršitev 
plana, in sicer boljše izkoriščanje kapacitet, povečanje produktivnosti dela in 
boljše zalaganje s potrebnimi surovinami in drugim pomožnim materialom. 

K vsemu te,mu bi dodal še en važen pogoj, o kateren\ se morda ne govori 
toliko, to je vprašanje gospodarnostnega ravnanja z obratnimi sredstvi. 

Kadar koli obravnavamo obratna sredstva, običajno vedno poudarjamo, 
kako je obratnih sredstev premalo, skratka, preveč se borimo za povečanje 
obratnih sredstev in premalo za gospodarnost pri poslovanju z obratnimi sred- 
stvi. Smatram, da je prava gospodarnost z obratnimi sredstvi pomemben pogoj 
za boljše doseganje plana, za boljše ustvarjanje dohodka in končno za večji 
čisti dohodek gospodarske organizacije. Zato menim, da je prav, da o tem 
spregovorim nekaj besed. 

Dejstvo je, da si podjetja vse premalo prizadevajo za znižanje obratnih 
sredstev. Mislim namreč, da je izven vsakega dvoma, da neka optimalna obratna 
sredstva pomenijo znižanje proizvodnih stroškov, saj to pomeni manjšo obre- 
menitev glede na odstotek obratnih sredstev, dalje manjši kalo, manjšo potrošnjo 
materiala itd. Neka nominalna višina obratnih sredstev pomeni hkrati povečanje 
operativnega prostora na delovnem mestu — pri tem mislim predvsem na nedo- 
vršeno proizvodnjo kot del obratnih sredstev. Dalje, določena normalna višina 
obratnih sredstev vnaša zlasti pri nedovršeni proizvodnji večji red v proiz- 
vodnjo, zlasti pa omogoča boljše in bolj dosledno izpolnjevanje vseh pogodbenih 
obveznosti,  ki  jih  ima  posamezna  gospodarska  organizacija.  Kaj   se  namreč 



•    12. seja 119 

dogaja v proizvodnji? Ce so zaloge nedovršene proizvodnje velike, se potem često 
pri naslednji delovni operaciji material za obdelavo izbira, namesto da se 
načrtno prevzema to, kar narekujejo obratni nalogi. Ker se izbira, se potem 
seveda dogaja to, da nekateri dobijo blago prej, drugi pa pozneje, kot je od- 
rejeno po pogodbi, na vsak način pa se pogodbene obveznosti nepravilno iz- 
polnjujejo. Zlasti važno pa je pri tem to, da neka normalna minimalna količina 
obratnih sredstev, predvsem nedovršene proizvodnje, pospeši notranji tok obra- 
čanja materiala in s tem dejansko pospeši proizvodnjo. Naslednja proizvodna 
operacija si zaradi malih zalog prizadeva, da čimprej dobi potrebni material 
od predhodnega oddelka oziroma operacije. Ce pa ga ima preveč na zalogi, tega 
prizadevanja seveda ni. 

Brez dvoma je, da je v proizvodnji izredno važno popolno obvladanje tehno- 
loškega postopka in delovne operacije, prav tako pa je v proizvodnji izredno 
važna hitrost obračanja materiala, hitrost prehoda materiala iz ene delovne 
operacije v drugo. Zato je vsekakor neka minimalna količina obratnih sredstev 
oziroma neka minimalna količina nedovršene proizvodnje vezana na dobro 
organizacijo notranjega prometa, se pravi na dobro in hitro prenašanje mate- 
riala iz enega delovnega mesta na drugo. 

Ko govorim o gospodarnosti obratnih sredstev seveda mislim tudi na druga 
obratna sredstva. Pri tem mislim tudi na »razred 3« ali surovine in pomožni 
material. Marsikdo bo j-ned nami, ki bo rekel, da je to v naši situaciji zelo 
težko. Naše gospodarske organizacije niso dosledne pri izpolnjevanju svojih 
pogodbenih obveznosti in se zaradi tega dostikrat zalagamo z večjimi količinami 
materiala kot so potrebne za normalno poslovanje, samo da zagotovimo normalni 
tok proizvodnje. Vendar mislim, da je tudi pri »razredu 3« treba biti dosleden. 
Konkretno vem, da se že s tem, če se v podjetju osnuje komisija, ki pregleda 
vsako naročilo, ogromno doseže pri varčevanju s surovinami in pomožnim ma- 
terialom. Zato mislim, da je težko reči, da na tem področju ne moremo ničesar 
doseči. Težko je tudi reči, da ne moremo ničesar v gospodarskih organizacijah 
doseči sami pri obratnih sredstvih, ki so vezana na dolžnike. Tudi pri tem je 
uspeh odvisen od gospodarskih organizacij. Gospodarsko sodišče lahko samo 
ugotavlja določene posledice, medtem ko vzroke lahko odpravljamo mi sami v 
gospodarskih organizacijah, in sicer s tem, da bolj dosledno izpolnjujemo vse 
pogodbene obveznosti. Ce bomo dosledno izpolnjevali pogodbene obveznosti, tako 
glede kvalitete kot glede roka in cene, bodo tudi odjemalci lahko pravočasno 
realizirali svoje blago ter postali sposobni tudi za plačevanje. Borimo se proti 
vzrokom' ne pa proti posedicam. Redno izpolnjevanje naročil odpravlja nepo- 
trebne visoke zaloge materialov »razreda 3« ter omogoča nemoteni tehnološki 
postopek, pravočasno realizacijo in s tem tudi takojšnje likvidiranje svojih fi- 
nančnih obveznosti. 

Marsikdo bo seveda rekel, da obstajajo težave, vendar mislim, da se lahko 
primerjajo vsaj približno enake gospodarske organizacije, pa bomo že videli 
veliko razliko pri obračanju obratnih sredstev. 2e včeraj je tovariš Fele omenil, 
da je ta problem pereč in da ga je treba zasledovati kot enega izmed elementov 
za pospešek naše proizvodnje. Konkretno lahko navedem, da je na primer v 
železarni Ravne bila lansko leto proizvodnja povečana za 18%, pa vendar 
obratna sredstva niso bila povečana in se je število obratov obratih sredstev 
povečalo na 3,7 "/o krat na leto, dočim za letošnje leto, kljub temu, da je plani- 
rano 10 0/o-no povečanje proizvodnje, ni predvideno povečanje obratnih sredstev 
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in se bo na ta način število obratov še nekoliko povečalo. Mislim pa, da bomo, 
če primerjamo približno enaka gospodarska podjetja, lahko ugotovili, da so ti 
obrati zelo različni in da bi bilo prav, da si na tem področju bolj prizadevamo. 

Ker pa je to tesno povezano z vpeljavo ekonomskih enot, sem prav zato 
ta problem danes načel. Mislim, da večina naših gospodarskih organizacij že 
stremi za tem, da razdeli podjetje na ekonomske enote, da bi tako z bolj sti- 
mulativno delitvijo osebnega dohodka, ne samo po individualnih merilih za 
izvršeno delo, temveč tudi po skupnem ekonomskem uspehu, dosegli boljše 
poslovanje. Ce bomo porazdelili podjetje na ekonomske enote, bomo pri tem 
na vsak način morali računati tudi z elementom, ki sem ga prej omenil, to 
je z boljšim poslovanjem z obratnimi sredstvi. To pa bomo v posameznih eko- 
nomskih enotah dosegli s tem, če bomo kot enega izmed meril za ekonomski 
uspeh enote upoštevali realizacijo ne pa proizvodnjo te ekonomske enote. Kaj 
hočem s tem reči? Reči hočem, da se bo v ekonomski enoti za določen mesec, če 
hočemo, da bomo dosegli stimulacijo, upoštevala le tista proizvodnja, ki je 
bila izročena ali naslednji ekonomski enoti ali pa zunanjemu odjemalcu, ne pa 
neka statistična proizvodnja. Ce bomo tako ravnali, si bo ekonomska enota 
sama prizadevala znižati obratna sredstva in čimbolj povečati predajo dokon- 
čanih izdelkov naslednji ekonomski enoti  oziramo zunanjemu  odjemalcu. 

Dalje, drugi element, ki ga je treba pri ugotavljanju ekonomskega uspeha 
te ekonomske enote zasledovati, bo vsekakor dohodek ekonomske enote, ki ga 
tvori razlika med realizirano robo te ekonomske enote in proizvodnimi stroški. 
S tem bomo dobili izpopolnjene elemente oziroma kriterije za ugotavljanje 
skupnega ekonomskega uspeha. 

Ko že govorim o teh ekonomskih enotah, bi še rad rekel, da so naše gospo- 
darske organizacije premalo odločne pri uvajanju ekonomskih enot. Pred nekaj 
dnevi sem slišal po radiu, da neka gospodarska organizacija študira uvedbo 
ekonomskih enot in da je osnovala neko posebno komisijo, ki bo v prvem četrt- 
letju letošnjega leta določila, koliko ekonomskih enot naj ima ta gospodarska 
organizacija. Mislim, če bomo s tako polževo hitrostjo snovali ekonomske enote, 
bomo nanje zelo dolgo čakali. Sodim, da bi ne bilo treba čakati na neko ne 
vem kako idealno in popolno organizacijo, preden se lahko ekonomska enota 
osnuje. Ker navsezadnje se moramo zavedati, da ni združljiva amerikanska or- 
ganizacija in jugoslovanska produktivnost dela, kot to nekateri mislijo. Zato ne 
bi bilo treba pri organizaciji preveč pretiravati, temveč smelo pristopiti k 
vpeljavi ekonomskih enot, ne pa čakati na neko ne vem kakšno popolnost. 

V prvi dobi bo v ekonomskih enotah težko s popolnimi merili zasledovati 
ekonomski uspeh te ekonomske enote, pač pa mislim, da bo pri zasledovanju 
proizvodnih stroškov že v prvi dobi možno 80 0/o, se pravi večino proizvodnih 
stroškov zajeti z merili in če se ostalih 20 % doda proporcionalno na celotno 
podjetje, mislim, da ne bo škode. V poznejši dobi bomo lahko zajeli še druge 
proizvodne stroške z bolj točnimi merili in na ta način še bolj objektivno lahko 
ugotavljali pravi ekonomski uspeh take ekonomske enote. Na vsak način pa 
je prav, in če hočemo doseči izboljšanje v našem poslovanju — lahko rečem 
pravo revolucionarno spremembo v naših gospodarskih organizacijah - da čim- 
prej pristopimo k organizaciji ekonomskih enot. 

Brez dvoma bo vpeljava ekonomskih enot prinesla tudi marsikakšno zni- 
žanje proizvodnih stroškov, ki sedaj obstajajo. Ne vem, če se bo še kdo od 
direktorjev upal imeti 100 ljudi na gradnji v stanovanjski zadrugi, ki bremene 
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proizvodne stroške posameznih obratov in posameznih delovnih mest. Take 
stvari se po vpeljavi ekonomskih enot po vsej logiki ne bodo mogle več doga- 
jati zaradi tega, ker bo ekonomska enota zainteresirana na boljšem ekonom- 
skem uspehu in ne bo trpela na svojih listah ljudi, ki v teh ekonomskih enotah 
sploh ne delajo. Taki pojavi se pri nas še dogajajo in mislim, da bodo ekonomske 
enote take stvari temeljito odpravile in s tem tudi vpeljale red. Kolektiv je v 
zrnoti, če misli, da je ne vem kaj pridobil, če vodi na svojih listah ljudi, ki pa 
se v proizvodnji ne nahajajo. Mislim, da to prej pomeni nered v proizvodnji, 
kar ima reflekse ne le na stroške, ampak tudi na vse druge činitelje, ki se 
pozneje pojavljajo. 

Naslednji problem, ki bi ga rad navedel, pa je problem investicijskega 
vzdrževanja. Glede tega imamo precej ugodno zakonodajo, ki gospodarskim 
organizacijam omogoča, da delavski sveti samostojno odrejajo procent za inve- 
sticijsko vzdrževanje. Mislim pa, da si naše gospodarske organizacije preveč 
prizadevajo le za kredite za povečanje osnovnih sredstev, kar je sicer za večjo 
razširitev osnovnih sredstev nujno potrebno, vendar se s pravo gospodarnostjo 
pri investicijskem vzdrževanju da doseči tudi velik napredek pri izpopolnje- 
vanju osnovnih sredstev. Pri tem ni treba, da se poveča vrednost osnovnih 
sredstev. Brez dvoma je, da se s pravim investicijskim vzdrževanjem lahko 
doseže izboljšavo na kapacitetah in tako večja proizvodnja. Tega pa mislim da 
v gospodarskih organizacijah dovolj ne zasledujemo in se v investicijsko vzdrže- 
vanje premalo poglabljamo. S pravim investicijskem vzdrževanjem pa bi lahko 
ogromno pomagali pri odpravi raznih ozkih grl, predvsem pa pri vpeljavi raznih 
racionalizacij in pri splošni izpopolnitvi naših osnovnih sredstev. Zato bi bilo 
treba ta inštrument bolj dosledno zasledovati kot pa smo ga v gospodarskih 
organizacijah zasledovali doslej. 

Ko bodo posamezne ekonomske enote ugotavljale svoje uspehe, naj opozorim 
na to, kar je včeraj rekel tovariš Bole, da moramo biti pazljivi pri delitvi 
čistega dohodka. Letos oziroma lansko leto so naši osebni dohodki močno po- 
rasli, vendar pa ta porast ni docela utemeljen s povečanjem proizvodnosti deli. 
To povečanje je deloma tudi posledica bolj ugodne delitve dohodka podjetja. 
Zato mislim, da bi bilo v bodoče potrebno zasledovati ne samo to, da obdržimo 
enak odnos pri delitvi čistega dohodka na osebne dohodke in sklade, tefnve'č 
da zasledujemo tudi, koliko pride dohodka na en dinar izplačanih plač. Korek- 
tura dohodka pa bi se smela pri tem izvesti le v primeru raznih zakonskih 
sprememb, kot konkretno povečanje tovornine in podobno. Na vsak način je 
važno merilo, da narodni dohodek oziroma dohodek podjetja v odnosu na dinar 
izplačanih plač ne pada temveč ima tendenco porasta. Ce bomo to redno zašle- ■ 
dovali, ne bomo prišli do nepravilne delitve čistega dohodka na osebne dohodke 
in na sklade. 

2e prej sem rekel, da bodo ekonomske enote zahtevale boljšo organizacijo 
v naših podjetjih. Mislim pa, da bi bilo nepravilno, če bi sedaj ne vem kako 
povečali upravni aparat. Tovariš Bergant je včeraj rekel, da bi moral biti 
upravni aparat boljše opremljen in z bolj sodobnimi pripravami, da bi se tudi 
v pisarnah dosegla večja produktivnost. Mislim pa, da je tudi pri tem treba 
biti previden. Vemo za vrsto primerov, da so v pisarne uvedli mehanizacijo in 
jih boljše opremili, sedaj pa imajo tam dvakrat toliko ljudi, kot so jih imeli 
prej. Mislim, da taka mehanizacija gotovo ni napredek, ampak je po moji 
logiki safno korak nazaj. Zato mislim, da je tudi pri uvajanju raznih novotarij 
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in mehanizacij treba biti previden in raje trdno stati na zemlji kot pa lebdeti 
nekje v zraku. Bolje je tako stvar postopoma vpeljavati, tako da to resnično 
pomeni povečanje produktivnosti dela v posameznih organih in s tem tudi v 
celotnem podjetju. 

Tovariš Bole je nadalje rekel, naj bi gospodarske organizacije sedaj, ko 
pripravljajo svoje plane, upoštevale tudi vse tiste pogoje, ki so potrebni za 
dosego čimvečjega gospodarskega uspeha gospodarske organizacije. Mislim pa, 
da je nekoliko pozno, če bodo gospodarske organizacije šele sedaj pripravljale 
svoje plane. Prav bi bilo, da bi ti plani bili že davno sestavljeni. Vendar pa, 
v kolikor še niso sestavljeni ali pa v kolikor so že sestavljeni, se morajo prilago- 
diti smernicam in kvotam tako republiškega kot okrajnih in občinskih družbenih 
planov. Vemo, da gredo te stvari dostikrat v razkorak, ko komuna planira nekaj, 
okraj planira drugo, republika tretje, gospodarska organizacija pa nekaj manj. 
Mislim, da to ni pravilno, arnpak morajo gospodarske organizacije planirati naj- 
manj toliko kot je suma v okraju ali v republiki ali pa v občini. Suma planov 
gospodarskih organizacij mora biti torej enaka tem družbenim planom, po 
možnosti pa naj bo večja. Mislim, da bi ne glede na to, da so nekatere gospo- 
darske organizacije že planirale proizvodnjo in pripravile družbeni plan za 
letošnje leto, bilo prav, da ga ponovno pregledajo in na vsak način prilagodijo 
tako, da bo ta suma, kot sem jo prej omenil, dosežena. Tista gospodarska orga- 
nizacija, ki pa plana še ni pripravila, mora pa to prav tako upoštevati. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Humbert 
Gačnik. 

Hujnbert Gačnik: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Iz predloga 
družbenega plana LR Slovenije za letošnje leto je razvidno, da se na podlagi 
doseženega obsega prometnih storitev v letih 1957 do 1958 ter ob upoštevanju 
povečanja proizvodnje, blagovne izmenjave in turističnega prometa, pričakuje v 
letu 1960 nadaljnji porast prometnih storitev tako, da bo njihov celotni obseg 
v letu 1960 že dosegel po perspektivnem planu predvideni obseg za leto 1961. . 
Ker je v planu postavljeno, da je za zagotovitev nemotenega razvoja železni- 
škega prometa potrebno glede na zastarelost prog, objektov in prevoznega 
parka skrbeti v večji meri kot doslej za njihovo obnovo in vzdrževanje, da bi 
se s tem povečala zmogljivost in kakovost prometa, bi rekel nekaj besed o pro- 
blemih, s katerimi se srečujejo pri železnici, kjer v primerjavi z naglim razvojem 
cestnega, pomorskega in poštnega prometa napredujejo bolj počasi. 

Promet je na splošno v zadnjih letih zelo naglo narastel tudi na železnici. 
Ta se je povečal v primerjavi s predvojnim za okoli trikrat, Z železnico se 
prevaža v Sloveniji okoli 90 0/o vsega blaga in nad 50 % potnikov. Povečanje 
železniških kapacitet in vzdrževanje obstoječih močno zaostaja za rastjo prometa. 
Vzroki so v prvih letih bili nedvomno v nujnosti obnove, pozneje pa v indu- 
strializaciji. Nedvomno pa nastopa čžs, da se pristopi k intenzivnejšemu vzdr- 
ževanju in modernizaciji železnice, če nočemo, da bi se še nadalje zmanjševalo 
njeno tehnično stanje in s tem varnost prometa oziroma, če hočemo zadostiti 
potrebam našega hitro razvijajočega se gospodarstva in upravičenim zahtevam 
sodobnega potniškega prevoza. Danes vozi n, pr, vlak na progi Maribor—Ljub- 
ljana 1 uro dlje kot je vozil leta 1914, Približno isto stanje ali še slabše je na 
drugih progah. Ponekod je na stranskih progah stanje proge tako slabo, da je 
brzina vožnje omejena na 20 ali celo izpod 20 km na uro. 
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Naše železnice, kot glavni nosilec prometa s svojo nesodobno opremo, ne 
samo da ne ustrezajo več zahtevam našega gospodarstva in da niso več pri- 
vlačne za tuje komitente, kar se kaže v ogromnem padcu tranzita, ki je padel 
od leta 1955 do leta 1958 za 2D 0/o, temveč je zaradi njihove zastarelosti tudi 
obratovanje znatno draže. Po približnih računih se ceni, da bi se samo z opu- 
stitvijo parne vleke — povprečna starost 25 tipov parnih lokomotiv v Sloveniji 
je preko 40 do 50 let — z uvedbo elektro-vleke na glavnih progah v Slove- 
niji,  prihranilo letno preko milijarde dinarjev. 

Dosedanje, več kot skromne investicije, se odražajo tudi v nedoseganju 
petletnega plana. Konec 1959. leta je bil petletni plan v investicijah dosežen le 
110/o, po sedanji presoji pa bo na področju železniškega podjetja Ljubljana, za- 
radi premajhnih sredstev koncem leta 1960, ko se predvideva v ostalih panogah 
izpolnitev in celo presežek petletnega plana, ta dosežen le z 59 0/o. Za večja dela, 
ki so bila predvidena v sedanji petletki, je bojazen, da ne bodo končana niti v 
letu 1961, kot je to elektrifikacija prog Jesenice—Ljubljana in Postojna—Ljub- 
ljana in tudi ne eno najvažnejših tranzitnih vozlišč Jesenice. Koncem leta 1960 
bo dobavljenih le 10 0/o elektro in Diesel lokojnotiv in le 17 0/o potniških vagonov, 
predvidenih po planu do konca leta 1961, kar se izraža predvsem v nezadovo- 
ljivem prevozu potnikov, prav posebno pa na nekaterih lokalnih progah, kjer 
uporabljajo še tovorne vagone za potniški promet. 

Do danes je v Sloveniji še vedno od vojne porušenih 10 postaj, 27 skladišč 
in 42 čuvajnic, neobnovljenih je 59 mostov dolžine 7,20 m, nad polovico prog 
pa zahteva temeljito obnovo in modernizacijo. Najnujnejša obnova in moder- 
nizacija železnice v naši republiki bi terjala okrog 200 milijard dinarjev, kar 
naj bi se realiziralo v 15 do 20 letih preko srednjeročnih, zlasti pa dolgoročnih 
kreditov oziroma trgovskih kreditov. To bi bilo ostvarljivo ob izdatnejši pomoči 
zveze in republike ter ob uporabi lastnih sredstev železniških podjetij, saj znaša 
njihov amortizacijski fond letno okoli 4 milijarde, centralni investicijski fond, 
ki ga ustvarja železniško transportno podjetje v Ljubljani, pa znaša okroglo 
2 milijarde dinarjev. 

Vsekakor je glavni cilj modernizacije železniške službe v prvi vrsti zado- 
voljitev transportnih potreb in zvišanje kvalitete prevoza, obenem pa pribli- 
žanje ekonomičnosti prevoza. Današnje stanje glede ekonojničnosti poslovanja 
železnice je znatno slabše kot pred vojno. Medtem ko so se železniške tarife 
glede na predvojne povečale za okoli 11-krat, so se stroški, ki jih ima železnica, 
povečali za 25 do 30-krat. To razliko med izdatki in dohodki bo potrebno zmanj- 
šati in to predvsem z zmanjšanjem izdatkov, to je z modernizacijo prometa in 
uvedbo novih prevoznih uslug, tako da prevzamejo železnice blago neposredno 
pri proizvajalcu in ga pripeljejo do potrošnika. To zahteva kombinacijo želez- 
niškega in cestnega transporta s pomočjo kooperacije ali osnovanja posebne 
avto-transportne službe železniških podjetij v območju postaj z velikim bla- 
govnim prometom. 

Iz navedenega se vidi, da čakajo železniške kolektive in našo skupnost 
ogromni napori in žrtve, da se bo v bližnji bodočnosti izboljšalo stanje železni- 
škega prometa. Smatram pa, da je v pogojih sedanje prganizacije jugoslovanskih 
železnic in ob nekaterih slabostih delavskega samoupravljanja na železnici, zlasti 
pri "železniških transportnih podjetjih, to teže izvedljivo. Vzroki so deloma v 
značaju železniških transportnih poslov, ki zahtevajo enoten vozni red, enotne 
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tarife, obračunavanje dohodkov iz centralnega mesta in enotno skrb za varnost 
prometa. Zlasti pa je vzrok v tem, da so vodstveni organi ohranili preveč 
upravnih funkcij in preveč administrativno ureditev, ko so s centralnega mesta 
reševali vprašanje delitve dohodka med podjetji in usmerjali uporabo skladov 
in investicij. S tem so se omejevala osnovne pravice gospodarjenja v želez- 
niških transportnih podjetjih, podjetja in njihove enote pa si niso mogle ustva- 
riti prave materialne osnove za samostojno gospodarjenje. 

Zaradi prevelike obsežnosti železniškega transportnega podjetja, zaradi kon- 
centracije poslov in pooblastil, danih zveznim in republiškim železniškim vod- 
stvenim organom, nadalje zaradi premajhne stimulacije organov delavskega 
samoupravljanja v osnovnih delovnih enotah železniškega transportnega pod- 
jetja, zaradi pomanjkanja pregleda nad celotno problematiko preobsežnih pod- 
jetij in zaradi skoraj popolnega pomanjkanja stikov med komunami in želez- 
nico je delavsko samoupravljanje v enotah .marsikje le bolj formalno. Praktično 
se je omejevalo skoraj v celoti na razpravljanje o vprašanjih delovne discipline 
in delovne storilnosti, ne da bi moglo nanjo vplivati z ustreznimi gospodarskimi 
ukrepi. Zato se ni čuditi, da je v zadnjih letih tranzitni promet tako močno 
padel, da je izgubila skupnost od leta 1955 zaradi tega velika devizna sredstva, 
saj kolektivi, ki izvršujejo mednarodni prevoz, nimajo nikakršnega vpliva niti 
na politiko tranzita niti na njegovo kvaliteto in kvantiteto. Za to skrbi aparat 
najvišjega železniškega organa, ki pa dejanske razmere na terenu premalo 
pozna in jih tudi ne more poznati ter ne more po potrebi pravočasno in pra- 
vilno ukrepati. ' 

Zdelo se mi je potrebno, da o teh stareh tu spregovorim, potrebno pa je, 
da se o tej prometni organizaciji, ki ima gospodarski vpliv na celotno našo 
družbo, razpravlja tudi na okrajih in komunah. Zlasti je to važno sedaj, ko se 
pripravlja zakon o novi organizaciji jugoslovanskih železnic in delavskega samo- 
upravljanja na železnici. Nujno je, da se v ta zakon vnesejo osnove, iz katerih 
bo razvidno, da je železniška organizacija gospodarska organizacija in ne prven- 
stveno javna služba. Tu mora biti jasno določeno, da so železniška podjetja in 
kolektivi dejanski nosilci gospodarjenja v svojih podjetjih, da je notranja orga- 
nizacija posameznih železniških transportnih podjetij stvar njihovih samouprav- 
nih organov s tem, da se da čimvečjo samostojnost in materialno osnovo enotam, 
ki dejansko opravljajo transportno delo in da se omogoči podjetjem bolj samo- 
stojno komercialno poslovanje v okviru gospodarskih interesov skupnosti. Že- 
lezniškim kolektivom je treba v okviru splošnih predpisov omogočiti razpola- 
ganje z njihovimi osnovnimi sredstvi in lastnimi fondi ter omogočiti način 
investiranja po načelih, ki veljajo za ostala gospodarska podjetja. Jasno je treba 
določiti vlogo skupnosti jugoslovanskih železnic in njenega aparata, ki naj se 
omeji prvenstveno le na okvir gospodarskega združevanja. Aparat skupnosti 
jugoslovanskih železnic pa naj bo le administrativno strokovno telo organov 
upravljanja skupnosti. Le pod takimi pogoji se bo sprostila ustvarjalna iniciativ- 
nost 150 000 železničarjev v Jugoslaviji in poglobilo delavsko samoupravljanje 
v železniških kolektivih, kar bo povzročilo kvalitetne spremembe tudi v našem 
železniškem prometu. 

Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Predloženi družbeni plan za letošnje 
leto sprejemam in bom zanj glasoval, ker zagotavlja nadaljnji korak v razvoju 
celotnega našega gospodarstva. Za probleme o katerih sem govoril, pa prosim, 
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naj se upoštevajo tako pri razpravah o zakonu o železnicah v odborih zvezne 
ljudske skupščine kakor tudi pri razpravah o novem petletnem planu, tako v 
merilu federacije, republike in komun. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Alojz Koder. 

Aloj.z Koder: Dovolite, tovariši in tovarišice ljudski poslanci, da se v 
razpravi o družbenem planu za leto 1960 dotaknem nekaterih dejstev, ki so v 
lanskem letu bistveno vplivala na povečanje proizvodnje in hkrati na pove- 
čanje produktivnosti dela, zlasti v tistih gospodarskih organizacijah, ki so uvedle 
v preteklem letu nagrajevanje oziroma plačevanje po enoti izdelka. Z uvedbo 
takšnega sistema so te gospodarske organizacije, ki so imele dobro pripravljena 
merila za nagrajevanje po učinku oziroma po enoti izdelka ter s tem v zvezi 
tudi dobro vpeljano strokovno službo za ugotavljanje proizvodnih uspehov, do- 
segle za posamezne proizvodne enote in posamezna obračunska obdobja zelo 
dobre uspehe. Danes imamo že celo vrsto podjetij v Sloveniji, ki so uvedla 
takšen sistem nagrajevanja, ki se je že v tejri kratkem razdobju pokazal za 
delavca, podjetje in skupnost najstimulativnejši. 

Prav pa bi bilo, da gospodarska podjetja, ki so uvedla takšen sistem na- 
grajevanja v minulem letu, ta sistem v letošnjem letu, kolikor je pomanjkljiv, 
še izpopolnijo. Predvsem gre tu za samo tehniko obračuna, to je za zajemanje 
podatkov za posamezno obračunsko obdobje, ki marsikje še ni popolno, pri 
čejner naj sodelujejo posamezni sektorji oziroma službe podjetja. Tu gre za 
pravočasno in pravilno ter zadostno obveščanje vseh zaposlenih, ki so vklljučeni 
v takšen sistem nagrajevanja. 

Izrednega pomena za nadaljnji dvig proizvodnje in hkrati tudi zaslužkov pa 
je, da že v začetku letošnjega leta uvedejo tak način nagrajevanja tudi ostala 
podjetja, ki v lanskem letu, ne vedno iz opravičljivih razlogov, kljub priporo- 
čilom naših političnih in sindikalnih vodstev ter zaradi kakršnih koli drugih 
vzrokov takšnega stimulativnega načina nagrajevanja niso uvedla. Smatram, 
da je iskanje oziroma uveljavljanje boljšega načina nagrajevanja in istočasnega 
dviganja proizvodnje pri danih pogojih dolžnost vseh vodstev, saj postaja takšen 
sistem nagrajevanja že ekonomska nujnost, ne samo za prizadeto gospodarsko 
organizacijo, ampak za celotno komuno. 

Plačevanje po tarifnem pravilniku oziroma času postaja v sedanji praksi 
razvoja že velika ovira v našeip gospodarstvu. Znebiti se moramo raznih za- 
starelih mnenj in predsodkov, ki ohranjajo zastarele tendence birokratskega 
dirigiranja tarifnih'postavk in podobno, zaradi česar ima celotna naša skupnost 
kot tudi posameznik le škodo. S tem v zvezi se mi zdi, da je bilo ponekod do 
sedaj vse preveč ugotavljanja in bojazni, ko je šlo za uveljavljanje teh naših 
popolnejših ekonomskih ukrepov. S tem popolnejšim načinom naj bi se gospo- 
darske organizacije bolj zavzemale za to, da se nagrajevanje zaposlenih vrši le 
na podlagi opravljenega dela na posameznem delovnem mestu ter da se čimbolj 
opušča praksa plačevanja tarifnih postavk. S tem bi se podjetja dokončno otresla 
starega nestimulativnega načina plačevanja po tarifnih postavkah, ki postaja 
v današnjem razvoju že resna ovira proizvodnji, saj se položaj proizvajalcev z 
novim načinom, v primerjavi s starimi mezdnimi odnosi, bistveno menja. Da 
pa bi lahko čimprej odpravili dosedanje slabosti pri nagrajevanju po tarifnem 
pravilniku, bi morali v bodoče vzporedno s tem spremeniti tudi dosedanji način 
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izobraževanja strokovnih kadrov za našo industrijo, ki je bilo doslej v glavnem 
prilagojeno pridobivanju raznih kvalifikacij, premalo pa je ta način šolanja 
posegal v smer specializacije posameznih strokovnih kadrov. Sistem raznih stro- 
kovnih šol bi bilo treba dvigniti na nivo čim večje izpopolnitve za posamezne 
stroke in delovna mesta v industriji, čeprav te šole na drugi strani za prido- 
bivanje kvalifikacij za našo obrt, trenutno še ustrezajo. 

S tem v zvezi sem mnenja, da bo treba dati večji poudarek tudi industrij- 
skim šolam, ki naj bi bile v bodoče bolj prilagojene izkušnjam in dejanskim 
potrebam industrije. Predvsem naj se izobraževanje strokovnih kadrov za in- 
dustrijo hitreje usmerja preko tečajev za pridobivanje potrebnega znanja, kva- 
lifikacije in specializacije, ki je potrebna zaposlenim. Takšno izobraževanje pa 
naj gre preko izobraževalnih centrov za izobrazbo strokovnih kadrov v podjetju 
in pa izobraževalnih centrov, ki jih organizirajo delavske univerze. 

Podobno je z našimi mojstrskimi šolami. Tudi te šole naj bi bile čimbolj 
prilagojene potrebam industrije, koder naj bi absolventi prejeli dovolj strokov- 
nega znanja in smisla za vodenje, saj gre v tem primeru za ljudi — proizvajalce, 
ki jim je vodenje osnovni poklic, saj naša industrija danes bolj kot kdajkoli 
potrebuje sposobne in družbeno dovolj razgledane ljudi. Izogibati se moramo 
raznih papirnatih kvalifikacij in čimbolj približati izobraževanje naših kadrov 
za industrijo dejanskim potrebam posameznih delovnih mest. S tem bomo tudi 
negirali odpor, ki ga je tu pa tam čutiti proti izobraževanju, ki pa čestokrat 
izvira iz dosedaj ne dovolj jasnih stališč glede nagrajevanja. 

Strinjam se tudi z izvajanji tovariša Feleta v včerajšnji razpravi, ko je 
omenil, da bi bilo treba spremeniti dosedanji način nagrajevanja tistih ljudi, 
ki v proizvodnji največ prispevajo, ko gre za razne racionalizacije in novatorstva, 
ker je to problem, ki bi ga morali rešiti s spremembami dosedanjih predpisov. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Rudi Ca- 
činovič. 

Rudi Cačinovič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Naša repu- 
blika je med najbolj razvitimi področji naše države. Zato je razumljivo, da bo 
nujno pod vzeti pri nas več naporov, če naj dosežemo temeljne postavke druž_ 
benega plana naše republike, posebej za izvršitev perspektivnega plana v štirih 
letih, kot pa bo to nujno na nekaterih drugih področjih zveze. Mnenja sem, 
da je predloženi družbeni plan republike za leto 1960 tako stanje naše republike 
v polni meri upošteval, prav tako tudi neke druge njene posebnosti. Z osnovnimi 
cilji in nalogami plana se popolnoma strinjam in prav tako ludi s posameznimi 
določili in ukrepi za njegovo izpolnitev. Hotel pa bi še poudariti pomen neka- 
terih predvidenih ukrepov, ne toliko s proceduralne, temveč predvsem z načelne 
s-trani, ker se mi zdi po nekaterih poprejšnjih razgovorih in diskusijah v ne- 
katerih odborih in na drugih forumih, da marsikje še niso pravilno dojeti. 

Prvi problem, ki bi ga želel omeniti, je v zvezi s tako imenovanim zbiranjem 
sredstev. 2e v osnovnih smernicah in nalogah družbenega plana za leto 1960 
je v prvi točki poudarjeno, da moramo za izpolnitev perspektivnega plana v 
štirih letih — citiram — podvzemati ukrepe za doseganje visoke stopnje kori- 
ščenja obstoječih proizvodnih zmogljivosti za hitro aktiviranje zmogljivosti, ki 
so v gradnji ter za vlaganje razpoložljivih sredstev zlasti za take zamenjave in 
rekonstrukcija osnovnih sredstev, ki bodo v knrtkem času prispevale k razvoju 



12. seja 127 

proizvodnje. To je osnovno napotilo za. 10. točko III. poglavja o investicijah, ki 
govori o združevanju sredstev gospodarskih organizacij, ki mora temeljiti na 
njihovem ekonomskem interesu in ki naj bi se izvajalo v vse večji meri preko 
bančnega računa. 

Naj v zvezi s tem problemom navedem še nekaj dejstev. Sredstva za nova 
posojila iz OIF-a za leto 1960 so nizka in po predvidevanjih ne bodo mogla 
bistveno vplivati na nadaljnji gospodarski razvoj pri nas. Ker lahko predvi- 
devamo v prihodnje samo še nadaljnji razvoj decentralizacije, bo'tudi vloga tega 
fonda vedno manjša in bo verjetno imela večjo vlogo še samo za nekatera po- 
sebna področja ali namene. Sredstva podjetij pa se nasprotno povečujejo. Po 
planu za leto 1960 bo znašal v Sloveniji ostanek čistega dohodka 24. milijard. 
Razpoložljiva amortizacija pa bo znašala 12,3 milijarde dinarjev. Kjub temu, 
da so vsaj zaenkrat tu tudi blokirana sredstva, recimo rezervni skladi, in gre 
del teh sredstev za anuitete in obveznosti, ostanejo še znatna sredstva za in- 
vesticije v osnovna in obratna sredstva. Saj so po podatkih za leto 1959 indu- 
strijska podjetja koristila za osnovna sredstva okrog 5 milijard dinarjev iz či- 
stega dohodka in 9,3 milijarde din iz amortizacije. Velik del pa sploh ni bil 
izkoriščen. Tako je za leto 1959 iz osnovnih sredstev ostalo 4 do 4,5 mlijarde, 
iz amortizacijskih sredstev pa 7,5 milijard. Samo na področju enega okraja 
v Sloveniji je ostalo tako rekoč »v nogavici« gospodarsko popolnoma neizkori- 
ščenih preko 2 milijardi dinarjev. 

Čemu vseh teh sredstev ne bi izkoristili za zagotovitev realizacij perspek- 
tivnega načrta, za njegove objekte, ki so vsekakor za našo republiko najpo- 
membnejši. S tem bi dosegli to, kar sicer hoče doseči letošnji družbeni plan 
z vrsto predvidenih vplivanj na investicijsko politiko okrajnih in občinskih 
ljudskih odborov, dosegli pa bi to na podlagi prostovoljne odločitve gospodar- 
skih podjetij in ekonomske zainteresiranosti, kar je osnovni predpogoj za zdru- 
ževanje teh sredstev. To je neprimerno bolj učinkovit način, kot dosedanja 
združevanja sredstev posameznih podjetij za gradnjo določenega skupnega ob- 
jekta itd. Zato naj bi združevanje sredstev organizirali preko Investicijske 
banke, ki ima, posebno po akciji v tekstilni industriji, za to že konkretno prakso. 
Sredstva bi se združevala v okviru te banke, podjetja bi vlagala svoja sredstva 
v banko kot posojilo na skupen račun združenih sredstev, podjetja pa bi seveda 
še naprej ostala lastnik vloženih sredstev, ki bi se obrestovala. Pri tem bi pod- 
jetja imela pravico dobiti iz združenih sredstev dinarsko posojilo za osnovna 
sredstva, iz sredstev banke posojilo za obratna sredstva, devize za uvozno 
opremo itd. Združena sredstva pa bi uporabila banka za kreditiranje investiciske 
izgradnje samo tistih podjetij, ki vplačujejo sredstva. Prednost vlaganj bi banka 
določila predvsem po važnosti, ki jo posameznim objektom dajejo letni in per- 
spektivni družbeni plani. Tehnično izvedbo združevanj pa bi izvršila Investi- 
cijska banka za industrijo, kmetijska za kmetijstvo, za druge dejavnosti pa 
komunalke. Pri vsem tem pa je nujno, da tudi ljudski odbori svoje akcije 
koordinirajo z republiko. Kot primer navajam, da je okrajni ljudski odbor 
Murska Sobota na seji zbora proizvajalcev tak sklep sprejel že v decembru. 
Celotna akcija bo seveda še uspešnejša, če bo med drugim možno združevanje 
amortizacije in če bo omogočeno združevanje preko banke tudi denarnega dela 
sklada osnovnih sredstev, kar je sedaj možno samo preko družbenih skladov. 

2e samo predviden način zbiranja na takih čisto ekonomskih interesih, brez 
vsakih administrativnih posegov, pomeni važen korak naprej. Pri tem pa je to 
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način, kako bi zagotovili realizacijo temeljnih smernic za investicije, ki jih 
predvideva letošnji družbeni plan. Glede na važnost zagotovitve vseh sredstev 
za dosego precej napetega letošnjega plana, bi bilo razumljivo, če bi admini- 
strativni posegi skušali tako združevanje le pospeševati, ne pa ga morda celo 
ovirati. 

Pri diskusijah o takem združevanju pa so se pojavile nekatere lokalistične 
bojazni in tudi predlogi za združevanja v lokalnih merilih. Razumljivo je, da so 
planske naloge za celotno področje republike najvažnejše, ne glede na to, v kate- 
rem okraju ali občini je predviden ta ali oni objekt. Med najpomembnejšimi 
ukrepi za realizacijo plana, so predvideni ukrepi za vplivanje na odločitve 
ljudskih odborov ter na celotno investicijsko potrošnjo v skladu s temeljnimi 
smernicami zveznega in republiškega plana. Ali naj torej svobodno odločanje 
gospodarskih organizacij, ko jim banka daje kot protiuslugo obresti, devize in 
eventualno zanje tudi garantira, kadar same rabijo večja posojila itd., omeju- 
jemo z občinskimi, okrajnimi ali drugimi umetnimi pregrajami, posebno če gre 
za pospešeno rešitev temeljnih nalog družbenega plana, za katerega smo vsi 
enako zadolženi? Tu so nekateri izražali strah, da bo to v korist tako imeno- 
vanim industrijsko manj razvitim področjem. Seveda je to nesmisel. Korist je 
lahko le skupna, ali pa je to prav nasprotno v korist tradicionalnim industrij- 
skim področjem, saj'plan sam predvideva prvenstveno reševanje ozkih grl pač 
tam, kjer posamezne industrije in objekti že obstajajo. 

Ne smemo pozabiti, da bodo gospodarske investicije ob koncu letošnjega 
plana realizirane šele s 74 0/o. Ali ne bi bilo ob izkoriščanju vseh obstoječih 
zmogljivosti za naš še hitrejši razvoj in za povečanje investicij, koristno reše- 
vanje problema moderne rekonstrukcije industrij, avtomatizacije itd., glede 
česar naj bi prav mi v Sloveniji naredili prve odločne korake, kar bo 
nujnost združevanja sredstev sajno še povečalo. Poleg tega bo treba iskati še 
aktivneje tudi možnosti za najemanje tujih kreditov in za izpopolnitev opreme 
na tehnični ravni najbolj razvitih dežel. Zato ne more biti dvoma, da je pred- 
videni način združevanja sredstev preko banke izredno primeren način za pospe- 
šeno reševanje temeljnih nalog plana ter ima enako važnost za našo celotno 
republiko. 

Želel bi omeniti še drug problem, ki vzbuja v raznih diskusijah včasih 
videz, kot da bi njegovo reševanje bilo gledano s stališča različnih delov repub- 
like, različno. To je sklop vprašanj, ki se nanašajo na IV. poglavje plana o 
zaposlenosti in delovni storilnosti, ki predvideva, da se more letos povečati 
zaposlitev nove delovne sile v družbenem sektorju največ za 2,5 "/o, pač pa da 
se znatno bolj povečuje delovna storilnost. Jasno je, da tu ne more biti nikakih 
nasprotij med industrijsko bolj ali manj razvitimi področji, saj je problem sto- 
rilnosti dela nujno enako zaostriti na vseh področjih, saj je to edino ekonomsko 
pravilno in v soglasju z vzpodbudnim načinom nagrajevanja in doslednega uva- 
janja nagrajevanja po uspehu. 

Realizacija teh principov je za razvoj na področjih, kjer se polproletarski 
element v industrijo šele vključuje, še nujnejša kot na področjih z večjo indu- 
strijsko tradicijo in čistim industrijskim proletariatom. Prav tako pa je to 
v skupnem interesu bolj ali manj razvitih industrijskih področij, to je takih, 
kjer je opazno pomanjkanje delovne sile ali kjer nova zaposlitev povzroča težave 
zaradi pritiska na različne fonde ali pa bi sicer povzročila prehitro menjavo 
strukture prebivalstva v odnosih med kmečkim in nekmečkim prebivalstvom 



12. seja 129 

in drugimi sloji. Zaradi tega je v obojestranskem interesu, predvsem pa v 
interesu naše skupnosti, da se nekatera podjetja decentralizirajo oziroma da 
se njihova proizvodnja modernizira in poveča tako, da bo omogočena masovna 
serijska proizvodnja in da se razvije delitev dela s prenašanjem že vpeljane 
serijske proizvodnje iz industrijskih središč v predele, ki razpolagajo z zadostno 
delovno silo in z drugimi ugodnimi pogoji. 

Ta konkreten razvoj predvideva plan že pri elektroindustriji. To pa bi se 
lahko izvedlo tudi pri nekaterih drugih industrijah, kot na primer pri tekstilni 
in podobno. Tudi v proizvodnji bi bife taka smer najsmotrnejša in v korist vseh 
področij, predvsem pa skupnosti. 

Tradicionalna industrijska področja prevzemajo na ta način proizvodnjo na 
višji ravni, kot na primer razne oplemenjevalnice in podobno, kar zahteva visoko 
strokovnost in tudi višjo tehnično opremljenost, nova področja pa bi se prav 
tako vključevala v že preizkušen in organiziran moderen industrijski proces. 
Tako lahko upamo, da bpmo najprej dosegli cilj, ki ga je naznačil predsednik 
Izvršega sveta Ljudske skupščine LRS tovariš Kraigher na seji predsedstva 
Glavnega odbora Socialistične zveze Slovenije, dne 18. decembra, ko je dejal, 
da bodo kraji, ki imajo določene znake nerazvitosti, ali težave zaradi razrušenosti 
po vojni in podobno, tako najprej prišli do lastnih sredstev ter laže sami reše- 
vali kulturne in socialne probleme svojih področij. 

Predlog sedanjega plana in ukrepi, ki jih predvideva, tak skladen razvoj 
v polni meri omogočajo. Prav taka dosledna politika gospodarske izgradnje 
zagotavlja skladen in nemoten razvoj vseh področij. 

Tovarišice in tovariši, ljudski poslanci! Ker se torej v celoti strinjam s 
predloženim družbenim planom za leto 1960 in še posebej, ker smatram, da to 
omogoča skladen razvoj naše republike glede na vsa njena področja, bom gla- 
soval zanj v celoti in v posameznostih. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Svetko 
Kobal. 

Svetko Kobal: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Družbeni plan 
za leto 1960, ki je predložen v razpravo in sklepanje naši ljudski skupščini, ima 
nekaj pomembnih značilnosti, ki mu dajejo v odnosu do družbenih planov 
prejšnjih let nadpovprečni pomen. Sestavljale! predloga družbenega plana,, to 
je Zavod za plan LRS in Izvršni svet, so na osnovi zveznega plana, predvsem 
pa na osnovi razveseljivega poleta, ki je zajel v letu 1959 celotno naše gospo- 
darstvo, pravilno ocenili, da je mogoče perspektivni plan razvoja LRS, ki naj 
bi se izvršil do konca leta 1960, izvršiti že v letošnjem letu. 

Ko čitamo predloženi družbeni načrt lahko od poglavja do poglavja čutimo, 
da predstavlja izredno mobilizacijsko sredstvo za vse odgovorne činitelje in 
organe tako v politično teritorialnih enotah kot v samih gospodarskih orga- 
nizacijah. Predloženi družbeni plan je zato po mojem mnenju predvsem akcijski 
program, ki s svojimi določili in stališči vliva vsem, ki so odgovorni za njegovo 
izvršitev določen optimizem, ki je potreben, kadar se hočejo izvršiti neke nad- 
povprečne naloge. Ce analiziramo rezultate, ki smo jih dosegli v letu 1959 tako 
na področju razvijanja gospodarstva, družbenega standarda in osebne potrošnje, 
kar vse je ustvarjalo v naših delovnih kolektivih zelo ugodno atmosfero, kot 
pogoj za uspešno proizvodnjo, če upoštevamo, da so bile odkrite in delno izko- 
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riščene v preteklem letu številne rezerve in da te še obstoje, potem lahko 
rečemo, da so naloge predloženega družbenega načrta realne in ob maksimalnem 
angažiranju vseh činiteljev uresničljive. » 

Izvršitev nalog, ki jih predloženi načrt postavlja, bo zato izrednega pomena, 
ne samo za leto 1960, temveč za celoten razvoj naše republike v naslednjih letih, 
za katero bo leto 1960 predstavljalo izhodiščno leto novega perspektivnega na- 
črta. Izvršitev predloženega plana in s tem predčasna izvršitev ogromnih nalog, 
ki jih je predstavljal perspektivni plan, bo prodorna manifestacija naprednosti 
in vitalnosti našega družbenega sistema in prepričljiv dokaz, kaj zmorejo ljudske 
množice, če se sprosti njihova neizčrpna ustvarjalna iniciatva. To pa je za nas 
tako pomembna naloga, da zasluži, da za njeno izvršitev zastavimo vse svoje 
sile. 

Dovolite mi, da se od številnih značilnosti letošnjega plana dotaknem čisto 
na kratko treh vprašanj. Najprej sem mislil samo dveh, pa me je tovariš Caci- 
novič vzpodbudil da omenim še en problem, ki je v sklopu vseh problemov, ki 
jih postavlja in rešuje predloženi predlog plana, po mojem mišljenju prav tako 
pomemben. 

Prvič menim, da je treba pozdraviti večjo pozornost, ki jo v zadnjem času 
posvečamo avtomatizaciji naše proizvodnje, kar je dobilo odraza tudi v pred- 
logu plana. Letos se z družbenim planom za razliko od prejšnjih let, ko smo 
sicer tudi navedli, vendar v glavnem le deklarativne formulacije glede avto- 
matizacije, ta problem rešuje z odločnimi konkretnimi ukrepi tako, da same 
gospodarske organizacije pristopajo It izdelavi elefnentov za avtomatizacijo, kar 
bi dalo realno osnovo, da se tu dosežejo realni uspehi. Zato predstavlja pred- 
loženi načrt važno prelomnico, rekel bi, začetek procesa, ki bo kvalitetno posegal 
v načine proizvodnih procesov v naših podjetjih in ki daje jasen kurz na to, 
da se naše bodoče investicijske naložbe orientirajo predvsem na investicije v 
povečanje produktivnosti dela preko vseh stopenj uvajanja avtomatizacije. 
Prepričan sem, in to nam vsakdanja praksa potrjuje, da je hiter nadaljnji razvoj 
proizvodnje ter družbene in osebne potrošnje, možen le na tej podlagi, ter da 
se ta naloga postavlja pred nas kot neizbežen imperativ današnjega časa. Tu 
seveda ne gre samo za premagovanje predsodkov, ki izvirajo iz tehnične narave 
starih načinov proizvodnje, temveč prav tako za premagovanje določenega miš- 
ljenja sploh, ki se je formiralo v dolgih letih, pravzaprav obrtniškega obdobja 
naše industrije. 

Ker povzroča proces avtomatizacije včasih velike in tudi dejansko težke 
spremembe v kvalifikacijski strukturi delovne sile, se moramo tu spoprijeti tudi 
s številnimi subjektivnimi ovirami. Kljub temu pa lahko trdimo, da je bilo že 
leto 1959 odločilno v procesu spreminjanja gledanja na avtomatizacijo in da so 
se organi delavskega upravljanja v podjetjih v tem letu s tem problemom 
ukvarjali že neprimerno več kot so se ukvarjali vse doslej. To se odraža v nekem 
smislu tudi že na investicijskih programih, ki so izdelani ali pa so še v delu. 

S problemom avtomatizacije je tudi najtesneje povezano poglavje predloga 
družbenega načrta, ki obravnava zaposlovanje in produktivnost dela. Družbeni 
plan za leto 1960 posveča problemu zaposlovanja večjo pozornost in daje jasnejši 
kurz na to, da je treba nadaljnje zaposlovanje vskladiti, na eni strani z naravnim 
prirastom prebivalstva in našimi možnostmi, da brez škode za družbeni standard 
mest in industrijskih središč spreminjamo socialno strukturo prebivalstva, na 
drugi strani pa z zahtevami naše industrijske proizvodnje, da se povečujejo 
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naložbe na enega zaposlenega. Ta tempo pa seveda določajo naše realne možnosti 
in obseg razpoložljivih investicijskih sredstev. 

V okraju Kranj je bilo vprašanje novega zaposlovanja v industriji že v letu 
1959 postavljeno s precejšnjo ostrino, ker so analize prejšnjih let pokazale, 
da bi proces prekomernega še nadaljnjega zaposlovanja, kateremu smo bili 
priča v prejšnjih letih, slej ko prej pripeljal v stagnacijo ali celo v upadanje 
produktivnosti dela in standarda v mestih in industrijskih središčih. 

Zahvaljujoč odločilnemu preokretu v delitvi dohodkov v podjetjih, zlasti 
pa odločilnemu preokretu v notranji delitvi osebnih dohodkov ter politični akciji 
odgovornih forumov, je uspelo v industriji ne samo obdržati nivo zaposlenih 
na nivoju leta 1958, temveč povprečje v lanskem letu celo znižati za 0,8%. 
Ugodne posledice takega razvoja realnega zaposlovanja so se pokazale na šte- 
vilnih področjih. Na eni strani je to ugodno vplivalo na disciplino v podjetjih 
ter zreduciralo prej velik obseg fluktuacije na nepomemben minimum. Dalje 
se je čutila ugodna posledica tudi v drugih panogah gospodarstva, zlasti v obrti, 
trgovini, gostinstvu, kmetijstvu itd., kjer prej ni bilo mogoče dobiti delovne 
sile in so te panoge zaostajale za predvidevanji perspektivnega načrta. Kljub 
temu, da je stalež delovne sile v industriji ostal v glavnem isti oziroma nekoliko 
nižji, pa se je industrijska proizvodnja občutno povečala, in sicer v lanskem 
letu v vrednosti za okoli 11 milijard dinarjev, kar kaže, da so bile mobilizirane 
predvsem notranje rezerve podjetij. 

Kot najugodnejša posledica take realne politike zaposlovanja pa se kaže v 
močnih spremembah v gledanjih na možnosti in potrebe uvajanja avtomatizacije, 
ki so se izvršile v vodstvih naših industrijskih podjetjih. Iz tega vzroka smatram,, 
da je problem zaposlovanja in politika zaposlovanja v najtesnejši zvezi s počas- 
nejšim ali hitrejšim uvajanjem vseh stopenj avtomatizacije. Zato mislim, da so 
stališča predloga družbenega načrta glede zaposlovanja nujna ter močna kompo- 
nenta v naporih za povečanje oziroma doseganje predvidenega dokaj velikega 
porasta produktivnosti dela. 

Drugo vprašanje, h kateremu me je vzpodbudil tovariš Cačinovič, pa so kot 
karakteristika družbenega plana nekatera nova stališča o možnostih, kako 
hitreje pomagati gospodarskemu razvoju relativno manj razvitih področij v 
Ljudski republiki Sloveniji. Čeprav v skromni obliki, vendar družbeni plan 
omenja možnosti, da razvita in bolje organizirana industrijska podjetja ustanav- 
ljajo s pomočjo lokalnih organov svoje obrate na področjih, ki razpolagajo z 
razmeroma več delovne sile, to pa je v glavnem v ekonomsko manj razvitih 
področjih. Ta oblika in način se mi zdi, da zaslužita vso pozornost. S tem 
dejansko rešujemo hkrati dva problema. Za nerazvita področja je to najpre- 
prostejši način za hiter vzpon proizvodnje, ki je najcenejši in že vnaprej pre- 
prečuje različne ekonomske spodrsljaje, ki jih prinaša s seboj ustanavljanje 
samostojnih podjetij v otroški dobi njihovega obstoja. Nadalje omogoča takojšnje 
organiziranje sodobnega proizvodnega procesa na visoki stopnji notranje delitve 
dela v okviru matičnega podjetja, ko ne nastaja problem vključitve proizvodnje 
na naše tržišče. To omogoča hkrati tudi hitro priučitev potrebne strokovne 
delovne sile. 

Ta oblika je pravzaprav do najvišje mere razvita kooperacija, ki jo danes 
uvajamo — in to dostikrat s težavo — v naš gospodarski mehanizem. Tu pridejo 
v celoti do izraza prednosti in večja rentabilnost, ki jo dosegajo večja in bolje 



132 Skupna seja Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev 

organizirana podjetja. Na drugi strani pa mislim, da je tak način tudi za tako 
imenovana razvita področja interesantna oblika reševanja lastnih problemov. 
Tudi pred industrijsko razvitejše predele se namreč kategorično postavlja nuj- 
nost nadaljnjega razvoja masovne proizvodnje in to hitrega razvoja, ki bo 
z nadaljnjo delitvijo dela omogočil bistvene notranje spremembe v samih pro- 
izvodnih procesih, kar pa se da velikokrat doseči le na novem višjem nivoju 
v obsegu proizvodnje. Razvitejša področja imajo tudi nasploh interes, da se 
razvijejo tudi zaostala področja. Zaostajanje določenih področij zaviralno vpliva 
na hitrejši nadaljnji razvoj celotne naše ekonomike, pa tudi v nekem smislu na 
hitrejše razvijanje in uvajanje novih socialističnih oblik in odnosov na samih 
nerazvitih področjih. 

Med drugim naj omenim, da nam je tudi že zadnja razprava o uvedbi zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev v Ljudski republiki Sloveniji 
pokazala, da to drži,, ker neprestano prihaja do prelivanja sredstev na eko- 
nomsko šibkejša področja, kakor hitro se hoče narediti kak nov korak naprej. 
Čeprav družbeni plan konkretno ne našteva posameznih primerov organiziranja 
takih obratov in tudi ne daje programa, pa vsi veste, da je že prišlo in bo še 
prišlo do realizacije nekaterih takih zamisli. Doslej je bil tak obrat podjetja 
»Planika« iz Kranja organiziran v okraju Murska Sobota. Resne priprave za 
večje obrate pa so tudi v tovarni »Iskri« in sicer za področje okraja Gorice, 
kar bo že letos dalo prve rezultate in drug obrat za področje okraja Novo jnesto. 
Da tu ne gre za neke malenkostne poteze, dokazuje obseg bodočega obrata, na 
primer v Gorici, ki bo po programu imel v desetih letih brutto proizvodnje za 
okoli 9,5 milijarde dinarjev, ko bo seveda v celoti realiziran. 2e letos pa bo 
zaposlenih V tem obratu okoli 350 do 400 ljudi in bo proizvodnja v naslednjem 
letu znašala okoli 2,5 milijarde dinarjev. 

Polefe teh primerov, da so se tega lotila podjetja iz našega okraja, pa so 
nekateri podobni primeri tudi iz okraja Ljubljane in to za področje okraja Novo 
mesto. Ker smatram, da je to zelo učinkovit in hiter način za dvig proizvodnje 
•na navedenih področjih, mislim, da,bi tem primerom morala slediti tudi večja 
podjetja še drugih razvitejših okrajev, kot okraja Maribor in okraja Celje, v 
večji meri pa tudi okraj Ljubljana. Maribor bi kot najbolj razvit industrijski 
center v LRS bil na primer poklican, da s svojimi pestrimi možnostmi v indu- 
strijski prozvodnji napravi kako uslugo — prosim, da se me prav razume — vsaj 
svojemu sosednjemu okraju Murski Soboti, ki prirodno gravitira k njemu. (Plo- 
skanje.) V tem smislu bi tudi republiški organi, mislim lahko dali nekoliko 
določnejši kurz. 

Nazadnje, še nekaj stavkov o združevanju sredstev gospodarskih organizacij, 
o čemer je bilo sicer na tem mestu že govora. Od uspešne izvedbe te akcije zavise 
v določeni meri številne naloge, ki jih postavlja predlog družbenega plana. Tako 
je na eni strani edino na ta način možno doseči večjo racioalnost investiranja, 
sedaj dostikrat močno razdrobljenih sredstev ter jih osredotočiti na najodlo- 
čilnejše točke od katerih zavisi izvajanje plana, od tega pa zavisi tudi ali bo 
v posameznih panogah dosežen predvideni obseg investicij in s tem izboljšanje 
strukture investicij. Zato lahko samo pozdravljamo obvestilo predstavnika 
Izvršnega sveta tovariša Toneta Boleta, da se bodo s tem v zvezi še nadalje 
poenostavili zvezni predpisi ter s tem omogočil tudi večji obseg teh sredstev. 
Želeli bi samo, da bi bilo možno sprejeti te predpise čimprej, ker bo letos čas, 
kakor izhaja iz družbenega plana in njegovih nalog, še posebno dragocen. 
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Vsa tri vprašanja, katerih sem se dotaknil v zvezi s predlogom družbenega 
plana, ta predlog zadovoljivo rešuje, kar predstavlja v celoti močno mobiliza- 
cijsko sredstvo in zagotavlja hiter nadaljnji razvoj na vseh področjih življenja, 
zato mislim, da lahko z veseljem zanj tudi glasujemo. (Ploskanje.) 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec inž. Vilma 
Pirkovič. 

Inž. Vil,ma Pirkovič: Izvajanje družbenega plana, ki ga danes spre- 
jemamo, zahteva od vseh politično-teritorialnih enot in od vseh gospodarskih 
organizacij in delovnih ljudi sploh maksimalnih naporov za svojo realizacijo. 
To velja za celotno našo republiko, še prav posebej pa velja to za tako imeno- 
vana gospodarsko manj razvita področja, kjer gre za jasno orientacijo, ki jo 
je določil naš družbeni plan, da se ta manj razvita področja v prihodnjih 
letih gospodarsko hitreje razvijajo. Edino ta orientacija daje tudi vso garancijo, 
da se bodo na teh področjih potem tudi vse ostale potrebe, ki jih imajo na 
negospodarskem področju, dejansko lahko realizirale. To se pravi, da morajo 
ta tako imenovana gospodarsko manj razvita področja vložiti vse svoje sile 
in maksimalne napore za realizacijo tako družbenega plana republike, ki ga 
danes sprejemamo, kakor tudi za realizacijo svojih družbenih planov, ki so 
sestavni del republiškega družbenega plana. To zato, da se družbeni plan, ki 
je velik in zahteven, kot celota realizira in da se s tem ustvari za ta področja 
gospodarska osnova z^. zadostitev ostalih potreb, tako na področju šolstva, zdrav- 
stva in na drugih področjih. 

Razumljivo je, da na teh zaostalih področjih glede na gospodarsko neraz- 
vitost, ni možno takoj ali vsaj hitro reševati najrazličnejših vprašanj s področja 
negospodarskih investicij in bo zaradi tega treba v bodoče predvsem gospodarsko 
krepiti ta področja, kar družbeni plan tudi predvideva. Paralelno s tem, kot se 
bo gospodarska baza v teh manj razvitih področjih krepila, pa bo treba ustrezno 
zadostiti tudi potrebam na negospodarskem področju. To se pravi, da bo treba 
na teh manj razvitih področjih glede nekaterih negospodarskih investicij še 
počakati z njihovo realizacijo, ker ni materialne osnove, da bi ta vprašanja lahko 
sami reševali iz lastnih sil. V kolikor pa se bodo potrebe na negospodarskem 
področju v manj razvitih predelih reševale že sedaj paralelno z gospodarskim 
razvojem, se bodo razumljivo reševale predvsem v centrih, se pravi tam, kjer 
se bodo razvijale tudi proizvodne kapacitete. 

Naša republika ima kot industrijsko razvita republika vse možnosti in po- 
goje, da realizira to, kar predvideva družbeni plan in o čemer sta govorila 
oba predgovornika, to se pravi, da večja podjetja dislocirajo del svojih obratov 
na področja teh gospodarsko manj razvitih predelov. S tem pomagamo na eni 
strani razvoju teh področij, na drugi strani pa investicije direktno vlagamo, 
oziroma jih vlagamo skoraj samo v proizvodne kapacitete ne pa tudi v družbeni 
standard, komunala itd. V Kranju ali v Mariboru je vlaganje v objekte družbe- 
nega standarda nujno potrebno, dočim so investicije v družbeni standard in v 
komunalo v nerazvitem področju, kjer delovna sila še vedno stanuje doma, 
znatno manjše in je zaradi tega tudi investiranje v teh področjih sorazmerno 
ekonomičnejše. To je dejansko edino pravilna pomoč skupnosti tem gospodarsko 
manj razvitim področjem, ker jim pomaga razvijati njihovo gospodarstvo, nji- 
hove proizvodne kapacitete, da se bodo v stanju v določenem času gospodarsko 
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osamosvojiti in pozneje sami  reševati  tudi vsa ostala  vprašanja,  ki  so danes 
še težko rešljiva. 

Tak način pomoči družbe kot celote, s tem, da pomaga razvijati gospo- 
darstvo teh nerazvitih področjih, je ne samo bolj ekonomičen, temveč tudi 
vzgojno bolje utemeljen. Državljani, ki dobivajo pomoč preko dotacij, smatrajo, 
da je teh sredstev toliko, da to za nikogar ne predstavlja nobene težave, kar 
seveda ne ustreza resnici, in zato te pomoči ne znajo dovolj ceniti, ker smatrajo, 
da je družba nekako dolžna dati pomoč tem nerazvitun področjem. Ne znajo 
skratka dovolj ceniti naporov delovnih ljudi drugih razvitih krajev, ki 
so si nekje morali pritrgati ta sredstva, da so jih lahko dali v obliki 
direktne pomoči tem področjem. Zato mislim, da direktna pomoč, ki se je v 
prejšnjih letih dajala ni niti z ekonomskega niti z vzgojnega stališča najboljša 
in mislim, da je boljša sedanja smer, ko se daje pomoč preko družbenih sredstev 
s tem, da podjetja organizirajo tam posamezne obrate, da se odobrijo ugodni 
bančni krediti, da se razvijajo posamezne gospodarske enote na teh gospodarsko 
manj razvitih področjih in se s tem ustvarja trdna osnova, da se bodo tudi ta 
področja polagoma razvila in to ne samo gospodarsko, temveč tudi v vseh drugih 
dejavnostih. 

V novomeškem okraju smo v zadnjem času v zvezi s pripravami na druž- 
beni plan sklenili, da vse naše kapacitete do maksimuma izkoristimo. To pomeni, 
da v tistih podjetjih, kjer imajo sedaj samo eno izmeno gremo na dve ali tri 
izmene. S tem bomo obstoječe stroje in zmogljivosti do maksimuma izkoristili. 
To je ena izmed možnosti. Druga možnost pa je, da gremo na maksimalno mo- 
bilizacijo lastnih sil, na angažiranje delovnih kolektivov, na povečanje storilnosti 
dela v obstoječih proizvodnih podjetij in na nekatere investicije, pri katerih 
bi nam pomagala nekatera zunanja podjetja kot to konkretno »Iskra-«, ki bo v 
Novem mestu osnovala svoj obrat, pa tudi še na razne druge investicije v 
industrijo in v kmetijstvo, obrt in turizem ter v promet. Vse te panoge nam 
bodo v sorazmerno kratkem času dale velike rezultate. 

Investirali bomo delno s sredstvi federacije in republike, delno pa z lastnimi 
sredstvi, zato smo šli že sedaj na združevanje sredstev na področju okraja, 
pa čeprav je teh redstev zelo malo, ker so vsa podjetja večinoma še v izgradnji. 
Toda kolikor je teh sredstev, smo vendar šli na njihovo združevanje, da bomo 
potem res lahko vlagali tja, kjer bo to za celotno družbo, kot za celotno naše 
področje najbolj ekonomično in najrentabilnejše. Na ta način mislim, da se 
bomo v novomeškem okraju, lahko v sorazmerno kratkem času — vsaj v raz- 
dobju nekaj let — gospodarsko razvili. Ob orientaciji, da ne čakamo na pomoč 
od drugod, pač pa da sami do maksimuma mobiliziramo lastne sile, bomo s 
pomočjo celotne družbe naše področje gospodarsko in vsestransko razvili. 

Ker družbeni plan, ki ga danes sprejemamo v tem smislu tudi odreja smer, 
kako naj se vprašanja nerazvitih področij rešujejo in ker družbeni plan kot 
celota tudi jasno prispeva k naglemu razvoju celotne naše republike, se zato 
s tem družbenim planom v celoti strinjam in bom zanj glasovala. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Davorin 
Ferligoj. 

Davorin Ferligoj: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Ko raz- 
pravljamo o družbenem planu za leto 1960 bi se dotaknil tudi nekaterih vprašanj 
našega  pomorstva.  Naše pomorstvo je mlada gospodarska  panoga,  saj  je bila 
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dana možnost za uveljavljanje ha tem področju v naši republiki šele leta 1954, 
s priključitvijo našega Primorja k Jugoslaviji. V razmeroma kratkem razdobju 
petih let se je razvila ta gospodarska dejavnost do zadovoljivih rezultatov in 
dosegla posebne uspehe pri turizmu, solinarstvu, ribištvu in pomorskem pro- 
metu. 

Podjetje Splošna plovba je od 525 ton v letu 1954 razvilo prekomorsko 
floto na 113 000 ton ter bo predvidoma v letu 1960 dvignila tonažo do 160 000 
ton nosilnosti. Posebno uspešne in važne so bile nabave in prodaje ladij, s čimer 
se je dvignila kvaliteta ladij in pomladila flota, saj so nekatere ladje, ko jih je 
podjetje sprejelo ob decentralizaciji jugoslovanske trgovinske mornarice, imele 
za seboj preko 45 let. 

Težišče dela tega podjetja je še vedno na specializaciji ladjevja za posebne 
prevoze in tako je bila v januarju odprta redna pomorska proga Koper—ZDA, 
kot prva ekspresno-potniško tovorna linija v državi. Kljub pomlajevanju 
ladjevja je uspelo zvišati tonažo in število ladij, kar je, če upoštevamo prodajo 
štirih starih parnikov, pomemben uspeh dejavnosti Splošne plovbe. Podjetje je 
razvilo posebno tehnično službo za nadzor gradnje ladij za inozemske naročnike 
pri naših ladjedelnicah in kooperacijo doma in v inozemstvu. V nadaljnjem 
programu izgradnje je večje število potniško tovornih ladij za linijsko plovbo 
okoli sveta z modernimi tehničnimi novitetami in s konkurenčnimi sposobnostmi, 
s čimer se povezuje afirmacija naše države kot pomorske dežele ter odpirajo 
možnosti za izkoriščanje znatnih finančnih virov pri utrjevanju naše gospo- 
darske moči. Veliki rezultati, doseženi pri gospodarski izgradnji naše države, se 
močno odražajo tudi v pomorstvu, saj danes prevažajo domače ladje okrog 
60 0/o prekomorskih tovorov, kar je v zadnjih treh letih za celo tretjino več 
v korist domače zastave. Dozoreva doba, ko bo Jugoslavija postala pomembna 
pomorska dežela, ko bodo naše Ikdje vedno bolj udeležene pri svetovnem pro- 
metu in ne bodo več razvažale blago samo na relacijah, ki so vezane na državo, 
marveč na najugodnejših pomorskih progah. Prvi važnejši korak v tej smeri 
predstavlja program piranskega podjetja, ki bo z intenzivnimi pripravami in 
z začetkom plovbe na takih dolgih relacijah v kratkem ostvarjen. Posebno važno 
pa je za vso našo trgovsko mornarico delovanje Splošne plovbe, ker so po 
njenem vzgledu pričela podjetja s prodajo in nakupi ladij ter tako večati in 
pomlajevati zastarelo ladjevje, ki smo ga po končani vojni prejeli od naciona- 
liziranih lastnikov proti razmeroma visokim odškodninam. 

Drugo važno delo pa je opravljeno pri piranski ladjedelnici. To podjetje, 
ki se je v zadnjih sto letih bavilo le z gradnjo in remontom lesenih ribiških 
ladij je v sklopu Splošne plovbe doseglo produkcijo okoli 1500 ton predelave 
jekla letno in ima v svoji karakteristiki ladjedelnice srednjega tipa pomembno 
perspektivo. Izgrajena je serija rečnih šlepov za Donavo in je v končni fazi 
največji rcmorker v državi za Donavo, razen tega pa so podpisane pogodbe za 
gradnjo dveh ladij z okoli 1000 ton nosilnosti za Indonezijo. Temu se pridru- 
žuje že skoro definitivna gradnja treh 700 tonskih ladij za Dansko, ki bodo prvi 
izdelek jugoslovanske ladjedelniške industrije specialno grajenih ladij. V Jugo- 
slaviji dosedaj takih ladij še ni nihče izdelal, in to za države zapadne Evrope, 
z njihovo razvito industrijo, kvaliteto in zahteva,mi. 

Nič manj važen ni tudi remont prekomorske tonaže, saj je bil dosežen po- 
seben uspeh glede trajanja kvalitete in cene remonta, ki je v nekaterih primerih 
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celo nad nemškimi normami. Povezava plovbe in ladjedelnice v istem podjetju 
omogoča v obojestranskem interesu hitrejši tempo razvoja podjetja in dokazuje 
ekonomičnost rasti proizvodnje brez mrtvih investicij, kot so na primer velike 
gradnje, kopičenje strojne opreme itd. V času razvoja ladjedelnice je doživela 
veliko zmago kooperacija med mnogimi podjetji, kot na primer z Jesenicami. 
»Litostrojem«, »Metalno« iz Maribora ter sodelovanje z drugimi velikimi ladje- 
delnicami kot je z »Uljanikom« iz Pule in »3 majem« z Reke. Z omenjenimi 
deli se piranska ladjedelnica sicer uvršča na vidno mesto v jugoslovanski brodo- 
gradnji, vendar pa je vkljub tej svoji dejavnosti še vedno premalo poznan del 
naše industrijske proizvodnje. V lanskem letu je pri gradnji enostavnih objektov 
dosegla okoli 650 milijonov dinarjev ter bo letos ob 360 zaposlenih delavcih 
povečala proizvodnjo na okoli 750 milijonov dinarjev. 

Ko govorimo o pomorstvu se moramo nujno dotakniti tudi koprskega 
pristanišča, ki je za razvoj pomorstva izredno pomembno. Koprska luka razpo- 
laga danes samo s 136 metri dolgo operativno obalo, ki zadostuje za privez le 
ene večje ladje z nosilnostjo do 12 000 ton. Maksimalno je jnožno prevzeti na 
tej novi obali 100 000 ton blaga letno, v kolikor je na razpolago tudi potrebna 
mehanizacija. V starih pristaniščih v Kopru, Izoli in Piranu pa lahko pristajajo 
in manipulirajo le manjše ladje do 1000 ton nosilnosti. Glede na to je v teh 
pristaniščih možno prevzeti maksimalno do 40 000 ton blaga letno. V letu 1959 
je pristanišče opravilo 70 344 ton skupnega prometa, promet pa se je zlasti v 
drugi polovici leta 1959 izredno stopnjeval. Tako je bilo v mesecu januarju 1959. 
leta 3073 ton prometa, v mesecu decembru istega leta pa že 7703 tone. Pritisk 
blaga preko koprskega pristanišča vse bolj narašča in je dosegel že tak obseg, 
da sedanja operativna obala ne zadostuje več za pretovor vsega blaga, ki se 
pojavlja v koprski luki. V mesecu januarju tega leta je napovedanih 12 ladij 
s skupnim tovorom 20 500 ton — v glavnem uvoznega blaga. Do konca aprila tega 
leta pa je najavljen uvoz sladkorja in riža preko koprske luke v teži 70 000 ton. 
Pri takem stanju je razumljivo, da na tako majhnem koščku operativne obale 
ni mogoče pretovoriti vsega najavljenega blaga in da je treba izkrcevanje 
odklanjati. 

Brez dvoma je na mestu trditev, da se je koprska luka v tem kratkem času 
tako doma kot v svetu uveljavila, čeprav ima le majhen košček operativne obale 
skoraj brez vsake mehanizacije in potrebnih skladiščnih prostorov. Kako se je ta 
luka uveljavila dokazuje vedno večji pritisk za iztovor blaga v koprski luki. 
kot tudi naraščajoči interes pomorskih prevoznih podjetij in ladijskih družb za 
vzpostavitev stalnih linijskih zvez. Tako je bilo v mesecu januarju tega leta 
uvedenih 7 rednih linijskih zvez, med letom pa bo še nadaljnjih 22, tako da bo 
že v letošnjem letu doseženo 29 rednih linijskih zvez mesečno, število drugU) 
ladij pa bo še večje. Razumljivo je, da je nemogoče opraviti normalen promet 
v luki, kjer je omogočen privez samo ene večje ladje, prav tako pa je onemo- 
gočeno normalno poslovanje pristanišča Koper kot gospodarske organizacije. Iz 
teh objektivnih razlogov ni mogoče ladjam, ki pridejo v poštev, določiti vozni 
red enako kakor na železnicah. Zaradi vremenskih razmer, bodisi zaradi nemir- 
nega morja ali pa zaradi dežja, čestokrat tudi po pet do deset dni ni nobene 
ladje, potem pa prispejo v istem dnevu po tri do štiri ladje. Iz navedenih raz- 
logov nujno zahteva normalni razvoj, pa tudi normalno poslovanje v koprski luki 
izgradnjo 400 metrov operativne obale, s čimer bi bilo omogočeno sočasno prista. 
janje vsaj  treh  ladij.  V letošnjem  letu je brezpogojno potrebno,  da  se izvrši 
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gradnja še 135 metrov operativne obale, za kar je potrebnih še 229 milijonov 
dinarjev. 

S tem pa problem investiranja v to luko še ni rešen. Potrebno je zagotoviti 
investicijski kredit za nabavo nujno potrebne lahke mehanizacije za pretovar- 
janje blaga ob sedanji operativni obali in ob nakazani novogradnji v skupni 
vrednosti okoli 238 000 000 dinarjev. Za gradnjo nujno potrebnih skladiščnih 
zgradb pa je potrebno priporočiti zainteresiranim gospodarskim organizacijam, 
da vlože lastna sredstva v take objekte v koprski luki. 

Pri obdelavi luških kapacitet in potreb Jugoslavije je stopila v ospredje 
izredna potreba po izgradnji luke in luških naprav v eni izmed severnih luk 
za manipulacijo hitro pokvarljivega blaga. Zaradi tega luka Koper izdeluje eko- 
nomsko študijo za specificirano luko z manipulacijo hitro pokvarljivega blaga, 
projekte za hladilnice v luki, program za proizvodnjo suhega ledu in projekte 
za potrebna skladišča in skladiščne naprave. Dosedanje analize dokazujejo, da 
je že sedaj na razpolago okoli 250 000 ton takega blaga. Za specializirani del luke 
pa se zelo zanimajo Grčija, Etiopija. Španija kakor tudi podjetja »Interarap«, 
»Progres«, »Generalexport« in druga. To idejo podpira tudi ko.mite za zunajno 
trgovino FLRJ. 

Tako dosedanji promet preko koprske luke s predvidenim prometom v 
letu 1960 in v nadaljnjih letih, kakor tudi predvidena gradnja dela speciali- 
zirane luke za manipulacijo hitro pokvarljivega blaga, kakršne v Jugoslaviji še 
ni in dejstvo, da je reška luka vse bolj prenatrpana — saj je v zadnjih mesecih 
na sidrišču pred reško luko čakalo povprečno 5 do 10 ladij, da pridejo na vrsto 
za izkrcavanje, tako na primer 5. januarja t. 1. kar 21 ladij, dne 12. januarja pa 
12 ladij — dokazuje, da pri gradnji koprske lupe ne gre za izgradnjo luke lokal- 
nega pomena, temveč da splošni jugoslovanski interesi zahtevajo, da se ta luka 
čimprej zgradi in tudi opremi s sodobno mehanizacijo. 

Ker družbeni plan naše republike že upošteva in predvideva določene 
ukrepe, bom zanj glasoval. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Herman 
Slamič. 

Herman Slamič: Tovarišice, tovariši ljudski poslanci! Delovna sto- 
rilnost v gradbeništvu je, kot vam je znano, v preteklem letu, v primerjavi z 
leti nazaj, narasla, ni pa še dosegla pričakovane višine. Čeprav so se gradbena 
podjetja potrudila in v okviru možnosti uvajala nagrajevanje po učinku, so 
nastopale objektivne težave, ki so ovirale storilnost. Poleg materiala, ki je ne- 
katerim podjetjem primanjkoval v večji, drugim zopet v manjši meri, poleg 
slabe priprave dela, poleg fluktuacije, je na porast delovne storilnosti vplivalo 
tudi dejstvo, da je procent akorda, torej oddaje del v akordu še vedno precej 
nizek. Vzrokov za to je več. Eden od teh je vsekakor zelo visoka povprečna 
starost našega zidarja, saj se bliža 50. letom. Perspektivo za izboljšanje tega 
povprečja so zelo majhne, ker se naši fnladinci nočejo učiti te obrti. To mislim 
predvsem na Primorskem. Vsak hoče postati šofer ali pa mehanik. Stari zidarji 
kljub velikim naporom ne morejo doseči postavljene jim norme in hočejo z urno 
tarifno postavko dočakati upokojitve. Gradbena podjetja so nasproti njim pri- 
zanesljiva, ker so stari in ker zidarje potrebujejo. 
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V drugo skupino bi prištevali one delavce, ki hočejo delati v akordu, to 
so tisti, ki v osemumem delovnem času počivajo zato, da v proste,m času lahko 
spočiti delajo pri privatnikih, kjer so tudi boljše plačani. Cesto se dogaja, da 
ti ljudje izkoriščajo svoje letne dopuste, delajo plave in izrabljajo bolniške do- 
puste za delo izven organizacije. V tem primeru bi bila potrebna ostrejša kon- 
trola s strani socialnega zavarovanja, pa tudi podjetjem bi se izplačalo postaviti 
svoje ljudi, ki bi takšne bolnike kontrolirali. 

Tretja skupina tako imenovanih akordantov je sicer pripravljena delati v 
akordu, vendar je zanjo karakteristično, da postavlja nemogoč osnovni pogoj 
— neto' zaslužek 25 000 din mesečno, to je po odbitku hrane in stanovanja. Dokler 
bomo imeli takšne vrste delavce med našimi dobrimi delavci, se procent oddaje 
dela v akordu res ne bo mogel dvigniti na zadovoljivo višino. 

V zvezi z ustalitvijo delovne sile, kar bi bistveno vplivalo na porast storil- 
nosti, govorimo o izboljšanju življenjskih pogojev delavca predvsem z gradnjo 
stanovanj, za kar so sredstva dejansko tudi zagotovljena. Toda s tem se da 
ustreči industrijskim delavcem, medtem ko pri gradbincih stvar ni tako pre- 
prosta. Na oddaljenih gradbiščih, ločeni od družine in kulturnih centrov, žive 
gradbinci še vedno v dokaj slabih pogojih. To velja predvsem za gradbince pri 
nizkih gradnjah. Nič čudnega ni, če se ti ljudje pri premeščanju iz gradbišč v 
bližini svojih stalnih domov na oddaljenejša gradbišča enostavno tem preme- 
stitvam upro in zahtevajo svoje delovne knjižice, seveda brez odpovedi. Pod- 
jetja spričo pomanjkanja delovne sile, zlasti pa vedno iskane kvalificirane de- 
lovne sile in pa zaradi zakona o delovnih razmerjih, ki delavca v tem oziru 
ščiti, stojijo nemočno ob strani in gledajo, kako jim ljudje uhajajo. 

Vsako leto se ob nastopu zime ponavlja akuten problem gradbene proiz- 
vodnje in plačevanja gradbenih delavcev. Na Primorskem se poleg mraza pojavi 
še strupena burja, ki kot prirodna spremljevalka gradbinca prekinja dela na 
gradbiščih. Podjetja v takšnih situacijah, v kakršnih so se nahajala v nekaterih 
zimskih sezonah nazaj, niso mogla s svojimi sredstvi prornagati tega problema, 
ker so vezana na predpis, da lahko samo del nadomestila delavcem vračunajo 
v materialne stroške. Zima je torej tudi odločujoči faktor pri dvigu storilnosti. 
O tem, naj bi se gradbince priznalo kot sezonske delavce, s tem, da bi v letni 
sezoni zakonito nadomeščali v zimskem času zajnujene ure, se je že dosti govo_ 
rilo in tudi pisalo, vendar do neke končne odločitve v tem smislu še ni prišlo. 
Pri tem pa vsi vemo, da delajo gradbinci v glavni sezoni po deset in več ur 
dnevno, bodisi zaradi pomanjkanja delovne sile in velikih zahtev po gradnjah, 
bodisi kot nadomestek za v zimi zamujen čas in s tem za zamujen zaslužek. Ta 
problejn rešuje delovna sila iz tujih republik pogosto na ta način, da v sezoni 
dela po več nadur dnevno, pozimi pa enostavno zapusti podjetje. 

Število delovnih nezgod se je v gradbeništvu povprečno znižalo, povzročajo 
pa še vedno znatno ekonomsko škodo. Toda če hočemo dvigniti storilnost, potem 
se moramo nenehno in sistematično boriti proti tem nezgodam, saj je varnost 
dela v naši socialistični družbi osnovni pogoj za izvajanje gradbenih del. 

Delitev dohodka po ekonomskih enotah, eden od najvažnejših problemov, 
ki se danes obravnavajo v našem gospodarstvu, je vsekakor najbolj pravičen 
in stimulativen način delitve dohodka. Namen tega načina delitve je, da se 
čimbolj približamo posameznemu delavcu ter da ga nagradimo po njegovem 
delu. Gradbeništvo ima v sistemu nagrajevanja specifične pogoje, ki se precej 
razlikujejo od drugih panog našega gospodarstva. V tem smislu je bil že dosežen 
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napredek z uvajanjem raznih oblik akorda, vendar je čutiti, da ta sistem ni še 
popoln, čeprav je bil s tefn storjen že velik korak k dvigu produktivnosti. Za 
dosego še boljših oblik nagrajevanja je treba pristopiti k delitvi dohodka v čim 
manjših enotah in v krajših razdobjih. Idealno bi bilo, da bi se dobiček delil 
z mesečno plačo. Na ta način bi bil delavec najbolj prepričljivo nagrajen. S 
takim načinom nagrajevanja pa se pojavljajo v gradbeništvu specifične težave. 
To so kot že omenjena brezhibna in pravočasna dobava materiala, čim točnejša 
evidenca in temeljita priprava in organizacija dela ekonomske enote, kar pa 
je zopet vezano na zadostno število sposobnih kadrov in na primerno mehani- 
zacijo. Vprašanje strokovnih kadrov je konkretno za Prhnorsko najbolj pereče, 
ker se ti najraje drže v večjih centrih. 

Akuten problem je vzdrževanje gradbene mehanizacije, ki je še vedno 
odvisna od preskrbe rezervnih delov iz uvoza. Obstoječi sistem preskrbovanja 
z rezervnimi deli s pomočjo enega edinega uvoznika za FLRJ in s poprejšno 
specifikacijo potrebnih delov, ni ekonomičen. Od sestave specifikacije pa do 
dobave posameznih delov poteče dobrega pol leta, včasih pa tudi več. Ker stroji 
ne smejo čakati, se v praksi dogaja to, da se stroj na ta ali drug način v okviru 
možnosti podjetja zasilno popravi, prispeli rezervni deli pa se vskladiščijo. 
Zgodi pa se tudi, da se pri popravilu stroja ugotovi, da so potrebni drugi nado- 
mestni deli, ki pa niso bili naročeni. Posledica takšnega načina poslovanja je, 
da se pri podjetju kopičijo z devizami drago plačani nadomestni deli, kar 
predstavlja mimo škodljivih posledic za skupnost tudi precejšno obremenitev 
obratnih sredstev podjetja. Dosedanji način preskrbovanja teh delov bi bilo 
nujno spremeniti tako, da bi se podjetjem dodeljevala strogo namembna devizna 
sredstva v sorazmerju z vrednostjo strojev tuje proizvodnje. Ta sredstva bi 
podjetja lahko porabila za uvoz rezervnih delov takrat, ko bi te dele dejansko 
potrebovala. 

Navedel sem nekaj problemov, katerih pravilna rešitev bi pripomogla k 
porastu delovne storilnosti. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Draga Rome. 

Draga Rome: V četrtem poglavju družbenega plana je govora o za- 
poslovanju in produktivnosti dela kot enem izmed pogojev za dvig življenjske 
ravni delovnih ljudi. Kadar govorimo o dvigu produktivnosti, mislimo pri tem 
na samo proizvodnjo, organizacijo tehnološkega procesa, stroje in na človeka, 
ki upravlja stroje. Vendar pri tem običajno pozabljamo na važne psihološke, 
sociološke, socialne in druge okoliščine, ki nedvomno vplivajo na produktivnost. 

Obstoječe stanje skrbi za človeka je v gospodarskih organizacijah različno. 
Za vsa podjetja pa je značilno, da so posamezne veje skrbi za proizvajalca orga- 
nizacijsko nekoordinirane in predstavljajo posebno razdrobljeno službo. Zaradi 
tega stanja in zaradi slabe evidence ter pomanjkanja analiz tudi organi uprav- 
ljanja ne razpolagajo s celotno problematiko s tega področja, kar jim onemogoča • 
vsestransko skrb za proizvajalce v taki meri, kot se na primer ukvarjajo s 
problemi tehničnega, ekonomskega in komercialnega sektorja. Ti sektorji dela 
so namreč v vseh podjetjih organizacijsko utrjeni in zato lahko dajejo upravnim 
odborofn in delavskim svetom kompleksen prikaz svojega delovanja. Ker ni 
enotne službe, ki bi obsegala celotno področje kadrovsko socialne službe, pa 
posamezne veje te dejavnosti običajno ne uživajo potrebnega ugleda in pozor- 
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nosti v podjetju, kar pa ni v skladu s programom Zveze komunistov o razvijanju 
socialne službe in sploh vseh vrst služb, ki se ukvarjajo z razvojem in skrbjo 
za človeka. 

Da je vprašanje večjega upeha pri delu pogojeno z vsestransko skrbjo za 
človeka v proizvodnji in njegovo družino, dokazuje anketa 16 podjetij na Go- 
renjskem. Ta anketa je zajela 9800 delavcev z namenom, da ugotovi težave, ki 
ovirajo zaposlene pri izvrševanju delovnih obveznosti. Na vprašanje, kaj jih 
ovira, da ne dosegajo še večjih uspehov pri delu, so odgovorili takole: 35 0/o, 
da jih ovirajo stanovanjske razmere, 26 0/o, da jih ovirajo težave s prehrano, 
25 %, da jih ovira poleg službe še delo doma, 23 0/o, da jih ovirajo razne bolezni 
itd. V gornjih podatkih pa seveda ni zajeta še cela vrsta pomembnih činiteljev, 
ki vplivajo na razpoloženje proizvajalcev, kot na primer pravilna tarifna politika, 
strokovnost, zaposlitev na ustreznem delovnem mestu, varnost pri delu. odnosi 
med sodelavci, odnosi med podrejenimi in nadrejenimi, oddaljenost od delovnega 
mesta, nepreskrbljeni otroci v času zaposlitve staršev'in podobno. Nekatere 
gospodarske organizacije na Gorenjskem, kot »Iskra« in »Planika« v Kranju 
ter Železarna na Jesenicah, so že uvidele potrebo, da povežejo vse te službe in 
pristopijo k organizaciji bodočega kadrovsko-socialnega sektorja, ki naj bi za- 
vzemal enakovredno mesto s tehničnim, komercialnim in finančnim sektorjem. 
Saj mora po svoji osnovni funkciji opraviti enakovredno delo, če ne še odgovor- 
nejše, ker so v končni fazi tudi vsi njegovi napori usmerjeni k istemu skupnemu 
cilju: večja proizvodnja, višja življenjska raven in sreča delovnih ljudi. 

Na zadnji razširjeni seji odbora za delo in socialno vprašanje republiškega 
sindikata so bili prav glede teh vprašanj sprejeti predlogi za uvajanje kadrovsko 
socialne službe v gospodarskih organizacijah in mislim, da bi morali to njihovo 
iniciativo vsestransko podpreti in na vodilna mesta teh služb imenovati politično 
in strokovno razgledane ljudi. Pospešeno je šolati kader za te službe v šoli za 
socialne delavce, ki naj bi bolj prilagodila program tudi potrebam kadrovsko 
socialne službe v gospodarskih organizacijah in skrbeti tudi za čim tesnejši stik 
podjetij z občino za razvijanje komunalnih, zdravstvenih in drugih služb, ki tudi 
dvigajo življenjski standard naših družin. 

Predsednik   Miha   Marinko:   Odrejam kratek odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.20 uri in se je nadaljevala ob 12. uri. Po 
odmoru je seji predsedoval podpredsednik Stane Kavčič.) 

Podpredsednik Stane Kavčič: Nadaljujemo sejo. Besedo ima ljudski 
poslanec Anton Vrhovšek. 

Anton Vrhovšek: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Kot je iz 
VIII. poglavja predloga družbenega plana razvidno, izpolnjuje kmetijstvo naša 
pričakovanja v porastu proizvodnje. Tako je bilo to v letu 1959 in tako se odraža 
to tudi v planu za leto 1960. Ta porast nam že uvodoma prikazujejo številke, saj 
je porast 19 % za celokupno kmetijsko proizvodnjo že kar precejšen, prav po- 
sebej pa je razveseljivo dejstvo, da bo šlo okrog 30 0/o proizvodnje za trg, zaradi 
česar je razumljivo, .da se bo situacija na trgu s kmetijskimi pridelki občutno 
popravila. Posebno .mesto pri porastu kmetijske proizvodnje imajo družbena 
posestva s svojimi 54 %. 
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Razveseljivo je tudi dejstvo, da družbeni plan daje poseben poudarek živi- 
noreji kot panogi, ki je sicer z določenim tempom napredovala, bi pa lahko 
znatno hitreje, kajti od dviga živinorejske proizvodnje je odvisen porast pro- 
izvodnje tudi v nekaterih drugih kmetijskih panogah. Ni dvoma, da bodo pri- 
čakovanja v porastu živinorejske proizvodnje dosežena ali celo presežena. Bo 
pa porast živinorejske proizvodnje navrgel določene probleme, ki jih bodo 
kmetijske organizacije morale reševati, če hočemo, da se bo ta porast nemoteno 
nadaljeval. Kmetijske organizacije se bodo morale pripravljati na to že sedaj 
v začetku 1960. leta da se bodo eventualni problemi okrog tega pravilno reševali. 

Prvo vprašanje, ki ga tu mislim načeti, je vprašanje krmne osnove. Res je, 
da imamo garantiran večji del krmne osnove za povečanje živinorejske pro- 
izvodnje, vendar pa obdelovalna zemlja ali vsaj del te obdelovalne zemlje, ki 
jo imajo kmetijske organizacije, ni dajal takšnih donosov, kot bi jih moral dati, 
da bi se lahko redilo predvideno število glav na krmni hektar. Zato bo treba 
to zemljo izboljšati, vendar ne izboljšati samo z rednim vlaganjem v to zemljo, 
ampak je nujno, da kmetijske organizacije več vlagajo tudi iz kreditov. Ce bi 
hoteli doseči višjo raven proizvodnje na naših poljedelskih površinah, ki bodo 
sedaj služile v večjem procentu za živinorejo, je razumljivo, da bi z vlaganjem 
povečanih rednih sredstev občutno podražili proizvodnjo, kar bi v določenih 
primerih niti ne bilo ekonomsko. Zato je potrebno taka zemljišča izboljšati z 
investicijskimi vlaganji, kajti .imamo zemljišča, ki smo jih že sedaj imeli za 
obdelovalno zemljo, ker je nujno vlagati sredstva tako v agromelioracije kot 
tudi v hidromelioracije, saj vidimo, da je del takih zemljišč običajno ogrožen 
od poplav. 

Poseben problejn pa predstavljajo zemljišča, ki so jih kmetijske organizacije 
dobile v letu 1958 in 1959 v upravljanje, in ki so bila prej v najemu raznih 
skupnosti, posameznikov itd. in se prav ta zemljišča predvidevajo kot del osnove, 
za krmno bazo za živinorejo. Ta zemljišča so pa v prvi vrsti potrebna ureditve 
in seveda tudi vlaganja v okviru samih agromelioracij. 

Nadaljnji problem, ki se bo pojavil v zvezi z vprašanjem povečanja staleža 
živine, je vprašanje stojišč. Kmetijske organizacije bodo morale hitreje pove- 
čevati število stojišč. K temu se sicer že pristopa, vendar ne dovolj hitro. Kolikor 
pa imajo kmetijske organizacije na razpolago takih stojišč za živino, so ta v 
veliki meri neprikladna. To so hlevi z manjšimi kapacitetami, dostikrat odročni 
itd., kar vse podražuje živinorejsko proizvodnjo ia je razumljivo, da bo treba 
te pomanjkljvosti odpraviti, če hočemo, da bo živinorejska proizvodnja cenejša. 

Poleg teh gradenj stopa v ospredje tudi vprašanje tovarn za močna krmila 
oziroma mešalnic. 2e pri povečanju živinorejskega sklada v letu 1959. se je 
pokazalo, da obstoječa tovarna za močna krmila oziroma obstoječe .mešalnice, 
kolikor jih pač imamo, ne zadostujejo za tako povečan stalež. Opaziti je namreč, 
da cela področja ne morejo dobiti raznih koncentratov, ki bi jih spričo poveča- 
nega staleža živine rabila. Lahko navedem, da je n. pr. v mariborskem okraju 
bil v zvezi z uredbo o prepovedi klanja telet samo pri teletih plan za leto 1959 
prekoračen za 100 %, da pa se ta plemenska teleta v teh pitališčih in vzrejališčih 
vzdržujejo v glavnem le s posnetim ali pa tudi neposnetim mlekom. Taka stvar 
pa razumljivo, da ni ravno ekonomična, ko se hkrati po drugi strani odteguje 
trgu precejšnja količina mleka in bi bilo seveda bolje krmiti v teh pitališčih 
in vzrejališčih s koncentrati, ki pa jih v zadostni količini ni na razpolago. Zato 
bo potrebno, da kmetijske organizacije in ljudski odbor temu vprašanju posvetijo 
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še posebno pozornost in da se, kjer je to potrebno, čim hitreje zgradijo mesalnice 
za močna krmila, da tudi to pomanjkljivost čimprej  odpravimo. 

Ta vprašanja pa so seveda povezana z investiranjem. Družbeni plan ta 
sredstva zagotavlja, saj so predvidene investicije za leto 1960 za 20 0/o večje 
od leta 1959, ali skoro za 1,5 milijarde, prav tako pa tudi ljudski odbori, tako 
okrajni kot občinski, vlagajo več sredstev v kmetijstvo, kot je to bil primer 
prejšnja leta. 

Razumljivo je, da je treba te stvari samo pozdraviti. Pozdraviti je treba 
tudi to, da delavski in zadružni sveti sami uvidijo, da brez investiranja v kme- 
tijsko proizvodnjo ne bodo mogli doseči tolikšnega porasta kot je potreben in 
kot se z našimi plani predvideva, zato se take stvari kot so se dogajale prejšnja 
leta, ko delavski in zadružni sveti niso posegali po investicijah, odpravljajo ter 
imamo nasprotno primere, da so zahtevki po investicijah večji kot se bodo pa 
verjetno lahko realizirali. Naj povem primer samo iz mariborskega okraja, kjer 
so znašali zahtevki po investicijah n. pr. leta 1957 samo 706 milijonov, da so 
pa ti do leta 1959 narasli na 3860 milijonov. Ta sredstva, kot je že omenjeno, 
bodo zagotovljena z našimi družbenimi plani, del pa tudi iz naših lokalnih 
sredstev v okviru tega družbenega plana, saj bo sajno v mariborskem okraju 
združenih sredstev — okraj, občina in nekateri skladi — za okrog 1200 milijonov. 

Pri zbiranju sredstev za investiranje ne smejo naše kmetijske organizacije 
pozabiti tudi na združevanje sredstev samih kmetijskih organizacij, da bi se 
ta sredstva, zbrana od kmetijskih organizacij, investirala tam, kjer je to naj- 
bolj potrebno in kjer se bodo tudi najprej vrnila. 

Pri porastu živinskega fonda računamo tudi z večjim pridelkom organskih 
gnojil, za izboljšanje organskega sestava tal. Pri tem nastane lahko problem 
stelje. Po izračunih v našem mariborskem okraju smo ugotovili, da vsa slama, 
kolikor se je pridela na tem področju in vse steljarjenje v gozdovih, ne da dovolj 
stelje za povečani stalež živine. Pri steljarjenju v gozdovih pa je treba paziti 
tudi na to, da ne bi steljarili toliko, da bi šlo to na škodo gozdov, kar je seveda 
prav tako negospodarsko. Nakupovanje stelje na jugu je prav tako nesmotrno, 
kajti stelja, ki se sedaj kupuje na jugu, pride dostavljena v Slovenijo po 10 
din kg, kar je seveda precej drago. Verjetno bo potrebno, da skuša predvsem 
Kmetijski institut najti kak izhod v tem, da prouči ali ne bi bilo mogoče sejati 
kakšne takšne kulture, ki bi dajale večjo maso za steljo, ki bi jo tako sami 
pridelovali doma. 

Družbeni plan zagotavlja osnove tudi za reševanje teh vprašanj, je pa 
seveda od kmetijskih organizacij in ljudskih odborov odvisno, kako bodo re- 
ševali vsa ta vprašanja, da se bo kmetijski sektor živinoreje zadovoljivo razvijal 
dalje. Sodeč po vseh dosedanjih prizadevanjih pa lahko pričakujemo, da bodo 
planske številke, kot sem že uvodoma rekel, presežene, ker nam to kaže že 
tudi doseženi rezultat v letu 1959. 

S celotnim družbenifn planom se strinjam ter bom zanj tudi glasoval. 

Podpredsednik Stane Kavčič: Besedo ima ljudski poslanec Slava 
Faletič. 

Slava Faletič: Tovariši ljudski poslanci! Najbrž bom nekatere stvari, 
ki so že bile obravnavane ponovno omenila, ker bi rada nekatere stvari kon- 
kretno iznesla. 
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V predlogu družbenega plana za leto 1960 je v VII. poglavju z naslovom 
»Industrija« predvideno povečanje proizvodnosti za 9 do 10 0/o. Ta naloga druž- 
benega plana je na prvi pogled nekoliko zahtevna, vendar pa, če pogledamo 
uspehe, ki jih je industrija dosegla v preteklem letu, sem prepričana, da bo 
tudi to nalogo možno ostvariti. Vendar pa so naloge, ki stoje pred gospodarskimi 
organizacijami ogromne, kajti nujno je, da se takoj v začetku leta preide k 
stimulativnejšemu nagrajevanju zaposlenega osebja oziroma bolj smelo preide 
k nagrajevanju po učinku, če hočemo izpolniti naloge, ki jih pred nas postavlja 
družbeni plan. 

V začetku leta 1959 je bilo nekaj zamude spričo pripravljanja tarifnih pra- 
vilnikov in smo šele v drugi polovici leta uspeli prikazati napredek, dosežen z 
uvajanjem naprednejšega načina stimuliranja proizvodnosti. V letošnjem letu 
pa so nam rezultati preteklega leta pripomoček pri uvajanju novih načinov 
nagrajevanja v proizvodnji, hkrati pa bomo lahko odpravili tudi pomanjkljivosti, 
ki smo jih zasledili pri našem delu v preteklem letu. 

Vkljub temu, da so vse politične in družbene organizacije že v začetku 
preteklega leta prikazovale nujnost uvedbe naprednejšega nagrajevanja, ker 
je to način, s katerim je mogoče dvigniti proizvodnost, mnoga podjetja iz raz- 
ličnih razlogov niso prešla v celoti na ta način stimuliranja. V nekaterih pod- 
jetjih niso bila pripravljalna dela v celoti izvedena, nekje organizacija še ni 
bila tako daleč, da bi to stvar lahko izpeljali, mnoga podjetja, ki pa vse to imajo, 
niso tega uvedla zaradi pomislekov, da se ne bi s tejn nagrajevanjem načenjalo 
skladov. To zadržanost opažamo zlasti pri podjetjih z nizko akumulativnostjo, 
ker je že tako visok procent čistega dohodka namenjen osebnim dohodkom. 
Vendar poizkusi, ki so bili izvršeni v preteklem letu, nalagajo kolektivom bolj 
smelo uvajanje tega sistema, kajti podjetje, ki tega ne bo uvedlo, bo zašlo v 
težave pri proizvodnji kakor tudi pri zaposlenem kadru. 

Najvažnejše delo, ki ga je treba opraviti pred uvedbo tega sistema, je pri- 
prava delovnega kolektiva na razumevanje uvedenih metod gibljivega nagraje- 
vanja. Zelo važno je pravilno tolmačiti uvedbo tega sistema, prikazovati dnevne 
uspehe, tolmačiti vzroke za izpade, uvajati mehanizacijo ter vrsto drugih priprav, 
ki delovni kolektiv prepričajo o nujnosti sodelovanja pri tej akciji. Ta priprav- 
ljenost delovnega kolektiva pa se občuti že takoj pri prvem obračunu oziroma 
izplačilu osebnih dohodkov, ki v vsej jasnosti prikažejo pravilnost uvajanja tega 
sistema ter potegnejo za seboj velik del proizvajalcev, ki prično v nadaljevanju 
tega načina izrivati iz svoje srede slabe delavce. 

Ker so načini nagrajevanja teoretično vsem bolj ali manj znani, imam za 
potrebno, da navedem konkretne uspehe, ki jih je pri uvedbi plačevanja po 
učinku doseglo srednje tekstilno podjetje v celjskem bazenu. To so le drobni 
primeri, ki pa nam pokažejo, kaj vse se lahko doseže z nagrajevanjem po učinku. 

Kot je vsem znano je v tekstilni industriji učinek pri strojnem delu že 
dolgo uveden ter so pri nas v primerjavi z drugimi panogami že nekako doseženi 
neki maksimumi. Vendar pa ništio uspeli v vseh ekonomskih enotah uvesti 
□lačevanje po individualnem učinku, ker bi nam ta način prinesel več škode 
pri kvaliteti kot pa bi znašala vrednost povečane proizvodnje. Zato smo v 
oplemenjevalnici v letu 1959 uvedli skupinske norme. Ta oddelek je za podjetje 
življenjske važnosti, saj je bil vsa leta doslej ozko grlo v proizvodnji ter ni 
mogel predelati vse količine tkanega blaga. Po uvedbi tega načina nagrajevanja 
pa nam je uspelo povečati proizvodnjo za okoli 24,10/o pri istih strojih in istih 
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ljudeh, se pravi, uspelo nam je odpraviti ozko grlo in še izboljšati kvaliteto. V 
letu 1959 nam je namreč uspelo znižati defektno blago, ostanke, odpadke in 
odrezke v primerjavi s preteklim letom za  11 0/o. 

Navedla bi še posebnost pri nagrajevanju nižjega vodilnega kadra po 
učinku. Res je, da smo ravno tu naleteli na nerazumevanje in negodovanje vse 
dotlej dokler ta način nagrajevanja ni prinesel podjetju in vsakejnu posamezniku 
vidne izboljšave. Sele s tem načinom nagrajevanja smo uspeli prikazati moj- 
strom, da je njihova glavna naloga organizacija proizvodnje na njihovem de- 
lovem področju. Uvajati so začeli razširjeno fronto strežbe strojem, tako da 
nam je v letnih mesecih, ko je število dopustnikov največje, le malenkostno 
izpadla proizvodnja in smo tako uspeli v letu 1959 že v mesecu novembru 
izvršiti letni plan. Tudi v skladišču dovršenih izdelkov in v prodajnem oddelku 
smo uspeli dvigniti proizvodnjo in urediti enakomernejše zaloge, tako da vse 
leto nismo potrebovali sezonskih kreditov za zaloge dovršenih izdelkov. Prodaja 
v poletnih mesecih je bila normalna in je bilo to prvo leto, da v tem obdobju 
nismo občutili mrtve sezone, ki je za tekstilno panogo tako značilna. 

Najbolj izrazit napredek pa ugotavljamo pri nekdaj samostojnih obratih, 
ki smo jih v tem razdobju priključili podjetju. Organizacija, izvedena v teh 
obratih je že v prvih mesecih pokazala viden napredek, tako da smo uspeli 
pri zmanjšanem številu ljudi povečati proizvodnjo za 40 0/o in povečati mini- 
malne osebne dohodke, ki so bili doslej izplačani v teh podjetjih za 30 do 40 0/o. 

Pri sestavljanju novega tarifnega pravilnika za leto 1959 smo v priprav- 
ljalnem postopku predvideli povečanje plana in porast kvote osebnih dohodkov. 
Takrat smo tudi predvideli premije samo v primeru, če ekonomska enota doseže 
znižanje polne lastne cene. Tudi tu smo dosegli uspeh, kajti v letu 1959 smo 
znižali polno lastno ceno za 2,58, kar je spričo tega, da so planske kalkulacije 
v letu 1959 izhajale iz osnov stvarnega izračuna iz leta 1958, precejšen uspeh. 

Ne bi povedala vsega, če bi ne omenila težav, ki smo jih imeli pri uvajanju 
tega sistema in na katere bomo še vedno naleteli pri novih poizkusih, vendar 
pa so te v primerjavi z uspehi, ki jih je novi sistem prinesel, tako malenkostm\ 
da nam dajejo samo še zagon za nadaljnje izboljšave tega sistema. 

Ni redko ugotovljeno, če se sploh ugotavlja, da je mnogo renlabilnejše 
nalagati v naprednejše stimuliranje proizvajalca kakor v marsikatero novo 
investicijo, ki sicer prikazuje v programu ekonomsko upravičenost in rentabil- 
nost, vendar se po nabavi neke opreme le redko kdo v podjetju zanima ali je 
res prinesla  podjetju  tisti  uspeh,  ki ga je investicijski  program  predvideval. 

Pri analizah, ki smo jih v podjetju napravili, smo ugotovili, da je pogoj za 
večino uspehov v proizvodnji ravno pravilno nagrajevanje po oddelkih. Ta ugo- 
tovitev nam služi kot osnova za nadaljnje proučevanje in konkretizacijo sistema 
gibljivega nagrajevanja. 

Kot sem na kratko navedla, so bili uspehi v preteklem letu vidni tako za 
podjetje kot za posameznike. Uspelo nam je namreč ustvariti 100 "/o sklada več 
kot v preteklem letu ter so se tudi osebni dohodki zaposlenih dvignili približno 
za 21 %, to je približno v isti višini kot proizvodnja. 

Z letošnjimi predpisi se s povečanim posebnim deležem še bolj ugodno sti- 
mulira uspeh podjetja, kajti v kolikor bi tega ne bilo, bi podjetja ne bila toliko 
zainteresirana za znižanje stroškov in za uvajanje mehanizacije, ker bi progre- 
sivna lestvica dobršen del ustvarjenega dohodka potegnila v prispevek iz do- 
hodka.  Po delovnih  kolektivih  pričakujemo,  da se bodo odpravili  kot merilo 
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minimalni osebni dohodki ter da se za izračun prispevka iz dohodka upošteva 
prizadevanje kolektiva za znižanje stroškov tako materialnih kot tudi osebnih. 

Ker smo v letu 1958 v našem podjetju začeli uvajati obračun po ekonomskih 
enotah, smo pri analizi ugotovili, da je večina delovnega kolektiva zainteresirana 
na pokazateljih za čim ožji krog delovnih mest in konkretno tudi daje predloge 
za izboljšave, varčevanje in kvalitetnejšo izdelavo v svoji ekonomski enoti. Zato 
smo v letu 1960 razširili plačevanje po učinku na celotni delovni kolektiv, vendar 
pa vezano na uspeh posamezne ekonomske enote. Tu pa se odraža tako znižanje 
materialnih stroškov kot tudi povečanje proizvodnosti zaposlenega. S tem na- 
činom bomo uspeli izvršiti obveznosti, ki jih pred nas postavlja družbeni plan 
za leto 1960. 

Podpredsednik Stane Kavčič: Besedo ima ljudski poslanec Tone 
Martinšek. 

Tone Martinšek: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Iz družbe- 
nega plana za leto 1960 je razvidno, da se bodo na podlagi predvidene investi- 
cijske dejavnosti povečale gradbene storitve za okoli 110/o, to je od 46,8 milijard 
družbenega brutto proizvoda na 51,4 milijarde. Pri tem pa se nalaga gradbeni- 
štvu, da mora to nalogo izvršiti brez povečanja števila zaposlenih, to je, da se 
sedanja delovna sila v gradbeništvu smotrneje zaposli in hkrati nabavi nova 
gradbena mehanizacija ter izboljša organizacija dela. Imam za potrebno, da 
ob sprejemanju družbenega plana s tega mesta poudarim potrebo po dejansko 
boljši opremljenosti gradbenih podjetij z gradbeno mehanizacijo. Na plenumu 
gradbene operative v preteklem letu je bilo ugotovljeno naslednje: 

Brutto produkt se je v primerjavi z letom 1957 in 1958 povečal za 33 %. 
Število gradbenih strojev se je povečalo za 14 0/o, število konjskih sil pogonskih 
strojev se je zmanjšalo za 8,4 0/o, koeficient mehanoopremljenosti se je zmanjšal 
od 0,09 na 0,07, torej za 22 0/o. Mehanoopremljenost je razmerje med odpisano 
vrednostjo mehanizacije in brutto produktov. 

Te številke nam posebno, če jih vzporedimo s številkami, ki veljajo za vso 
Jugoslavijo, ko je bil koeficient mehanoopremljenosti 31. decembra 1957. leta 
0 122, po perspektivnem planu, ki je bil podkrepljen z resolucijo Zvezne ljudske 
skupščine o perspektivnem razvoju gradbeništva, kažejo, da bi moral biti ta 
koeficient mehanoopremljenosti leta 1961 0,244, kar pomeni, da bi morali dvig- 
niti pri nas v Sloveniji koeficient mehanoopremljenosti za 3 in polkrat do leta 
1961. Ugotovljeno pa je, da je od leta 1957 na 1958 padel od 0,09 na 0,07 in da 
smo poleg tega dokaj nižji v Sloveniji od jugoslovanskega povprečja, ki znaša 
kakor rečeno 0,122. 

Ce pogledamo še razmerje med sedanjo vrednostjo strojev in osnovno vred- 
nostjo strojev, ki nam da odstotek uporabnosti strojev v gradbeništvu, potem 
dobimo naslednje podatke tudi za ostale republike: v Cmi gori 66 "/o, v Make- 
doniji 49 0/o, v Srbiji 63 %, v Hrvatski 63,5 Vo, v Sloveniji 54 %, v Bosni in 
Hercegovini 57 0/o. Ti podatki nam povedo, da so pod povprečno stopnjo upo- 
rabnosti poleg Slovenije še Makedonija in Bosna in Hercegovina. Pri analizi 
teh podatkov se lahko ugotovi, da je stopnja uporabnosti zaradi zastarelosti 
gradbene mehanizacije izredno nizka in da se z vsakim letom niža. Da imamo 
vsako leto večje število neuporabnih strojev in da je koeficient mehanooprem- 
ljenosti silno nizek. Situacija se v letu  1959 ni v bistvu spremenila, ker so 
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gradbena podjetja v tem letu pričela spričo razpisov investicijskih posojil v 
zveznem merilu vlagati svoje investicijske programe za nabavo nove meha- 
nizacije in se udeleževati kumulativnih nabav preko zvezne gradbene zbornice. 
Vse te nabave pa bodo realizirane šele proti koncu prvega polletja 1960. 

Potrebno je poudariti, kako je z nabavljanjem strojev in kakšne so možnosti 
za nabavo strojev v državi in kako je z nabavami v inozemstvu. 

Pri dosedanji nabavi gradbenih strojev je bilo 65 % vseh strojev uvoženih. 
S perspekivnim družbenim planom naj bi bila izvedena radikalna preorientacija 
na domačo proizvodnjo strojev, tako da bi v bodoče morala domača stroje- 
gradnja dobavljati stroje v obsegu okoli 83 %. Na plenumu gradbene operative 
v preteklem letu je bilo ugotovljeno, da se je v tej smeri malo spremenilo, zato je 
bil sklican na našem Izvršnem svetu sestanek vseh zainteresiranih, to je pred- 
stavnikov industrije in gradbene operative, kjer so se ugotavljale na eni strani 
potrebe gradbenikov po strojih domače proizvodnje, na drugi strani pa mož- 
nosti, kaj in koliko bi od tega lahko izdelala slovenska industrija. Ze na tem 
sestanku je bilo ugotovljeno, da industrija v Sloveniji ne bo mogla prevzeti v 
izdelavo nekaterih gradbenih strojev, ker so premajhne potrebe. Tako so grad- 
bena podjetja, vsaj tista, ki imajo v svojem sklopu tudi stranske obrate, pri- 
siljena, da v teh obratih izdelujejo predvsem srednjo mehanizacijo kot n. pr. 
ročne skreparje, konzolna dvigala, igličasta dvigala, japanarje, železne stojke, 
protitočne mešalce, mešalce za malto, razno opremo za separacije in za prej- 
napeti beton. Tako je torej z domačo opremo. 

Z uvoženo opremo pa je še večji problem. Za primer bi samo navedel, da 
je neko večje gradbeno podjetje, potem ko je sestavilo investicijski program, z 
vso predpisano komplicirano metodologijo, kjer je bila tudi ekonomsko doka- 
zana potreba za nabavo žerjava, potem ko je Zvezni izvršni svet dal odobritev, 
ko je dala odobritev tudi mašinogradnja, nadalje direkcija za devizna sredstva 
pri Glavni centrali Investicijske banke v Beogradu in tudi nakazala potrebna 
devizna sredstva, ko je bila že sklenjena pogodba med uvoznikom in dobavi- 
teljem, druga direkcija za uvoz opreme pri isti glavni centrali investicijske banke 
v Beogradu pa odklonila nabavo iz konkretne tovarne na zahodu in določila 
nabavo iz Poljske za žerjav, ki je še manj uporaben kot pa tisti, kakršne pod- 
jetje že sedaj poseduje. Če gre po sreči, traja običajno tak postopek od začetka 
pa do konca nabave približno 6 do 10 mesecev, imamo pa tudi primere, da preko 
enega leta. 

Gradbena operativa je tudi nizko akumulativna. Finančna sredstva, s ka- 
terimi razpolagajo gradbena podjetja za nadomestitev dotrajane mehanizacije, so 
spričo potreb in dosedaj premalo izvršenega, nezadostna. Gradbeno podjetje, ki 
naj bi se opremilo z novo mehanizacijo, bi potrebovalo n. pr. 1 milijardo sred- 
stev. Ce hoče to podjetje najeti posojilo, mora pod sedanjimi pogoji imeti za 
lastno udeležbo 400 milijonov. Pri dosedanjem stanju mehanizacije v podjetju 
pa ustvari okoli 180 milijonov letne amortizacije. Iz ostalih skladov, ki jih pod- 
jetje lahko formira, bi dalo največ 200 milijonov, to je skupno 380 milijonov. 
Ker pa so sredgtva amortizacije že angažirana za plačilo anuitet pri dosedanjih 
posojilih, se pri sedanjih pogojih tega konkurza ne bi mogli udeležiti. Pri tem 
pa je poudariti, da ima isto podjetje blokirano od prejšnjih let 250 milijonov 
amortizacije in če bi se ta lahko sprostila, bi ta sredstva lahko uporabili za 
lastno udeležbo pri najetju novega posojila ali pa za plačilo anuitet pri dose- 
danjih posojilih. 
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Dotaknil bi se še enega problema, to je vprašanja dobave betonskega že- 
leza gradbeni operativi. Poraba betonskega železa v gradbenih podjetjih v 
Sloveniji je znašala v 1959. letu 19 790 ton, ali zaokroženo 20 000 ton. Podjetja 
so praktično prešla v leto 1960 brez zaloge betonskega železa, po prijavah pa bi 
potrebovali 23 340 ton. Iz tega podatka se vidi, z upoštevanjem predvidenega po- 
rasta gradbene dejavnosti realnost prijavljenih potreb. Železarna Zenica, ki je 
praktično edini dobavitelj betonskega železa, je sklepala pogodbe za prvo pol- 
letje 1960. V tem obdobju bodo potrebovala gradbena podjetja v Sloveniji po 
prijavah 13 084 ton; železarna Zenica pa je sklenila pogodbe s tremi grosisti v 
Sloveniji skupno za 4200 ton normalnega betonskega železa in 300 ton sekunda 
kvalitete, kar pomeni, da so krite potrebe po normalnem betonskem železu za 
prvo polletje le 32 0/o. Stanje pa je še bolj kritično, ker so dobili po 1300 ton plus 
200 ton sekunda betonskega železa v Zenici grosisti iz Ljubljane, Celja in Mari- 
bora, torej v enakomerni količinah. Mariborski grosist je oskrbel za 1200 ton naš 
ključni objekt Hidrocentralo Ožbolt, ostalo pa namerava prodati mariborskim 
gradbenim podjetjem. Enako je celjski grosist sklenil pogodbe s kupci v celjskem 
bazenu. Ljubljanskemu grosistu je torej za enako količino preostala oskrba 
vseh ostalih okrajev, to je Ljubljane, Novega mesta, Kranja, Gorice in Kopra. 
Pri tem pa podjetje Gradiš kot največji potrošnik betonskega železa s 5600 
tonami ni bil upoštevan niti pri mariborskem niti pri celjskem grosistu. Ce mu 
ljubljaniski grosist proda n. pr. vso količino 1500 ton, je s tem komaj krita po- 
treba Gradisa za prvi kvartal, pri tem pa ne bi ostal niti kilogram železa za 
ostala gradbena podjetja v prej naštetih okrajih. Glede na to, da sem nakazal 
nekaj problemov, ki bi eventualno otežkočali izvršitev družbenega plana v 
gradbeništvu, bi predlagal naslednje: 

1. Gradbenim podjetjem bi bilo potrebno nuditi učinkovitejšo pomoč pri 
finansiranju in pri dobavi gradbene mehanizacije s tem, da bi se nudili ugod- 
nejši pogoji pri najemanju posojila, to je z manjšo lastno udeležbo, in nadalje, 
da bi se metodologija sestave investicijskih programov poenostavila in s tem 
nudila možnost hitrejše dobave strojev. 

2. Sprostiti bi bilo treba blokirano amortizacijo iz prejšnjih let in dovoliti, 
da se sredstva uporabijo za lastno udeležbo pri najemanju novih posojil. 

3. Mašinogradnja oziroma domača slovenska industrija mora doseči bolj 
konkretno sodelovanje z gradbeno operativo zaradi dobave tudi manjših koli- 
čin srednje mehanizacije. 

4. Za betonsko železo je nujno treba zagotoviti še nekrite količine za leto 
1960 in takoj pristopiti k sklenitvi pogodb za uvoz, v kolikor domača proizvodnja 
ne more kriti potreb. To bi veljalo tudi za vse ostale kritične materiale, to je 
za debelejše steklo, cement in instalacijski material. Končno je treba ustvariti 
tudi evidenco o gibanju kritičnih materialov na tržišču in realizacijo sklenjenih 
pogodb. Trgovinska zbornica LRS naj v sodelovanju z ustreznimi sekretariati 
ter z birojem gradbeništva za Slovenijo prouči najboljši način prometa z grad- 
benimi materiali, zlasti s kritičnimi, dokler obstaja taka deficitarnost. 

Mišljenja sem, da bo družbeni plan gradbeništva za leto 1960 ob upošte- 
vanju teh pripomb, ob ureditvi materialne bilance kritičnih materialov, ob iz- 
koriščanju vseh notranjih rezerv v podjetjih in ob pravilnem stimuliranju 
gradbenega delavca ter upoštevajoč, da za izvršitev družbenega plana, kot je 
včeraj rekel tovariš Bole, ni potrebno nekih posebnih žrtev, če vsak na svojejn 
mestu stori kar mora, da bo družbeni plan dosežen, če ne tudi presežen. 

10« 



148 Skupna seja Republiškega zbora In Zbora proizvajalcev 

Podpredsednik Stane Kavčič: Besedo ima ljudski poslanec Slavko 
Jež. 

Slavko Jež: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Družbeni plan, ki 
je predmet razprave, daje močan poudarek povečanemu obsegu proizvodnje, in 
sicer tako, da naj bi le-ta že v letu 1960 dosegla raven perspektivnega plana. 
Ravno tako je v planu predviden porast realne osebne potrošnje prebivalstva za 
7,7 % oziroma za 6,7 % na prebivalca. Brez dvoma je, da je z družbenim planom 
predvideni porast obsega proizvodnje pogojen v investicijskih naložbah in nji- 
hovi enotni porabi oziroma načinu porabe za izvajanje določenih ukrepov. 

Investicijske naložbe in povečano število zaposlenih, ki naj bi po družbenem 
planu poraslo za 2,3 %, rešujejo šele del tega vprašanja. Drugi del, ki se nanaša 
na povečano proizvodnjo, posebno pa še na 9 % predvideni porast realnih plač 
na enega zaposlenega v družbenem sektorju gospodarstva, pa temelji v prvi 
vrsti na povečanju delovne storilnosti, ki bi se morala zvišati za okoli 8 0/o, v 
industriji in gradbeništvu pa celo za 9 %. Pravilen zaključek je, da ne moremo 
mimo dejstva, da porast osebnih prejemkov oziroma realne potrošnje zavisi 
predvsem od povečane storilnosti dela. Številke, ki govore o povečani storilnosti 
dela, so prav gotovo velike, vendar mislim, da lanskoletni uspehi, doseženi na 
tem področju, vzbujajo določen optimizem. V ilustracijo takšnega gledanja na- 
vajam predvsem rezultate v goriškem okraju v letu 1959. 

V celotnem gospodarstvu okraja Gorica je bil po lanskem planu predviden 
minimalen porast delovne sile, delovna storilnost pa naj bi porasla za 7 Vo. 
Končni rezultat pa je v tem, da je število zaposlenih raslo skadno s predvide- 
vanji, delovna storilnost pa se je dvignila za 10 0/o, to je za 3 % iznad plana. Za 
industrijo je ta pokazatelj še bolj ugoden, saj izkazuje porast zaposlenosti le 
za 1,1 %, dvig delovne storilnosti pa za celih 13,4 0/o. Osnove za take uspehe, 
ki so bili doseženi v letu 1959, je treba iskati prav gotovo v vloženih inveslicijah, 
predvsem pa v novem sistemu nagrajevanja po učinku dela. Računati moramo, 
da se je ta sistem praktično pričel izvajati šele v drugem polletju lanskega 
leta in čeprav je dal zelo pozitivne rezultate, ne samo v pogledu povečanja 
osebnih prejemkov, temveč tudi in to še posebej glede porasta delovne storilnosti. 
je lahko računati, da bo vpliv takega sistema, zlasti če se bo večal odstotek na- 
grajevanja po učinku, tudi v letu 1960 še mnogo močnejši. 

V okraju Gorica smo v lanskem letu ustanovili tudi zavod za organizacijo 
dela. To nismo storili samo z namenom nekega študijskega proučevanja metode 
organizacije dela, temveč zato, da bi nudili konkretno praktično pomoč gospo- 
darskim organizacijam, zlasti pa tistim gospodarskim organizacijam, ki nimajo 
ustreznega strokovno tehničnega kadra. Zavod ima v prvi vrsti nalogo, da po- 
maga uvajati boljšo organizacijo dela zaradi izpopolnitve procesa proizvodnje 
in podobno. Ta zavod je z delom praktično šele začel, vendar pa je že v letu 
1959 zabeležil konkretne uspehe, saj se je lotil dela kar v šestih podjetjih in 
v enem od teh, kjer je postopek že končan, se je proizvodnja z istim strojnim 
parkom in z isto delovno silo povečala za 35 %. 

Zavod je usmeril svojo dejavnost tudi na prirejanje seminarjev za vodilno 
osebje gospodarskih organizacij, zlasti pa na prirejanje seminarjev za čim večje 
uvajanje nagrajevanja po učinku dela. Za manjša in srednja podjetja se je 
pokazal ta ukrep kot zelo uspešen in zato računamo, da bo imel v letu 1960 
določen vpliv na proizvodnjo. 
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Med važne ukrepe lanskega leta na področju okraja Gorica spada nedvomno 
tudi ustanovitev Zavoda za prekvalifikacijo in zaposlitev invalidov. Poleg tega, 
da ima ta zavod human značaj, ima lahko še močan ekonomski pomen. Mi smo 
že v lanskem letu uspeli zaposliti večje število invalidov, ki so šli skozi ta zavod 
in to pod enakimi delovnimi pogoji, kakor ostala delovna sila. Zavod za izobra- 
ževanje odraslih oziroma delavske univerze v goriškem okraju so se dejansko 
razživeli šele sedaj. Mi smo imeli tudi doslej ljudske univerze, vendar lahko re- 
čejno, da je bilo zanje zelo malo zanimanja. Vzroki za to so prav gotovo v nji- 
hovi preveč splošno izobraževalni tematiki, kar ni rodilo zanimanja pri delavcih. 

Sistem nagrajevanja po učinku dela je sprožil, vsaj pri nas, prav pri de- 
lavcih mnogo večje težnje po raznovrstnih strokovnih tečajih, od katerih so se 
nekateri že vršili, drugi pa se še vršijo in to na delovnih mestih. Glede na 
letošnja povečana sredstva sklada za kadre, menim, da so dani vsi materialni 
pogoji in možnosti, da lahko v večji meri zadostimo zanimanju delavcev in 
dejanskim potrebam na področju njihovega strokovnega izpopolnjevanja. Na 
koncu pa velja podčrtati dejstvo, da imajo lahko ti ukrepi zelo močan vpliv 
tudi na hitrejše večanje odstotka nagrajevanja po učinku dela, kakor tudi na 
strokovno usposobljenost delavcev in s tem nedvomno na večanje storilnosti 
dela. 

Ukrepi, ki sem jih omenil, imajo morda bolj posreden vpliv na dvig sto- 
rilnosti dela. Ne glede na to pa ne kaže prezreti, da so le-ti vendar sestavni 
del investicijskih nalaganj. Vsi ti ukrepi, ki so deloma že lani prišli do izraza, 
imajo svoj vpliv tudi na fluktuacijo delovne sile. V lanskem drugem polletju 
je bila ta fluktuacija mnogo manjša, kakor v prvem polletju. Enaka ugotovitev 
velja tudi glede zaposlovanja nove delovne sile in tako lahko trdim, da je bil 
odnos v tem pogledu, če ga primerjamo z odnosom iz leta 1958, popolnoma spre- 
menjen. 

Ce upoštevamo navedene okolnosti in dejstva, da so bili omenjeni ukrepi 
praktično izvajani šele v drugem polletju lanskega leta in če na drugi strani 
primerjamo lanskoletne uspehe, gledano tudi s stališča rezultatov v okraju 
Gorica, lahko rečemo, da bomo ob izvajanju predvidenih ukrepov kolektivov, 
ljudskih odborov in drugih činiteljev, izpolnili predvidevanja družbenega plana 
tako v pogledu dviga storilnosti dela, kakor tudi glede povečanja osebnih 
dohodkov. 

Drugo vprašanje, ki pa je smiselno povezano s prejšnjim, je vprašanje zdru- 
ževanja sredstev. Priporočilo za tako združevanje, ki ga vsebuje družbeni plan, 
bi bilo potrebno podpreti z najširšo politično akcijo. Razumljivo je, da bo 
združevanje sredstev vsestransko uspešno le, če bodo jasne ekonomske koristi 
tako vlagateljev kot koristnikov. Ko razpravljamo o tem važnem vprašanju, 
se omejujem v glavnem le na probleme v okviru občine in to za manjša podjetja. 
Naše gospodarske organizacije bodo razpolagale v letu 1960 s precej večjimi 
sredstvi kakor v letu 1959. Tudi ta sredstva niso ne vem kako velika, prav 
zaradi tega prihajajo do nekih neskladnosti. Dogaja se namreč, da manjše go- 
spodarske organizacije, ki imajo sicer nekaj sredstev, vendar ne toliko, da bi 
lahko vplivale na svojo proizvodnjo, usmerjajo ta sredstva v take namene, ki 
niso v skladu z družbenim planom niti s perspektivnim planom občine. Podjetja 
skušajo usmerjati omenjena sredstva ne vedno v najbolj koristne namene, na 
primer nabavo vozil, pohištva in podobno, medtem ko se po drugi strani v 
okviru občine iščejo sredstva za izvršitev nalog, ki jih nalaga perspektivni plan 
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oziroma se te naloge ne izvajajo tako hitro, kakor bi se sicer izvajale, če bi se 
dejansko razpoložljiva sredstva smotrneje trosila za izvajanje perspektivnih 
nalog. 

Zato menim, da je tudi v manjšem obsegu tako združevanje sredstev lahko 
zelo koristno, če sloni na ekonomskih koristih. Naloga politične akcije pa bi 
bila, da prepreči neskladnosti z družbenim planom in neracionalno koriščenje 
takih sredstev. 

Podpredsednik Stane Kavčič: Besedo ima ljudski poslanec Anton 
Petkovšek. 

Anton Petkovšek: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Brez 
dvoma je, da ima industrija ogromen vpliv na gospodarstvo in s tem na dvig 
življenjske ravni, menim pa, da so še stvari, o katerih smo danes mnogo premalo 
razpravljali in ki tudi bistveno vplivajo na dvig življenjske ravni. Zato bi 
razpravljal o tem, da smatram, da ima nedvomno silno močan vpliv na gibanje 
gospodarstva in s tem nedvomno na življenjsko raven prebivalstva tudi odkup 
in prodaja vseh vrst kmetijskih proizvodov. Sistem odkupa z vsemi organiza- 
cijami, ki se z njim bavijo, se je, bodisi s prostimi ali delno dirigiranimi cenami, 
v zadnjih letih večkrat spreminjal in dopolnjeval z namenom, da bi se bolje 
prilagodil hitremu gospodarskemu razvoju ostalih panog gospodarstva. Kljub 
temu, da je bila vsaka odredba, ki zadeva odkupe in prodajo, izdana z dobrim 
namenom in tolmačena kot najboljša, ki mora pozitivno vplivati na kmetijsko 
proizvodnjo in na prodajne cene, se mi zdi vendarle umestno, da ob sprejemu 
družbenega plana za letošnje leto postavimo tovarišem, ki se s temi rečmi 
bavijo, vprašanje, če je okoli odkupov in prometa s temi pridelki v resnici vse 
tako dobro in če so res vsi organizacijski ukrepi in odredbe dosegle predvideni 
cilj. Smatram namreč, da je prav v družbenem planu to področje nekoliko manj 
obdelano, kar se je videlo tudi že iz prejšnje diskusije, ko o tem sploh ni bilo 
govora. Osebno sem namreč mnenja, da bi morali definicijo politike glede od- 
kupa in prometa s kmetijskimi pridelki po neki logiki takole postaviti: Sistem 
odkupa naj bo takšen, da bo z odkupno ceno stimuliral proizvajalca v taki meri, 
da bo ta prisiljen vedno več, boljše in ceneje proizvajati, po drugi strani pa bo 
zaradi večje proizvodnje in s tem ponudbe prisiljen nuditi potrošniku svoje 
proizvode po najbolj ugodnih prodajnih cenah. Kolikor bi se ob odkupu ustvar- 
jala akumulacija, naj bi se ta prelivala nazaj v kmetijstvo za njegovo pospe- 
ševanje, zopet z namenom doseči še večjo in še cenejšo proizvodnjo. 

Kolikor je ta definicija smiselno uporabna, potem se lahko za delo nazaj in 
za vnaprej glede na konkretno prakso vprašamo, če je bil ta cilj dovolj do- 
sledno zasledovan. Osebno se na primer vprašujem, zakaj je vinogradnik v 
Vipavi prodajal v jeseni grozdje po 25 do 35 din za kg in zakaj jo prodajna cena 
bila na tržišču 80 do 120 din? Vprašam se nadalje, zakaj mora biti marža samo 
kmetijske zadruge pri 1 kg žive teže prašiča ali goveda od 10 din navzgor, 
nadalje zakaj mora biti marža kmetijske zadruge pri odkupu enega samega ms 

lesa od 300 din navzgor in potem še dodatna marža poslovne zveze od 300 do 
2000 dinarjev? Vprašujem se nadalje, tovariši, zakaj je bila cena krompirja za 
odkup postavljena na 9 din, kasneje na U din in smo ga zaradi tega zajeli le 
majhen procent, medtem ko ga je proizvajalec zaradi neekonomske cene pro- 
dajal direktno potrošniku po 15 dinarjev in več. Takih vprašanj in morda še 
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bolj utemeljenih se lahko postavi skoro za vsak proizvod. Vendar pa bo tisti, 
ki se s temi rečmi peča, našel na vsako tako vprašanje odgovor, s katerim mi 
bo dokazal, da je na primer zadruga morala pri kilogramu grozdja zaslužiti 
5 din, poslovna zveza 5 din, grosist 10 din, detajlist 10 din, plus vsi režijski, 
prevozni in drugi stroški, in da se je na ta način morala prodajna cena formirati 
na 100 din. Po neki tržni logiki bodo vsi opravičili pravilnost take prodajne 
cene. Opravičili jo bodo vsi trije, štifje ali pa tudi pet posrednikov, ki bodo tudi 
vsi dokazali, da so potrebni, eni za zbiranje, drugi za prepisovanje računov, 
tretji za razdeljevanje blaga itd. Včasih se nam bo zdela prodajna cena glede 
na verigo stroškov in akumulacij dobička celo prenizka. Pri mesu se na primer 
že pri odkupu nabere vrsta stroškov posameznih gospodarskih organizacij, ki 
se bavijo z odkupom, pri tem pa niso vračunani niti stroški organov, ki sode- 
lujejo pri odkupu po oblastni liniji kot tržni inšpektorji, veterinarji itd. Morda 
je to nekoliko zlobno rečeno, vendar nekaj takih primerov sem videl na svojem 
področju, ko je na dogonskem mestu za živino bil kmet s kravo, poleg pa pet 
ljudi, ki so imeli opravka z odkupom te krave. 

Ne glede na to, da že s stališča prodajne cene v odnosu na potrošnika, ne 
moremo pristati, da bi poleg proizvajalca, njegov krompir prekladalo'še pet 
potrebnih ali nepotrebnih mešetarjev oziroma organov posredovalne trgovine, 
kot jo zakonito imenujemo, če pa že s stališča potrošnika na te cene pristanemo, 
ne moremo pristati nanje s stališča proizvajalca, ki nikjer na svetu ne dopušča 
trgovini večje zaslužke in večje stroške kot jih je sam imel. Ker pa je v danih 
razmerah večkrat potrebno formirati višjo prodajno ceno, če hočemo produkt na 
trgu zaščititi, ker ga je premalo, se v takih primerih del razlike v ceni uporabi 
prav za pospešitev večje proizvodnje deficitarnega produkta. In če smo torej 
pristali, da je grozdje po 100 dinarjev, se lahko vprašamo, koliko je vmesne 
razlike v ceni šlo nazaj v proizvodnjo. Menim, da je tukaj še teže najti nek 
pravilen odgovor, saj v družbenih planih ni opaziti nobenega bistvenega preliva 
v proizvodnjo. Ce tega preliva ni opaziti, potem je to znak, da se razlike izgubijo 
v tako imenovanih režijah, ki gredo za kritje vsega drugega, samo ne za pro- 
izvodnjo. Kljub temu, da smo čitali in slišali o obljubah, da odkupne organi- 
zacije, tu mislim na poslovne zveze in nekatere zadruge, vlagajo del sredstev 
iz marž v pospeševanje proizvodnje, smatram vendarle, da se sredstva za po- 
speševanje ne morejo pravilno zbirati takrat, kadar je to prepuščeno dobri 
volji zadrug ali pa poslovnih zvez, da iz svojega končnega dobička vendar nekaj 
vlože tudi za ta namen, temveč bodo skladi za pospeševanje veliki in smiselno 
uporabljeni takrat, kadar bo konkretno rečeno, naj gre od tistih 10 din marže 
pri kilogramu mesa obvezno 1 dinar v živinorejski sklad in podobno. 

Osebno me praksa zadnjega leta pri odkupu ni zadovoljila, ker mi ne more 
dati konkretnih odgovorov na postavljena vprašanja. Zdi se mi, da odkup ni 
upravičen s primerno nizkimi cenami in niti z akumulacijo za kmetijsko pro- 
izvodnjo. Po vsem tem se mi seveda le vsiljuje vprašanje, ali ni sistem odkupa 
preko zadrug, poslovnih zvez in drugih podjetij le še premalo življenjsko pro- 
učen, ali ni le še preveč posrednikov, in ali so res vsi ukrepi dosegli pričakovani 
namen. Ne lastim si, tovariši in tovarišice, pravico dajati neke predloge, ker 
je vprašanje težje kot izgleda na prvi pogled, vendar pa smatram, da je potrebno 
ubrati pri tej stvari smer, ki jo išče in v praksi utrjuje vse gospodarstvo po 
svetu, to je čim krajšo in čim cenejšo pot od direktnega proizvajalca do potroš- 
nika, s čimbolj enostavnim sistemom in s čim manjšo birokracijo. Menim, da 
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je zato v letošnjem letu potrebno temeljito proučiti sistem  odkupa in to na 
podlagi življenjske prakse terena ter v korist obeh. 

Drugo vprašanje, tovariši in tovarišice, ki je le malo ali skoro nič povezano 
s prvim in o katerem bi želel na kratko razpravljati, pa je prav tako precej 
povezano z vplivom na ugoden gospodarski razvoj države. To je pojav, ki se v 
manjši meri opaža, toda lahko narašča, ima pa lahko tudi velike posledice. 
Ljudje, ki se bavijo z gospodarstvom, pa tudi ljudje, ki žive na mejah raznih 
naših okrajev, dobe od časa do časa občutek, da posamezni okraji skušajo s 
samolastnim tolmačenjem uredb ali zakonov ustvariti za svoj okraj nek zaprt 
gospodarski krog. 2e govorjenje prebivalcev mejnih področij, češ tam izvajajo 
uredbo drugače, ali pa tam so bolj strogi, tam so manj strogi, ta okraj tega ne 
pusti, oni pa dopusti, dokazuje, da je nekaj le res na tej stvari. Menim, da je 
le delno resnično, da bi marsikateri okraj rad vodil čisto svojo gospodarsko 
politiko. Se pa v marsikaterih vprašanjih včasih dejansko smatra za nekako 
republiko zase. Smatram, da je tako pojmovanje oblasti ali pa združevanje po- 
djetij na tistem področju protizakonito in tudi družbeno škodljivo. Republika 
je že sama po sebi tako majhna, da znotraj nje ne potrebujemo nikakršnih 
umetnih pregrad in meja ter da je za splošni gospodarski razvoj države nujno, 
da tu in tam postavljene umetne meje med okraji ali celo občinami izginejo 
in da republiški organi po takih pojavih temeljito udarijo. 

Podpredsednik Stane Kavčič: Besedo ima tovarišica Slavica Zir- 
kelbach. 

Slavica Zirkelbach: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Pre- 
pričana sem, da je za vse, ki se že dalj časa ukvarjajo s šolstvom, razveseljivo 
dejstvo, da republiški plan za leto 1960 predvideva izboljšanje materialnih 
pogojev naših šol. 

Že nekaj let traja akcija in razprava o reformi šolstva, vendar ob tem pre- 
često naletimo na materialne ovire. Novi sistem dela zahteva namreč tudi so- 
dobna učila, zlasti pa več prostora. Reševali naj ne bi materialnih problemov 
le občinski, okrajni ali republiški proračuni, temveč tudi gospodarske in druž- 
bene organizacije. O tem bi rada spregovorila nekaj besed. 

Ponekod je pomoč gospodarskih organizacij pri reševanju materialnih vpra- 
šajn šolstva že kar uspešna. Tako so tovarne in podjetja prevzela skrb za po- 
samezne osnovne šole zlasti v obliki patronatov nad pionirskimi odredi in so ob 
novoletnem^ praznovanju opremila šolske delavnice, nabavila material za delo 
posameznih krožkov ali pionirskih zadrug ali pa darovala šoli tudi dražja urila. 
Tako je samo »Iskra-« v Kranju svojim osnovnim šolam dala z učili pa tudi z 
odpadnim materialom za delo pri tehničnem pouku, vrednost .milijon dinarjov. 
V nekaterih vaseh je uspelo šolskemu odboru pritegniti vse družbene in politične 
organizacije in so s prispevki vaščanov kupili kinoprojektor ali pa televizijski 
aparat, ki ga uporabljajo šola in vaščani. 

Mislim, da tako sodelovanje pri reševanju materialnih problemov lepo 
povezuje šolo z gospodarskimi in drugimi organizacijami v okraju in ustvarja 
pogoje za vsestransko povezavo šole z družbenim življenjem. 

Medtem, ko ugotavljamo te uspehe, pa je zlasti v industrijskih centrih 
pereč problem šolski prostor, ki ga občinski odbori le s težavo rešujejo. S hitro 
rastjo industrije se struktura prebivalstva hitro menja, industrijski centri imajo 
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pospešeno stanovanjsko gradnjo in vedno večji dotok prebivalstva. Delavci, 
ki so se leta in leta vozili s podeželja v tovarne, se selijo v nove bloke, njihovi 
otroci pa s podeželskih šol v mestne. Tako je na primer samo ena šola v Kranju 
dobila-v enem letu prirastka okoli 100 otrok. Gradnja šol pa močno zaostaja in 
se zgodi celo tako, da imamo po otvoritvi nove šole v nekem kraju še vedno 
pouk v treh izmenah. Mislim, da bi bilo treba bolj skrbeti, da bi tudi na tem 
področju dosegli plan, ki smo si ga postavili, zlasti pa, da bi smotrno gradili. 

V prejšnjih letih smo storili tu več napak in zgradili v nekaterih vaseh 
prevelike moderne šole, ki so danes le slabo izkoriščene, v industrijskih središčih 
pa imamo iz leta v leto problem, kako spraviti otroke pod streho. Kako naj 
se ob treh izmenah razvijejo svobodne aktivnosti in dodatna pomoč učencem? 

Prav v mestih in industrijskih centrih pa v zadnjih letih nastaja še en 
problem, ko so z delom pričele delavske univerze. Morda smo v začetku včasih 
skeptično gledali na njihov razvoj, danes pa ugotavljamo, da je vsepovsod za- 
nimanje odraslih za izobraževanje tako veliko, da postaja pomanjkanje pro- 
storov že resna ovira za širše in kvalitetnejše delo. V šolah ni prostora, zato 
mislim, da bi bilo nujno pospešiti tudi gradnjo domov za izobraževanje odraslih. 

V kranjskem okraju ugotavljamo tudi, da gospodarske organizacije v zad- 
njih letih zelo uspešno rešujejo problem izobraževanja strokovnih kadrov. Такб 
v tovarnah uspešno delujejo centri za izobraževanje delavcev. Samo v »Iskri« 
je v letu 1959 v takem centru dobilo dodatno izobrazbo 600 delavcev in to ne 
samo za tovarne v Kranju, temveč tudi za obrate, ki se snujejo v industrijsko 
zaostalih krajih. 

Dobro dela tudi izobraževalni center za lesno industrijo v Skofji Loki, ki 
s periodičnim šolanjem in nato še z dopisovanjem šola kadre v republiškem me- 
rilu. Lesno podjetje "Jelovica« je tak center materialno omogočilo in oskrbelo 
tudi sredstva za izdelavo primernih skript. Uspešno skrbijo za strokovne kadre 
tudi čevljarska podjetja in tovarna gumijastih izdelkov, ki si na ustreznem 
oddelku Srednje tehnične šole šolata tudi vodilne kadre. S pomočjo skladov 
za kadre se dokaj ugodno rešujejo materialni problemi strokovnih šol. Mislim 
pa, da bi bilo ob vsem tem le treba najti tudi sredstva za gradnjo splošno 
izobraževalnih šol in ni prav, da tu daleč zaostajamo za planom, medtem ko 
ugotavljamo, da ga bomo na gospodarskem področju predčasno izpolnili. 

'Zato pozdravljam predlog družbenega plana v celoti, zlasti pa tiste stavke 
v poglavju »Družbeni standard«, ki določajo, da je treba posvečati posebno skrb 
gradnji splošno izobraževalnih šol v mestih in zlasti industrijskih središčih 
in da se bodo sredstva skladov za zidanje stanovanjskih hiš uporabljala tudi 
za gradnjo osnovnih šol. 

Podpredsednik   Stane   Kavčič:   Besedo ima tovariš Anton Peternelj. 

Anton Peternelj: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Predlog 
družbenega plana za leto 1960, ki je pred nami, zadaja obsežne naloge vsem 
panogam našega gospodarstva. Posebno velike in pomembne naloge pa so v 
planu zadane kmetijstvu, saj je predviden skupen porast kmetijske proizvodnje 
v letu 1960 za 19,7 %, ali za skoro eno petino nasproti proizvodnji v lanskem 
letu. 

V razpravi o predloženem načrtu je že več poslancev obravnavalo kme- 
tijska vprašanja, ki so izrazili svoja opažanja in mnenja oziroma dali predloge 
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za izboljšanje dela v naporih za dvig kmetijske proizvodnje. Smatram pa, da 
kljub temu ne bo odveč, če se tudi jaz dotaknem v razpravi nekaterih problemov, 
ki si jih moramo pojasniti in rešiti, če hočejno izpolniti naloge, ki stojijo pred 
nami v kmetijstvu. 

Področje kmetijstva je zelo obširno in je seveda vse polno problemov in 
vprašanj, o katerih bi se dalo govoriti. Vendar pa se bom v obravnavi omejil 
v glavnem le na eno področje kmetijske dejavnosti, in sicer na semenarstvo. 
Vsi vemo, da je eden najvažnejših pogojev za večje pridelke uporaba kvalitet- 
nega semena. Brez zadostnih količin kvalitetnega semena si torej ne moremo 
zamisliti na sodobnih načelih organizirane poljedelske proizvodnje. Prav na tem 
področju pa v Sloveniji v zadnjih letih ne beležimo nobenih pomembnih rezul- 
tatov ali napredka. Nasprotno, ugotoviti je treba celo, da smo v tej dejavnosti 
nazadovali, zlasti, kar zadeva proizvodnjo semenskega krompirja. To se vidi tudi 
iz naslednjih podatkov. Semenski krompir je bil posajen oziroma priznan po 
priznavalni komisiji v letu 1957 na površini 695 ha, s skupnim pridelkom 1050 
vagonov semena. V 1958. letu je bilo krompirja posajenega za seme na površini 
340 ha, pridelano pa 600 vagonov semena. V lanskem letu pa je bilo posajenega 
okrog 500 ha, pridelano pa 630 vagonov semena. Tu so seveda navedene celotne 
pridelane količine semenskega krompirja, dejanski tržni presežki pa so nekoliko 
manjši in kot vemo znašajo za letošnje, to se pravi za lansko leto okrog 500 
vagonov, kar je navedeno tudi v predlogu družbenega plana. 

Nekoliko boljše je stanje pri ozimnih žitih. Površina semenskih posevkov 
je znašala leta 1957 skupaj 745 ha, od tega 570 ha pšenice. Pridelano pa je bilo 
151 vagonov semena, od tega 119 vagonov pšenice. V letu 1958 se je površina 
sicer nekoliko znižala in sicer na 645 ha, od tega površina s pšenico na 460 ha, 
pridelek se je pa kljub temu zvišal na 175 vagonov semena, od tega na 137 
vagonov pšenice. V letu 1959 pa so se posevki ozimnih semenskih žit znižali 
na 585 ha, od tega je bilo 516 ha pšenice, pridelano pa je bilo 154 vagonov 
semena in od tega 140 vagonov pšenice. Jarih žit za seme je bilo posejanih v 
1957. letu skupno 287 ha in pridelano 55 vagonov semena. V lanskem letu pa je 
bilo posejano 134 ha, pridelano pa 32 vagonov semena. 

Krmnih semen je bilo v 1957. letu posejanih 143 ha, od tega 118 ha trav, 
pridelano pa je bilo 77 ton semena in od tega 61 ton trav. V 1958 je bilo posejano 
227 ha krmnih semen, od tega 122 ha s travami, pridelano pa je bilo 138 ton 
semena, in od tega 65 ton travnega semena. V lanskem letu pa je bilo posejano 
84 ha krmnih semen in od tega 61 ha trav. Pridelek je znašal 46 ton in od tega 
34 ton travnega semena. Torej znaten pladec, kar je še večja škoda glede na 
to, da je pred nami naloga hitro dvigniti proizvodnjo krme, da s tem omogočimo 
izpolnitev programa dviga živinorejske proizvodnje. Tako je torej stanje v pri- 
delovanju semen. 

Ce pa hočemo problem v celoti osvetliti pa je treba pogledali, kakšne so 
dejanske potrebe po posameznih vrstah semena. Petletni perspektivni načrt 
razvoja našega gospodarstva je dvig poljedelske proizvodnje v petih letih pred- 
videl za 74%. Ta predvidevanja so bila zasnovana na predpostavki, da bo treba 
s proizvodnjo kvalitetnega semena zagotoviti redno petletno izmenjavo ječmena 
in ovsa ter štiriletno izmenjavo pšenice in krompirja. Ce izločimo iz te izme- 
njave, to je redne izmenjave, nižje posestne skupine z majhnimi površinami in 
vzamemo v poštev le posevke na nekoliko večjih parcelah, bi potrebovali semena 
pšenice vsako leto okrog 225 vagonov. Ce pa vzamemo v obzir še to, da je treba 
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povsod, zlasti pa še v ravninskih delih okrajev Maribor in Murska Sobota izriniti 
iz kolobarja setev rži, ki jo še precej sejejo in jo nadomestiti s pšenico, ki daje 
večje pridelke, se potreba po semenu pšenice poveča za nadaljnjih 75 vagonov. 
Sajno pšenice bomo torej potrebovali za redno izmenjavo okrog 300 vagonov 
letno, lanski pridelek pa je, kot sem dejal znašal 140 vagonov ali pičlo polovico 
potreb. 

Jarih žit bomo potrebovali čedalje manj. To glede na to, da naj bi ostala 
v kolobarju predvsem le tista, ki bodo služila kot krma za rejo živine. Sedanja 
potreba pa znaša okrog 100 vagonov in torej sedanji pridelek krije kvečjemu 
le eno tretjino obstoječih potreb. Semenskega krompirja pa bi za sedanji obseg 
površin posajenih s krompirjem potrebovali za redno letno izmenjavo okrog 

■ 2500 vagonov. S sedanjo proizvodnjo semena lahko torej zadovoljimo le okrog 
25 % potreb. 

Kakšno pa je stanje v pridelovanju krmnih semen sem omenil že prej. 
Poudaril bi le še to, da se potrebe po krmnih sejnenih prav sedaj, glede na 
predvideno povečanje živalske proizvodnje, hitro dvigajo. Poskrbeti je torej 
treba za povečanje teh vrst semena. V tej zvezi bo zlasti važno zagotoviti zadost- 
ne količine semena hibridne koruze za setev silaže. Seveda pa bo treba seme 
hibridne koruze tako letos kot tudi v bodoče v precejšnji meri nabavljati v 
drugih republikah, kjer imajo boljše naravne in klimatske pogoje za pridelo- 
vanje tega semena. Jasno je, da je s takim stanjem v semenarstvu ogrožena 
izpolnitev nalog v dvigu kmetijske proizvodnje, ki jih pred kmetijstvo postavlja 
perspektivni načrt petletnega gospodarskega razvoja Slovenije. Zato takega 
stanja še nadalje ne smemo dopustiti in je treba podvzeti ukrepe za izvedbo 
načrtno predvidenega obsega izmenjave semena. To potrebo ugotavlja tudi 
predlog oziroma poročilo odbora za gospodarstvo, ki postavlja, da je treba zago- 
toviti določene količine semenskega krompirja tudi iz uvoza ne pa samo iz 
odbiranja boljšega krompirja iz domače merkantilne proizvodnje. 

To stališče je treba samo pozdraviti, vendar pa so določene okoliščine letos 
take, da spomladansko setev leta 1960 tudi z uvozom semena ne bo možno 
bistveno rešiti in pomagati pri reševanju tega vprašanja. Nekaj semenskega 
krompirja je za kritje teh potreb uvoženega iz Poljske in to 30 vagonov, kar 
je razmeroma zelo malo. Uvoz iz Holandije, od koder smo običajno semenski 
krompir uvažali, pa je letos odpadel. To iz dveh razlogov: prvič, proizvodnja 
semena je bila tudi v Holandiji v lanskejn letu zelo majhna, razen tega pa so 
bili semenski posevki tudi pri njih močno napadeni po virusih in je torej kvali- 
tetno slab; drugič, cene semenskega krompirja so v Holandiji silno visoke in 
znašajo v povprečju okrog 80 din za kilogram, za nekatere sorte pa celo okrog 
100 dinarjev. Pri taki ceni se potem razumljivo postavlja vprašanje rentabilnosti 
pridelovanja takega krompirja. Glede na navedeno bi prišel uvoz krompirja iz 
Holandije vpoštev predvsem v jeseni 1960. leta. Tedaj je treba pravočasno zago- 
toviti in uvoziti vsaj 100 vagonov semenskega krompirja za potrebe našega 
semenarstva. To seme bo namreč služilo predvsem kot osnovni material za 
nadaljnje delo v žlahtnenju, to je v selekciji krompirja. 

Mislim pa, da je prav, da ob tej razpravi ugotovimo tudi to, da je selekcijska 
služba tako pri krompirju kot pri žitih v Sloveniji razmeroma dobro urejena 
in je sposobna zagotoviti v bodoče potrebne količine elitnega in originalnega 
semena. Problem pa nastaja v organizaciji in v vodenju nadaljnjega razmno- 
ževanja. Organizacija semenske službe, ki je bila pred leti vsaj do neke mere 
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vzpostavljena in organizirana, se je v zadnjih letih znatno zrahljala. Tedaj so 
imela semenarska podjetja po okrajih zaposleno večje število strokovnih delav_ 
cev, tako imenovanih semenarjev, ki so bili velika opora v delu tako zadrugam, 
kot semenogojcem. Skrbeli so za pravočasno in pravilno izvedbo nalog, na katere 
je vezana proizvodnja kvalitetnih semen. Misli,m, da je treba vprašanje organi- 
zacije semenske službe v vseh okrajih proučiti, jo izboljšati in jo postaviti vsaj 
na tako stopnjo, kot je bila pred leti. Jasno je namreč, da brez dobrega semena 
ne bomo mogli bistveno dvigniti kmetijske produkcije. Predvsem pa je brez 
kvalitetnih semen nemogoče misliti na uspešen razvoj sodelovanja kmetov z 
zadrugami, to je na razvoj zadružne kooperacije. Brez dobrih semen si posestva 
niti ne moremo misliti. 

Mnenja se,m, da bi v letošnjem letu bilo treba izboljšati, lahko bi dejal, • 
celo ponovno vzpostaviti organizacijo semenske službe in jo usposobiti, da bo 
vsaj v bodoče kos nalogam v preskrbi našega kmetijstva s kvalitetnimi semeni. 
V tej zvezi bi bilo prav, da bi okrajni ljudski odbori v to dejavnost usmerili 
tudi nekatera družbena posestva, ki imajo za to proizvodnjo največ pogojev. 
Vsi pa vemo iz dosedanjih izkušenj, da ni težav samo pri proizvodnji semen, 
temveč da so te mnogokrat še večje pri plasmaju teh semen. Tako smo imeli 
v zadnjih letih že dvakrat primer, ko ni bilo mogoče, celo po izredno nizkih 
cenah spraviti v promet vseh razpoložljivih količin sefnenskega krompirja, 
čeprav so bile te količine še vedno znatno nižje, kot so bile z družbenim načrtom 
predvidene za redno letno izmenjavo. Res pa je, da je bil vzrok za težave deloma 
tudi v tem, da še ni bilo tedaj zadostne orientacije na organizirano sodelovanje 
zadrug z individualnimi kmečkimi proizvajalci, ki lahko najzanesljivejše pomaga 
pri uporabi kvalitetnih in to večjih količin semena. Zagotoviti moramo torej 
ne saino proizvodnjo, temveč tudi plasma semen. Mnenja sem, da bi bilo treba 
poleg ukrepov za izboljšanje organizacije redne izmenjave semen s pomočjo 
kooperacije, kot skrajen ukrep predpisati z ustreznimi odloki tudi obvezno iz- 
menjavo semena. To lahko napravijo občinski oziroma okrajni ljudski odbori 
na osnovi določb 4. člena zveznega zakona o izkoriščanju kmetijskih zemljišč, 
ki ga je lansko jesen sprejela zvezna ljudska skupščina. 

Na koncu pa še nekaj besed o cenah krompirja. Včeraj je poslanec tovariš 
Jeraj v razpravi izrazil mnenje, da je bilo vprašanje premalo proučeno, ko se 
je spomladi sprejel sklep o odkupni ceni krompirja in*je bil mnenja, da v bodoče 
ne bi kazalo vnaprej določati odkupnih cen. S tem stališčem se v celoti ne 
strinjam. Mnenja sem, da ne bi bilo prav že vnaprej določati fiksno odkupno 
ceno. Vsekakor pa mislim, da bi bilo prav in za uspešen razvoj organizirane 
proizvodnje krompirja tudi potrebno, še v bodoče vnaprej določiti odkupno 
ceno, vendar ne kot fiksno odkupno ceno, ampak le kot varstveno ceno. Kot 
vemo se varstvena cena pri proizvodnji pšenice in koruze uporablja kot inštru- 
ment organiziranega dela pri dvigu tovrstne proizvodnje že več let. Ta ukrep 
je prav gotovo tudi doprinesel k uspehom, ki so bili na tem področju doseženi 
v zadnjih letih. Varstvene cene so bile pred dvema letoma uvedene tudi za 
nekatere vrste živine, kar je enako prispevalo k hitremu uveljavljanju te pro- 
izvodnje. Zato mislim, da bi bilo vsekakor prav in koristno določiti tudi za 
odkup krompirja varstvene cene, strinjam pa se, da bi bilo v tej zvezi tudi prav, 
da bi okrajni ljudski odbori to vprašanje vsestransko in temeljito proučili. 
Varstvena cena ima po mojem mnenju namen zaščititi kmetijskega proizvajalca 
pred izgubo in tako vplivati na dvig določene vrste proizvodnje ali proizvodnje 
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določene kulture. Važno je namreč, da imajo organizatorji proizvodnje pred 
seboj jasno postavljeno ceno, na osnovi katere potem lahko tisto proizvodnjo 
tudi organizirajo in gotovo je, da varstvena cena ne more in ne sme biti postav- 
ljena na osnovi povprečnih donosov, ampak donosov, ki jih je možno doseči 
in ki jih dosegajo družbena posestva oziroma se dosegajo v sodobni pro- 
izvodnji. To mislim, da bi bilo prav tudi pri krompirju, ker bi s tem nudili 
možnost, da bi se proizvodnja krompirja dvignila, da bi pa cene, v kolikor bi 
se ne znižale, ostale vsaj na primerni višini. 

Toliko tovariši in tovarišice ljudski poslanci k razpravi pred sprejemom 
družbenega plana. Smatram, da so ti problemi, ki sem jih iznesel in opisal, važni, 
in da bi morali o njih razpravljati ne samo v zadružnih in drugih kmetijskih 
organizacijah, temveč tudi na okrajnih in občinskih ljudskih odborih. Kar pa 
zadeva določbe in naloge, ki jih postavlja družbeni plan v celoti, še posebej pa 
v kmetijstvu, se z njimi strinjam in izjavljam, da bom za plan glasoval. 

Podpredsednik Stane Kavčič: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče več ne javi, zaključujem obravnavo o družbenem planu. Glasovanje 
bo na ločenih sejah zborov, ki se bodo pričele ob 16. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.25 uri in se je nadaljevala ob 16.50 uri.) 

Predsednik   Miha   Marinko:   Nadaljujemo skupno sejo in prehajamo" 
na   2.  točko dnevnega  reda,  to  je  na  obrazložitev in  obravnavanje 
predloga zakona o določitvi udeležbe občin In okrajev v skupnih virih dohodkov. 
Prosim predstavnika Izvršnega sveta za obrazložitev tega zakonskega predloga. 

Matija Maležič: Tovariši in tovarišice! Novi zakon o proračunih, ki 
je bil sprejet v Zvezni ljudski skupščini, moramo šteti za precej važen korak 
naprej pri izgradnji našega družbenega in državnega sistema. To je nov korak 
v naši proračunski praksi, ker uvaja v naše proračune sistem, ki smo ga že 
dolgo časa študirali in dolgo časa pripravljali. 

Ta zakon ima tri osnovne značilnosti, in sicer: da se proračune vseh po- 
litično-teritorialnih enot postavi v neposredno odvisnost od osebnih dohodkov 
državljanov, da se torej proračunska potrošnja določa po obsegu osebnih 
dohodkov državljanov. Nadalje, da uvaja enotna in objektivna merila oziroma 
dokaj objektivna merila pri delitvi proračunskih dohodkov med posamezne 
politično-teritorialne enote in končno, uvaja dokajšnjo stabilnost pri naših pro- 
računih. Ta stabilnost omogoča gospodarnejše trošenje proračunskih sredstev 
in gospodarnejše razporejanje izdatkov za daljšo dobo, ne le za eno leto. Sta- 
bilnost je zajamčena s tem, da odreja razmerja med posameznimi političnimi 
teritorialnimi enotami samo zakon in da jih lahko spremenimo le z zakonom. 
Zvezni zakon že določa osnovne stvari v zvezi s to razporeditvijo proračunskih 
dohodkov, za določene stvari pa pooblašča republike, da odrede podrobnejšo 
delitev. Toda, tudi one so dolžne podrobnejšo razdelitev določiti z republiškim 
zakonom. Pričujoči zakon je torej predpis, ki ne ureja vprašanja finansiranja 
naših proračunov samo začasno, temveč naj bi to bila trajnejša ureditev, ki bi 
za daljšo dobo določila razjnerja med našimi občinami, okraji in republiko. 

Kako je objektivno merjenje izvedeno? Objektivno merjenje je naslonjnno 
na proračunske dohodke in ne več tako kot leta doslej, na kvotiranje na osnovi 
izdatkov preteklega leta. Novi princip se torej  prvenstveno ne postavlja na 
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stališče, koliko kdo rabi, temveč na stališče, koliko kdo premore. Zato so vsi 
dohodki v neposredni zvezi, kot sem že omenil, z osebnimi dohodki državljanov 
in le začasno še, v letošnjem letu morda, postaja tako imenovana zemljarina 
dohodek, ki ni zelo tesno povezan z osebnimi dohodki državljanov, je pa ven- 
darle takega značaja, da je v neki, vsaj posredni zvezi s tem dohodkom, ker 
je zelo enakomerno porazdeljena po terenu, po občinah. 

Zakon o proračunih uvaja pri dohodkih nov pojem tako imenovanih skupnih 
dohodkov, skupnih deljivih dohodkov, dohodkov, ki se delijo od zveze do občine. 
Na drugi strani uvaja tako imenovane lastne oziroma nedeljive dohodke, ki jih 
ima ona enota, ki te fakultativne dohodke ustvarja. V Sloveniji imamo v letu 
1960 predvidenih 36 milijard 740 milijonov deljivih dohodkov in 5 078 000 000 
nedeljivih lastnih dohodkov, ki so skoraj izključno dohodki občin. Ce na kratko 
pogledamo deljive dohodke za leto 1960, vidimo, da je glavni proračunski vir 
tako imenovani proračunski prispevek, ki ga v letošnjem letu cenimo na 
22 600 000 000. Ta dohodek se v primerjavi z lanskim letom precej poveča, in 
sicer iz dveh razlogov: prvič zato, ker mu dvigujemo stopnjo od 11 0/o na 13% 
in drugič, ker se zvezna participacija na ta dohodek, ki je bila lani 20 %, znižuje 
kar zadeva republiko na letošnjo participacijo v višini le 3 %. Mislim, da je 
važno omeniti ta osnovni proračunski dohodek predvsem zaradi tega, ker je 
prav to tisti proračunski dohodek, ki računsko tehnično pravzaprav omogoča 
nov proračunski sistem. Z njim pridejo namreč skoro vse republike oziroma 
okraji in občine, vsaj razvitejši predeli, do zadostnih lastnih virov za finansiranje 
proračunskih potreb. Menimo, da je planiranje v višini 22 600 000 000 za letošnje 
leto realno, sodeč po lanski realizaciji, ki je bila po naših planih ustvarjena v 
celoti in delno celo presežena. Prav ta dohodek je tisti osnovni faktor stabilnosti 
naših proračunov v bodoče, ker ga je lahko točneje predvideti in ima zelo usta- 
ljeno dinamiko, ker priteka redno mesečno. 

Nastane vprašanje, kako deliti teh 36 740 000 000 v letu 1960 na posamezne 
politično-teritorialne enote. To je naloga predloženega zakona. Zveza je v svo- 
jem zakonu že odredila, da je treba dati občinam najmanj 29 "/o skupnih dohod- 
kov. Pooblastila pa je republike, da ta odstotek lahko izjemoma za letos znižajo 
na 27, če se pokaže v republiki taka potreba. Istočasno je pooblastila republike, 
da lahko neomejeno zvišajo odstotek od 29 navzgor, če je v republiki taka 
možnost in potreba. To velja za participacijo občin. Zvezni zakon je odredil 
le še to, da participira zveza s 3 0/o na skupnih dohodkih. Vse ostalo je prepu- 
ščeno republiškemu zakonu. 

Mi, tovariši, ki smo študirali in pripravljali predloženi zakon, smo upoštevali 
in mislim, da je treba upoštevati naslednje: 

1. da za vsako ceno omogočimo nekaterim občinam, da sorazmerno povečajo 
proračunsko potrošnjo v primerjavi z lanskim letom, kjer imajo možnosti in ker 
je namen novega sistema, da onim, ki imajo večje možnosti, omogočimo pove- 
čanje proračuna; 

2. da praviloma nikjer, v nobeni občini, v nobeni politično-teritorialni enoti 
v letu 1960 ne bi šli na nižji proračun kot v letu 1959, tudi ne v tistih, ki so 
odvisne od dotacije, oziroma v občinah v manj razvitih predelih in 

3. upoštevati bi bilo treba spremembo plač in seveda neko delno povečanje 
rednih materialnih izdatkov glede na višje cene itd. 

Sledeč tem trem načelom, je bila čista računska osnova našega izračuna 
naslednja: 
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Plani občin, okrajev in republike za leto 1959 povečani povprečno za 11,2 0/o, 
in sicer 4,2 % za povečanje plač in 7 % povečanja za materialne izdatke. In 
končno, kar je treba upoštevati, je povečanje potreb republiškega proračuna 
v zvezi z izredno velikimi potrebami univerze, nekaterih novih centralnih usta- 
nov, predvsem višjih šol, ki 8Д10 jih lani ustanovili, potrebe republiških cest itd. 

Rezultati teh računov so prikazani v zakonu, po katerem se predlaga, naj 
bi občine imele 31 % skupnih dohodkov, torej 2 % več kot je določila zveza za 
minimum, okraji pa naj bi imeli 310/o dohodkov, vse ostalo ostane republiki 
oziroma 3 0/o zvezi. Po delitvi, ki je predlagana v zakonu, štirje slovenski okraji 
ne bi mogli kriti proračunske potrošnje v taki višini kot v letu 1959, povečani 
za odstotek, ki sem ga prej omenil. Zato predlagamo tem štirim okrajem dopol- 
nilno udeležbo oziroma dopolnilni odstotek, in sicer Kopru in Novemu mestu 
13, Gorici in Murski Soboti pa 26 %. Ta dopolnilna udeležba je oblika dotacije, 
ki smo jo dolžni dati tem okrajem in ki smo jo doslej vsako leto dajali v abso- 
lutnem znesku. S tem zakonom pa prehajamo na novo obliko dotacije, ker 
smatramo, da je za okraje deloma stimulativnejša, deloma je pa to tudi za 
republiko oziroma nas vse objektivneje, ker primerjamo po dva in dva okraja 
na osnovi njihove moči oziroma njihovih dohodkov. 

Predlog teh odstotkov je predvideval in upošteval možnost, da okrajni 
ljudski odbori s svojimi odloki lahko še zvišujejo odstotek udeležbe svojim 
občinam, da torej določijo občinam odstotek nad 31. Mnenja smo, da bodo vsi 
okraji lahko to storili in da bodo morali to storiti. To je tudi namen novega 
sistema. Ne bi bilo torej pravilno, če bi okraji vsem tistim svojim občinam, 
ki bi bile z 31 % udeležbo pasivne v primerjavi z letom 1959, enostavno dajali 
dotacijo do izravnanja te pasive. S tem bi konservirali dosedanje stanje po 
občinah. Mi moramo močnejšim občinam omogočiti izboljšanje. Smatramo, da 
je treba tudi v pasivnih predelih izluščiti tiste občine, ki same niso pasivne 
oziroma so na teritoriju manj razvitega okraja, pa so sorazmerno z nekaterimi 
drugimi občinami v Sloveniji že dokaj razvite. 

Zaradi tega mislimo, da bi bilo pravilno, če bi okrajni ljudski odbori: 
1. s svojimi odloki poviševali odstotek občinam in 
2. da bi tudi dotacijo najjnanj razvitim občinam dajali v taki obliki, kot 

jo predlagamo mi v tem zakonu, namreč v dodatnih odstotkih. 
Na osnovi tega zakona in na osnovi lanskoletnih proračunov smo preverili, 

kako bi ta sistem deloval v Sloveniji ob polnem razmahu. Preverili smo.ga za 
vse okraje in vse občine v Sloveniji. Ugotovili smo, da deluje ta sistem pravilno, 
da skoraj dosledno daje poudarek močnejšim centrom, predvsem industrijskim 
centrom, kar smo želeli že vsa leta v naši proračunski praksi, nismo ga pa 
mogli do polne mere uveljaviti. Po tem sistemu bodo n. pr. v skoraj vseh mest- 
nih občinah — v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Celju, Šoštanju, Trbovljah, 
Domžalah itd. — imeli v letu 1960 možnost, v primerjavi z lanskim letom, dokaj 
povečati proračunsko potrošnjo. Na drugi strani pa kaže sistem, da so tiste 
občine, za katere vemo, da so manj razvite, prišle v situacijo, ko jim tudi ta 
proračunski sistem oziroma predloženi zakon omogoča sorazmerno pičla sredstva, 
pač v skladu z njihovo ekonomsko močjo. 

Hotel sem s tem samo reči, da novi sistem kaže dejansko situacijo eko- 
nomske moči naših občin, da seveda sam po sebi ne pomeni izboljšanje pro- 
računske situacije v Sloveniji nasploh, da pa daje perspektivo, lahko rečem vsem 
okrajem in občinam, da se bo proračunska potrošnja povečevala v bodočih 
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letih, vendar samo v skladu z ekonomskim razvojem posamezne občine oziroma 
področja. 

Končno naj, tovariši, obrazložim še 4. člen predloženega zakona, ki govori 
o občinski dokladi od kmetijstva. Z zveznim zakonom je odrejeno, do kakšne 
višine se smatrajo te doklade za skupni dohodek in je določena skupna vsota 
za vsako republiko. Ta vsota je izračunana po narodnem dohodku privatnih 
kmetijskih proizvajalcev v posamezni republiki. Ta obsolutni znesek smo pre- 
računali na odstotke in predlagamo ustrezne odstotke po raznih okrajih glede 
na obseg narodnega dohodka. Znano je, da kmečka doklada omogoča prilago- 
ditev kmečkih dajatev tudi tistim pogojem, katerih v katastrskem dohodku ne 
moremo upoštevati, n. pr. pogojem tržišča, dobrim komunikacijam posameznih 
predelov, možnost realizacije pridelkov itd., tako da dejansko v praksi že vsa 
leta nazaj posamezne občine predpisujejo občinske doklade vsaj približno v 
skladu z narodnim dohodkom svojih kmečkih proizvajalcev. Se pravi, v praksi 
je ta princip več ali manj že uveljavljen in je torej utemeljeno, da ga uporabimo 
tudi v predloženem zakonu. Pri tem smo mnenja, da je treba kmečko doklado 
v večini okrajev v Sloveniji diferencirati, in sicer ločeno za gozdove in ločeno 
za negozdne površine. Za gozd je predložena minimalna doklada v višini 3 %, 
in sicer 3 % zaradi tega, ker bi to ustrezalo približno isti obremenitvi gozda kot 
je bil v republiškem globalu obremenjen v letu 1960, če upoštevamo dohodnino, 
prispevke v gozdni sklad in doklado. Tu bi, tovariši poslanci, omenil, da predlaga 
Izvršni svet spremenjen 4. člen zakona v tem smislu, da ne bi že v zakonu 
odredili relacije med gozdom in ostalimi kulturami, marveč da to nalogo in 
pravico prepustimo okrajem. V republiškem zakonu bi odredili le skupen po- 
vprečni odstotek, upoštevajoč vse kulture, torej tudi gozd. Okrajni ljudski odbori 
bi morali v svojih odlokih kmečko doklado razdeliti na posamezne občine po 
čimbolj objektivnemu ključu, določiti eventualno ločen procent za gozd ali pre- 
pustiti to celo občinam. 

Opozarjam, da je v predloženem amandmaju pri okraju Celje tiskovna 
pomota, kjer naj bi bilo pravilno napisano 13 % in ne 15 0/o. 

Na koncu naj, tovariši, opozorim še na dejstvo, da je zvezni zakon upošteval 
določeno demokratičnost pri sprejemanju predoženega zakona s tem, da je dal 
okrajnim ljudskim odborom pravico, da dajo pripombe Ljudski skupščini k 
predloženemu zakonu in dal občinskim ljudskim odborom pravico pritožbe na 
republiško Ljudsko skupščino proti odlokom okrajnih ljudskih odborov. Naš 
Izvršni svet je predloženi zakon poslal vsem okrajnim ljudskim odborom v 
mnenje, pri čemer okrajni ljudski odbori niso predlagali sprememb predloženega 
zakona. Zaradi tega predlagam Ljudski skupščini, da zakon z amandmajem 
sprejme. 

Predsednik Miha Marinko: Pričenjam razpravo o predlogu zakona. 
Kdo želi besedo? (K besedi se prijavi ljudski poslanec Peter Plevel.) 

Peter Plevel: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Ko govorimo o 
sprejemanju zakona o določitvi udeležbe občin in okrajev v skupnih virih do- 
hodkov smatram, da je potrebno ugotoviti predvsem nekaj pomembnih stvari, 
ki se kažejo kot napredek od prejšnjega proračunskega sistema. 

Po mojem mišljenju sta med ostalimi tu dva važna momenta. Prvi moment 
je ta, da novi zakon o proračunih in finansiranju samostojnih zavodov postavlja 
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objektivna merila, s katerimi se formirajo dohodki komun, drugi izredno važen 
moment pa je ta, da zakon odreja oziroma zagotavlja stalnost teh dohodkov, 
kar nedvomno stavlja občinske in okrajne ljudske odbore v veliko boljši položaj, 
predvsem kar zadeva perspektivno planiranje svojih dohodkov. To pa predvsem 
zaradi tega, ker bodo praktično te teritorialne enote že vnaprej vedele, s kakš- 
nimi sredstvi bodo razpolagale. Prav tako pa je novi proračunski zakon uzakonil 
nedotakljivost dodatnih virov dohodkov, ki bi jih občine v bodoče v soglasju 
z državljani uvedle, predvsem za konkretno finansiranje posameznih ali skup- 
nih načrtov za dvig življenjske ravni in splošnega napredka. Poseben poudarek 
pa je dal samostojnim zavodom in z utrjevanjem načel njihovega finansiranja 
ter samostojnega razporejanja prihrankov utrdil materialno osnovo njihovih 
družbeno upravnih organov. Z zakonom o proračunih je odprta tudi široka 
perspektiva bodočega razvoja naših občin, usmerjena zlasti na tista področja, 
kjer je njihovo delovanje še vedno nezadostno. 

Vse to, kar je novi zakon uzakonil, smo smatrali za nujno potrebne ukrepe, 
predvsem v nižje teritorialnih enotah. Spomnimo se samo diskusije ob spreje- 
manju letnih proračunov pa naj si bo okrajnih ali občinskih ljudskih odborov 
in to predvsem s strani tistih občin, ki so gospodarso močnejše, ki so iznašale, da 
so zapostavljene za drugimi občinami, kajti določanje kvot po prejšnjem sistemu 
e bilo nepravilno, to pa predvsem zato, ker ni stimuliralo ljudskih odborov 

za njihovo boljše gospodarjenje. Proračun je bil premalo odvisen od ustvarjenih 
sredstev, na drugi strani pa so bile močnejše občine v neenakem položaju z 
ostalimi. Skratka, dosedanji način kvotiranja je bil destimulativen. 

Novi zakon o proračunih je odpravil ostanke starega administrativnega 
formiranJa proračunov, ki zaradi takega svojega karakterja niso ustrezali dose- 
danjemu razvoju naših komun in niso upoštevali njihove napore za samostojno 
rast in napredek. Osnovni vir dohodkov komune je dohodek državljanov, se 
pravi, čim večji je dohodek državljanov, tem več sredstev bo imela komuna za 
uresničevanje svojih načrtov. To pa gotovo stimulativno vpliva na to, da bodo 
občine oskrbele razvoj takih investicij, ki v najkrajšem času dajejo rezultate, 
se pravi, ljudski odbori bodo stremeli za tem, da dohodki državljanov porastejo 
z večjo storilnostjo, pa naj si bo to še s širšo in trdnejšo uvedbo plačila po 
enoti proizvoda, ker le tu imamo še rezerve. 

Po drugi strani pa bodo ti dohodki lahko zvišani z modernizacijo podjetij 
kot je to uvajanje avtomatizacije, nadaljnje graditve oziroma širjenja podjetij 
tam, kjer je to gospodarsko utemeljeno itd. Eden izmed načinov je tudi ta, da 
pri obstoječih podjetjih širimo samo te dejavnosti in to predvsem zaradi tega, 
ker pomožne službe že obstajajo. Nadalje gre za odpiranje obratov industrijskih 
podjetij tam, kjer se dobi cenejša delovna sila in so investicije za posebne dejav- 
nosti lahko minimalne. Prav tako ni več strahu, da bi kakršno koli dodatno 
obremenitev dohodka prebivalcev komune, ki naj bi doprinesel k hitrejšemu 
dvigu gospodarstva in življenjske ravni, naslednje leto z administrativno odlo- 
čitvijo vračunali v osnovno proračunsko kvoto. Momenta, kot je objektivnost 
in stalnost dohodkov, pa bosta v neposredni bodočnosti — to lahko z gotovostjo 
trdim — odigrala neverjetno važno vlogo v hitrem dvigu naših komun, to pred- 
vsem zaradi tega, ker bodo rezultati skupnih naporov prebivalstva dejansko 
usmerjeni na izboljšanje življenjskih pogojev, predvsem pa, ker omogočajo 
izvedbo dolgoročih načrtov brez strahu, da bi finansiranje v perspektivi postalo 
problematično. 
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Objektivizacija dohodkov bo navajala komune na nenehno bitko za pove- 
čanje produktivnosti dela na svojem področju. Na prvi pogled izgleda ta trditev 
nemogoča. Toda, če pogledamo malo v globino te trditve bomo videli, da je 
popolnoma točna. Komune bodo brez nadaljnjega imele interes, da bodo imele 
čim večje število državljanov z visokimi dohodki ob visoki produktivnosti, ker 
bodo na temelju povprečnega visokega dohodka imele na razpolago več sredstev 
za splošne potrebe, računano po glavi prebivalca. Tu mislim na tisto, o čemer 
sem že govoril. Visoke dohodke danes ni več moč dosegati s prostim povečanjem, 
temveč samo s stalnimi napori za povečanje produktivnosti dela. To pa pomeni, 
da je doseženo edinstvo interesa vseh delujočih faktorjev na področju kojnune. 
Bistvo tega pa je, da se komune zavedajo svoje odgovornosti, predvsem pa jim 
to omogoča novi proračunski sistem. Zato tudi ni treba iskati izhoda iz tre- 
nutnih težav v nekih sanjah o velikih tovarnah, gigantih itd., ker so ti časi za 
nami. Danes se pred komune postavlja neposredna in konkretna naloga, da z 
mobiliziranjem razpoložljivih sredstev rešujemo predvsem tiste naloge, ki z 
majhnim investiranjem na zaposlenega omogočajo čim večjo zaposlitev in s tem 
povečani dohodek državljanov in komune kot celote. 

Ta pot pa je odprta že z letošnjim letom, ko se pričenjajo reševati tista 
vprašanja, ki jih državljani postavljajo dnevno, ki pa zahtevajo majhne inve- 
sticije. Novi proračunski sistem je odprl še vrsto dosedaj nerešenih vprašanj. 
Načelo, da dohodki komune izvirajo iz dohodkov njenih prebivalcev, postavlja 
zahtevo po celotni uveljavitvi. Predvsem velja to za davek na promet, ki se tudi 
še v letošnjem letu pobira v proizvodnji. Skladno z novim sistemom bo možno 
razmisliti o načinu, da se tisti del prometnega davka, ki ne predstavlja vskla- 
jevanje na ravni federacije, prenese čimprej v potrošnjo in da se realizira 
dejansko tam, kjer se ustvarja tudi potrošnja. 

Tako široka decentralizacija in samostojnost komun najbrž ukazovalno 
zahtevata enake ukrepe še na nekaterih drugih področjih. Formiranje samo- 
stojnih družbeno-upravnih fondov na področju zdravstva in šolstva žđ postaja 
vsakodnevna zahteva naših državljanov. Taka osamosvojitev na teh področjih 
bi nam prinesla najmanj toliko koristi kolikor jih je prinesel samostojni stano- 
vanjski sklad. Ista vprašanja se odpirajo na področju bančništva in zavarovanja. 
To navajam predvsem zaradi tega, ker nam že dosedanji rezultati kažejo, da 
najmanjša decentralizacija lahko da zelo koristne družbene rezultate, ker nepo- 
sredni interes komune in prebivalstva znatno mobilizira skrite rezerve, ki jih 
ni v stanju aktivizirati noben drug še tako dobro organiziran sistem. 

Kar zadeva predlog zakona o določitvi udeležbe občin in okrajev v skupnih 
virih dohodkov pa smatram, da je zelo skrbno pripravljen in da je ta delitev 
za nas ugodna in dobra. To še predvsem zaradi tega, ker zvezni zakon o prora- 
čunih in o finansiranju samostojnih zavodov določa kot minimum 29 % vseh 
skupnih virov dohodkov, kar naj bi dobile občine in da se ta odstotek zaradi 
neenakomernosti v gospodarskem razvoju lahko zmanjša za največ 2 0/o, to je 
od 29 na 27 %. Po tem predlogu pa, ki nam je danes tu predložen pa celo 31 0/o, 
ki pripadajo občinam in prav toliko okrajem iz skupnih virov dohodkov dose- 
ženih na območju občine in okraja. Iz tega se vidi pravilno razumevanje za 
zagotovitev dohodkov nižjim teritorialnim enotam, zato smatram, da je to v 
danih možnostih objektivno in na mestu. 
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Predsednik Miha Marinko: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče, zaključujem razpravo. O predlogu zakona bosta oba zbora glasovala 
na ločenih sejah. Zato prekinjajn sejo in prosim, da se zbora čimprej sestaneta. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.15 uri in se je nadaljevala ob 17.35 uri.) 

Predsednik Miha Marinko: Nadaljujemo skupno sejo in prehajamo 
na 3. točko dnevnega reda, to je na obrazložitev in obravnavanje 
predloga zakona o proračunu Ljudske republike Slovenije (republiškem pro- 
računu) za leto 1960. Prosim predstavnika Izvršnega sveta za obrazložitev. 

Matija Maležič: Tovariši in tovarišice! Republiški proračun za leto 
1960 prekoračuje kvoto 12 milijard dinarjev. Ta številka je odraz zelo velikih 
potreb republiškega proračuna oziroma zelo velikih potreb, ki jih moramo 
finansirati iz republiškega proračuna za funkcioniranje uprave in javnih služb 
na področju celotne Slovenije. Pripominjam, da kljub temu ne bodo zadovoljene 
vse želje, potrebe in zahteve, ki so jih posamezni organi postavili pred Izvršni 
svet. Vendar smatramo, da je proračun v tem obsegu dovolj velik, da zagotovi 
normalen razvoj proračunskih dejavnosti v letu 1960, ker smo pri sestavljanju 
proračuna imeli dokaj dolgotrajen postopek glede vsklajevanja proračunskih 
možnosti in zahtev posameznih ustanov. Vsem ustanovam je bilo namreč sporo- 
čeno naše stališče glede višine njihovega proračuna, vse ustanove so dale pri- 
pombe na ta stališča, o teh pripombah je razpravljal ustrezni odbor Izvršnega 
sveta, sprejemal pripombe ali pa jih ni sprejemal, dobival nove pripombe od 
ustanov in ponovno razpravljal o teh pripombah. Celo sam Izvršni svet je na 
svojih sejah o teh pripombah nekajkrat razpravljal in jih upošteval. 

Na drugi strani pa bi hotel že uvodoma reči, da so dohodki, predvideni za 
kritje predlaganih izdatkov, ocenjeni zelo optimalno in da bo v letu 1960 po- 
trebna še posebna štednja, če se bo pokazalo, da z dohodki ne moremo dohajati 
vseh predvidenih izdatkov. Glede dohodkov letošnjega proračuna naj omenim, 
da pripada republiškemu proračunu na osnovi delitve skupnih dohodkov med 
občinami, okraji in republiko le 11 milijard 331 milijonov in da je predviden 
med posebnimi dohodki zelo velik znesek 576 milijonov kot prenos sredstev iz 
leta 1959. Doslej se namreč ni še nikdar primerilo, da bi tako velik znesek čez 
pol milijarde dinarjev prenesli iz enega leta v naslednje leto. 

Zakaj je v letu 1959 nastal tak presežek? To ne pomeni, da izdatki v letu 
1959 niso bili izvršeni v celoti. Izdatki so bili izvršeni skoraj 100 %, kljub temu 
pa imamo tak presežek dohodkov. Glavni razlog za tak presežek je prekoračenje 
tako imenovanega proračunskega prispevka. To visoko prekoračenje proračun- 
skega prispevka v lanskem letu je posledica zelo ugodnega stanja v katerem 
se je razvijalo naše gospodarstvo v lanskem letu. Kot se spominjate, smo pred- 
videvali v lanskem planu dvig proizvodnje za 8 0/o, vemo pa, da se je dvignila 
za 11,4 0/o, kar je vsekakor v precejšnji meri posledica nagrajevanja po učinku 
dela. Večja proizvodnja je povzročila več prejemkov, več plač in ustrezno 
seveda tudi več proračunskega prispevka. Nadalje vemo, da smo v lanskem letu 
uslužbencem zvišali položajne plače, bilo je nekaj novih nastavitev, posebno 
v prosvetnem zdravstvu. Več je bilo torej zaposlenih. Vse to je vplivalo na to, 
da je bil plačni sklad večji in seveda tudi proračunski prispevek presežen. To 
je glavni razlog za presežek v letu 1959 in zato, da lahko v letu 1960 poleg 
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zneska, ki ga dobimo iz delitve, uporabimo še znesek nad pol milijarde dinarjev. 
S tem sprejemamo lahko republiški proračun v višini 12 milijard dinarjev. 

Ce preidem na izdatke predloženega proračuna, je treba predvsem omeniti, 
da so predlagane negospodarske investicije v samem proračunu za 600 fnilijonov 
višje kot v lanskem letu in da se v tern poleg drugega zrcali precejšen napor v 
smeri razbremenitve investicijskega sklada, pri katerem vsako leto najemamo 
določen znesek za proračunske investicije. Ta znesek je lansko leto znašal 
1 412 000 000, letos pa znaša 1 090 000 000, torej 322 milijonov manj. Teh 322 
milijonov bo investicijski sklad v letošnjem letu imel več na razpolago za pla- 
siranje v gospodarstvo. 

Predlog negospodarskih investicij podpira predvsem dejavnosti univerze, 
fakultet univerze, nadalje zdravstva, sodstva in prometa. Podrobnejša razdelitev 
negospodarskih investicij in podrobnejša obrazložitev je predložena pismeno. 
Ce pogledamo nadalje celotne izdatke republiškega proračuna bomo ugotovili, 
da so za 2 324 000 000 večji od lanskega leta, pri čemer se povečajo osebni izdatki 
za 602 milijona, materialni izdatki pa za 1721 milijonov. Razmerje med osebnimi 
in materialnimi izdatki se torej v letu 1960 v primerjavi z lanskim letom izbolj- 
šuje, kljub temu, da bodo izdatno povečane plače v letu 1960. 

Ce podrobneje govorimo o posameznih proračunskih ustanovah, ugotovimo, 
da imamo v začetku 1960. leta 8690 uslužbncev. V letu 1959 je bilo na novo 
nastavljenih 450. Vsi izdatki za uslužbence teh ustanov v letu 1960 znašajo po 
proračunu 4268 milijonov, od tega redni izdatki 3625 milijonov, honorarji 343 
milijonov in nagrade 10 milijonov. Poleg tega je predvideno v letu 1960 po- 
večanje plač. Mi teh plač v proračunu nismo razdelili na posamezne predračune, 
temveč smo v proračunu zadržali skupen znesek 290 milijonov, ki ga bo sekre- 
tariat za finance po zveznih predpisih, ki so medtem že izšli, razdelil na posa- 
mezne ustanove. 

Materialni izdatki za vse ustanove so večji za 397 milijonov v primerjavi 
z lanskim letom, to je za 15 0/o več kot v lanskem letu. Ne bi našteval zvišanj 
za vse ustanove, dotaknil pa se bojn samo nekaterih za katere smatram, da 
je bilo zvišanje materialnih izdatkov v primerjavi z lanskim letom najvidnejše 
oziroma največje. 

Na prvem mestu bi omenil Univerzo, ki ji s proračunom dajemo 19 % ali 
74 milijonov več kot v lanskem letu, tako da bo Univerza lahko vse svoje naloge 
v zvezi s skrajšanjem študija nemoteno izvedla. Nadalje bolje oskrbujemo 
manjšinsko šolstvo že v samem republiškem proračunu zaradi tega, ker so 
manjšinske šole dražje kot pa navadne šole. Hoteli smo v republiškem proračunu 
neposredno poudariti skrb naše družbe za to, da se tudi manjšinsko šolstvo v 
redu razvija s tem, da dajemo v ta namen 14 800 000 več kot v lanskem letu. 
Poseben znesek v višini 42 milijonov in pol je letos na novo predviden za 
preživnine socialno ogroženim borcem iz narodnoosvobodilne borbe, ki nimajo 
pogojev za pokojnino. Nadalje, bolje oskrbujemo letos ustanove, ki skrbijo za 
propagando turizma, predvsem inozemskega turizma, ker dajemo 15 200 000 več 
v ta namen kot v lanskem letu z namenom, da bi z našo propagando zagotovili 
boljše izkoriščanje kapacitet v našem gostinstvu pred sezono in po sezoni. In 
če nazadnje omenim še, da dajemo za 14 .milijonov večjo dotacijo filmu, sem v 
glavnem izčrpal vse najvažnejše poviške materialnih izdatkov ustanovam v 
letu 1960. 
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V proračunu je predvidena pomoč novo formiranim okrajnim skladom 
kmečkega zavarovanja. Kot veste, prehajamo letos na kmečko zdravstveno za- 
varovanje. Da bi se to zavarovanje, ki bo imelo precejšnje težave posebno v 
začetku, laže razvijalo, je predvideno, da dajo občinski oziroma okrajni prora- 
čuni znatne vsote v ta namen. Sam republiški proračun pa rezervira za te 
potrebe 300 milijonov dinarjev. 

Posebej je treba omeniti nove izdatke, ki se doslej v republiškem proračunu 
niso nikdar pojavljali, to so izdatki za televizijo. Doslej je zavod Radio tele- 
vizija Ljubljana redno vsa leta sam kril vse izdatke, tudi investicijske s tem, 
da je skozi vrsto let ustvaril presežke in z njimi izboljševal svojo službo, raz- 
širjal program itd. S svojimi presežki pri radiu je ta zavod že nekaj let kril 
tudi izgube, ki nastopajo pri televiziji. Seveda je po več letih zaradi tega prišel 
v težave in mislimo, da je treba odslej te težave reševati tudi v republiškem 
proračunu. Zato, da bi televizijo ustrezno razvijali, da bi šli s televizijo sčasoma 
naprej, da bi izboljšali prografn, da bi se izboljšala tehnika itd., predlagamo, 
da se v republiškem proračunu zagotovi znesek 150 milijonov dinarjev za redno 
funkcionarinje televizije in da se da temu zavodu še 150 milijonov dinarjev za 
nove investicije, s čimer bomo v letu 1960 dali zavodu na razpolago tisto, kar 
rabi za razvoj te elužbe 

Nadalje bi se dotaknil proračunskih skladov. Sklicujem se na podrobno 
pismeno obrazložitev, ki je dana tovarišem poslancem. V vseh skladih je v 
glavnem predvideno isto finansiranje kot v prejšnjih letih glede posameznih 
nalog in glede obsega finansiranja teh nalog. Le cestnemu skladu dajemo za 
180 milijonov večjo dotacijo, ker so materialni stroški vzdrževanja cest večji 
in zaradi večjih osebnih prejemkov uslužbencev na cestah, od cestarjev navzgor 
ter zaradi tega, ker je bilo v letu 1959 nujno začeti dela na nekaterih cestah, 
ki jih je treba v letu 1960 dokončati. 

S tem, tovariši in tovarišice, sem povedal vse, kar je bistvenejšega oziroma 
najznačilnejšega pri predlogu republiškega proračuna za leto 1960. Dovolite 
mi, da prikazem ob tem proračunu nekaj značilnih primerjav za daljšo dobo 
in sicer od leta 1957 naprej. 

Glede števila uslužbencev v republiški upravi v vseh republiških ustanovah 
vidimo, da so od leta 1957, ko smo jih imeli 4639 narasli v letu 1960 po začetnem 
stanju na 4762. S tem, da je bil v letu 1958 in 1959 majhen padec, je pa od leta 
1959 na 1960 ugotovljen izdaten skok in sicer za 450. Kaže se torej rahla ten- 
denca od leta 1957 navzdol do leta 1959, v letu 1959 pa je sorazmerno precejšen 
skok proti letu 1960. Ce to izrazimo v odstotkih, če je v 1957 letu 100 je v 1960 
letu 103, torej v štirih letih smo dvignili število uslužbencev za 3 %. To po- 
večanje je nastalo predvsem zaradi novih ustanov, ki smo jih ustanovili v 
zadnjih letih in v precejšni meri zaradi novo nastavljenih miličnikov, za katere 
vemo, da še danes nimamo popolnjeno število. 

Naslednja stvar, ki jo omenjam, so honorarji in redni osebni izdatki za 
štiri leta. Ce je bil leta 1957 pri vseh osebnih izdatkih s prispevki indeks 100 
je leta 1960 indeks 181. V štirih letih so se torej osebni izdatki povečali za 81 %. 
Honorarji v teh izdatkih pa so se povečali celo za 114%. Iz indeksa 100 v letu 
1957 na 214 v letu 1960. Res da so bili glede honorarjev izdani predpisi v šolstvu, 
pri univerzi, zdravstvu itd., ki dovoljujejo večje honorarje, vkljub temu mislim, 
da je na to stalno tendenco večjega porasta honorarjev treba opozoriti. 
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Zanimivo je razmerje jned osebnimi in materialnimi izdatki. Osebni izdatki, 
ki sem jih že omenil, so se v štirih letih dvignili za 81 %, materialni izdatki pa 
za 37 0/o. V zvezi s tem je bila razprava že lansko leto in tudi sicer nastaja 
diskusija, da se v naših proračunih osebni izdatki hitreje dvigajo kot materialni. 
Vendar ne smemo iz tega potegniti zaključka, da se to razmerje neprestano 
spreminja v absolutnem smislu na škodo materialnih izdatkov, kajti dvig osebnih 
izdatkov za 81 % je rezultat naše politike za dviganje standarda uslužbencev 
in zvišanje dajatev. Na drugi strani pa je dvig materialnih izdatkov v štirih 
letih za 37 0/o brez dvoma precejšen, ker se v štirih letih cene niso dvignile za 
37 %, se pravi, da mi v zadnjih štirih letih tudi materialne izdatke vidno po- 
večujemo. Čeprav se razmerje med osebnimi in materialnimi izdatki sicer spre- 
minja v korist osebnih, zaključek, da materialni padajo, v splošnem ne more 
biti točen. Ce analiziramo materialne izdatke podrobneje, vidimo, da so pri 
državni upravi porasli sanio za 33 %, pri ostalih dejavnostih, v prosveti, zdrav- 
stvu, itd. pa za 510/o, se pravi da je tendenca pozitivna, da se materialni izdatki 
povečujejo predvsem izven državne uprave. 

Nadalje naj se dotaknem štipendij oziroma štipendiranja iz republiškega 
proračuna. V letu 1957 smo izdali za štipendije 17 milijonov dinarjev, v letu 
1960 je predvideno 32 milijonov 550 000. Se pravi, da smo v štirih letih znesek 
za štipendiranje skoraj podvojili. Ker se štipendije glede višine za enega šti- 
pendista v zadnjih štirih letih niso podvojile, sledi torej zaključek, da štipen- 
diramo iz republiškega proračuna več ljudi. 

Značilen je tudi potek investiranja pri negospodarskih investicijah. V letu 
1957 smo v predračunih predvideli 1240 milijonov, v letu 1960 imamo predvi- 
deno 2240 milijonov, se pravi povečanje skoraj za 100 % oziroma konkretno 
za 97 %. Omenil bom predvsem tiste panoge, kjer se investicije v teh zadnjih 
štirih letih najvidnejše dvigujejo. Na prvem mestu je šolstvo s 307 0/o, na drugem 
mestu prosveta in kultura z 212%, na tretjem mestu so razne ustanove, ki 
nimajo skupnega resora, kot so radio, televizija, sindikati, športne organizacije 
itd. Državna uprava se dviga samo za 56 %. 

Nadalje naj naštejem vse nove ustanove, ki smo jih ustanovili od leta 1957 
dalje. V letu 1957 Upravna šola Škofljica, Sekretariat izvršnega sveta za narodno 
obrambo in Republiški sanitarni inšpektorat. Skupni znesek, ki je bil za to 
potreben je 18 milijonov dinarjev. V letu 1958 nismo ustanovili nobene nove 
ustanove. V letu 1959: Okrožno sodišče Murska Sobota, Inštitut za sociologijo, 
Inštitut za javno upravo pri pravni fakulteti. Inštitut za kriminologijo pri pravni 
fakulteti in Statistični inštitut pri ekonomski fakulteti. Skupne potrebe v letu 
1959 za te nove ustanove so bile 50 milijonov dinarjev. 

V letu 1960 nismo sicer ustanovili še nobene ustanove, temveč smo ustanovili 
lani in kot nove prenašamo v proračun za leto 1960 naslednje: Gasilska šola, 
Višja komercialna šola v Mariboru, Višja tehnična šola v Mariboru in Inštitut za 
zgodovino delavskega gibanja. Skupno obremenjujejo te nove institucije letošnji 
proračun za 128 milijonov dinarjev. Očividen je torej skok v letu 1959 na leto 
1960. Mislim, da ne bomo morali v bodoče pri ustanavljanju novih ustanov 
upoštevati le trenutnega stanja sredstev oziroma trenutnega stanja rezerve iz 
katere se finansirajo nove ustanove začasno. Po novem zakonu o delitvi sredstev 
med občinami in okraji bo namreč tudi republiški proračun omejen ter se bo 
moral gibati le v določenih okvirih in bo zaradi tega treba v vsaki novi ustanovi 
premisliti ne samo ali jo je možno v konkretnem letu finansirati, temveč kako 
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bo to izgledalo v vseh naslednjih letih. Mislim pa, da so vse nove ustanove, ki 
smo jih v zadnjih štirih letih postavili, brez dvoma zelo potrebne. 

Končno bi, tovariši, pri obrazložitvi opozoril na to, da je novi zvezni zakon 
o proračunih, ki je bil v decembru sprejet, dal izredno močan poudarek samo- 
stojnosti tistih ustanov, ki imajo družbeno upravljanje. Pri tem niso mišljeni 
samo finančno samostojni zavodi,, temveč vse tiste ustanove, ki imajo družbeno 
upravljanje. Tu so razni zavodi, šole, inštituti itd. Vse te nove institucije bodo 
imele, kar zadeva predračun v letu 1960, pravico, da same razporejajo sredstva 
v skupnejn znesku, da same virmirajo med letom, da same zadržijo eventualne 
prihranke tekom leta in da same zadržijo lastne dohodke, ki jih bodo ustvarile 
med letom. Lastni dohodki se torej v teh ustanovah ne bodo več stekali v repub- 
liški  proračun,  temveč ostanejo pri teh ustanovah. 

Ta novost, ki jo je zvezni zakon predvidel, je zelo velikega pomena za naše 
družbeno upravljanje. V našem proračunu imamo 31 takih ustanov, — če uni- 
verzo štejemo kot celoto, torej ne vsake fakultete posebej. V predloženem pro- 
računu tehnično vse to še ni vidno, ker Zvezni sekretariat za finance še ni dal 
navodil, kako naj se po novem zakonu tehnično sestavlja proračun. Vendar se 
bo praksa razvijala že po novem zakonu. Teh 31 ustanov ima v predloženem 
proračunu predvidenih 1832 milijonov dinarjev izdatkov. To je 26 % vseh iz- 
datkov, ki jih imamo v tem proračunu, če ne upoštevamo investicij. Se pravi, 
da bo preko četrtine vseh predvidenih izdatkov po tem proračunu v letu 1960 
potrošenih v novih okoliščinah na osnovi bolj demokratičnega postopka kot pa 
v prejšnjih letih, oziroma preko četrtine vseh izdatkov dajemo takorekoč v 
popolno skrb in odgovornost organom družbenega upravljanja. To so podatki 
brez dosedanjih finačno samostojnih zavodov, ki že imajo to ugodnost. Zaključek, 
ki sledi iz tega je zelo važen, da imajo namreč ustanove z družbenim uprav- 
ljanjem, prvič, vso stimulacijo za ustvarjanje lastnih dohodkov, ki je doslej niso 
imele — te možnosti brez dvoma obstajajo tako na univerzi kot na vseh drugih 
institucijah, in drugič, da so vse te ustanove do kraja stimulirane, da čimveč 
prihranijo, pri čemer ni na mestu bojazen, da bi ti prihranki v prihodnjem letu 
vplivali na to, da bi ustanova dobila manjšo dotacijo. V zakonu je namreč pred- 
videno, da se ti prihranki prenesejo v sklade ustanov. 

Predlagam, tovariši poslanci, da se predloženi proračun sprejme v višini, 
kot je predložen. 

Predsednik Miha Marinko: Pričenjamo obravnavo. Kdo želi besedo? 
(K besedi se prijavi ljudski poslanec Stane Nunčič.) 

Stane Nunčič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! V načelni raz- 
pravi,  ko sprejemamo republiški proračun, bi nanizal nekaj  svojih misli. 

Nov proračunski sistem, uveljavljen z zveznim zakonom o proračunih, na 
katerem sloni tudi naš republiški proračun, katerega danes sprejemamo, je 
odpravil vsakoletne borbe ljudskih odborov, predvsem občin, za večje prora- 
čunske kvote ali globale, kakor to imenujemo, in s tem za večjo proračunsko 
potrošnjo glede na ekonomsko razvitost posameznih ljudskih odborov. Stari 
proračunski sistem ni dal dovolj stimulansa ljudskim odborom, predvsem ob- 
činam. Zaradi tega tudi ni bilo interesa za boljše razvijanje gospodarstva, ker 
se je bilo laže boriti za sredstva in s tem prenesti odgovornost za razvoj nasproti 
volivcem navzgor, to je na višje organe, čeprav je tudi pri določanju pro- 
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računskih kvot večkrat prevladovala subjektivna ocena ali pa osebno poznan- 
stvo, manj pa seveda objektivni kriteriji in potrebe razvitosti posameznih ljud- 
skih odborov. Z novim proračunskim sistemom je občinam poleg posebnih virov 
dohodkov določen tudi konkreten odstotek dohodkov po zakonu o skupnih virih 
dohodkov, ki smo ga ravnokar sprejeli. Višina teh sredstev, in s tem seveda tudi 
proračunska potrošnja, je in bo odvisna od ekonomske razvitosti posameznega 
ljudskega odbora, zato so s tem sistemom vsi ljudski odbori, predvsem pa vse 
občine postavljene pred dejstvo, da bodo morale prvenstveno in bolj smotrno 
vlagati svoja sredstva v proizvodnjo in to tam, kjer se bodo ta sredstva hitro 
obrestovala in vračala za nadaljnjo razširjeno reprodukcijo. Na področjih občin 
je vrsta možnosti za ustanovitev takih novih obratov, bodisi s področja obrti, 
trgovine, gostinstva in turizma, malih drobnih predelovalnih obratov in drugega, 
da ne govorim tu o kmetijstvu, kjer orjemo na terenu pravzaprav šele ledino. 
So pa še druge skrite rezerve v že obstoječih obratih, kjer bo potrebno podvzeti 
vse ukrepe za dvig proizvodnje, za boljšo organizacijo dela, za višjo storilnost 
in maksimalno izkoriščanje obstoječih kapacitet, s prehodom na več izmen in 
drugo, kar je bilo do sedaj ponekod več ali manj zanemarjeno. O vsem tem je 
bilo že mnogo govora v razpravi pri sprejemu družbenega plana. Konkretno bi 
n. pr. v občini Videm-Krško bilo možno z nekaj deset milijoni pri nekaterih 
podjetjih dvigniti brutto proizvod za preko 1 milijarde dinarjev. 

V razvijanju teh panog gospodarstva se skrivajo dohodki, ki bodo pripo- 
mogli k lažjemu reševanju proračunskih problemov in k hitrejšemu reševanju 
družbenih služb, kot so to zdravstvo, prosveta, šolstvo, komunalna služba in 
drugo. Na terenu obstoji težnja po hitrem reševanju vseh teh komunalnih zadev, 
to je lepih cest, novih šol, zdravstvenih domov, stanovanj itd. in je težko dopo- 
vedati volivcem, da je urejenost teh služb pravzaprav odraz .materialnega stanja 
in ekonomske razvitosti področja posameznega ljudskega odbora ali občine in 
seveda s tem tudi standarda na tem področju. 

Letos občine ne bodo imele več sredstev, vsaj nerazvite ne. Tako kažejo 
informativni izračuni. Proračuni bodo napeti, vedar bolj stimulativni kot do 
sedaj, predvsem za bolj razvite občine, in je pravzaprav škoda, da se ta sistem 
ni že prej uveljavil, ko je bil pred leti že napovedan. Potrebna pa bo v pro- 
računih občinskih kot tudi okrajnih ljudskih odborov posebna štednja. Mimo- 
grede naj omenim, da popis delovnih mest v upravi, po mojem ni dosegel v 
celoti svojega namena. Namesto znižanja se je število delovnih mest pravzaprav 
povečalo. To bo, glede na proračunsko štednjo prisililo ljudske odbore, da bodo 
začeli bolj smotrno razmišljati o boljši in večji strokovnosti svojega kadra, 
seveda pa tudi o uvajanju mehanizacije v upravi, o čemer je bilo v razpravi 
pri družbenem planu že precej govora. To je eno vprašanje. 

Drugo vprašanje pa je, kako gospodarsko dejavnost pospešiti posebno v 
nerazvitih občinah, da bi bila proračunska situacija v naslednjih letih boljša. 
Gledano z republiškega ali okrajnega vidika so sredstva v posameznih občinah 
precej velika. Praktično pa so v občinah, predvsem v nerazvitih, zelo skromna 
in je z njimi težko kaj začeti, pa še ta so več ali manj z zakonom namensko 
določena. Zato je ideja združevanja sredstev pozitivna in bo za to akcijo po- 
trebno veliko političnega dela pri kolektivih, ki taka sredstva imajo, da bi se 
pospešil ekonomski razvoj posameznih področij in krajev. Vse to pa narekuje 
predvsem ljudskim odborom in še posebej Zboru proizvajalcev, kakor tudi vsem 
ostalim družbenim in političnim činiteljem, velike in odgovorne naloge, da bi 
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se ta proračunski sistem v celoti uveljavil in prinesel korist občinam oziroma 
ljudskim odborom in naši celotni skupnosti. 

S predlogom proračuna, ki sloni na teh dejstvih, se strinjam. 

Predsednik Miha Marinko: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče več, zaključujem razpravo. Ker bo sklepanje na ločenih sejah, pre- 
kinjam sejo. Ločeni seji bosta takoj. 

(Seja je bila prekinjena ob 18. uri in se je nadaljevala ob 19. uri.) 

Predsednik Miha Marinko: Nadaljujemo sejo in prehajamo na 4. 
točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu odloka 
o spremembah in dopolnitvah poslovnika Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije. 

Zakonodajna odbora obeh zborov sta razpravljala o predlogu odloka o spre- 
membah in dopolnitvah poslovnika, zato prosim poročevalca zakonodajnih od- 
borov za poročilo. (Poročevalec zakonodajnih odborov RZ in ZP ljudski poslanec 
Stane Nunčič prebere odborovo poročilo. — Glej priloge. K prebranemu 
poročilu še doda:) 

Stane Nunčič: Menim, da odloka ni potrebno čitati, bi pa predlagal, 
da se v zadnji vrsti drugega odstavka besede »javnega mnenja« zamenjajo z 
besedami »javnega pomena«. 

Predsednik Miha Marinko: Pričenjam obravnavo. Zeli kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na 
glasovanje z dopolnilom, ki ga je predlagal poročevalec. Kdor je za, prosim, da 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog odloka o spre- 
membah poslovnika Ljudske skupščine LRS sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nagradah in 
povračilih poslancev Ljudske skupščine LRS. 

Prosim poročevalca administrativnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec 
administrativnega odbora ljudski poslanec Jakob Zen prebere odborovo 
poročilo. - Glej priloge.) 

Vprašam skupščino, če je treba ta odlok čitati, ker je bil poslancem raz- 
deljen. (Poslanci se strinjajo, da se odlok ne čita.) Pričenjam razpravo. Zeli 
kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in dajem 
predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na poročilo admi- 
nistrativnega odbora. Proeim poročevalca, da prebere poročilo. (Poročevalec 
administrativnega odbora ljudski poslanec Jakob Zen prebere odborovo 
poročilo. - Glej priloge.) 

Zeli k temu poročilu kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem 
razpravo z ugotovitvijo, da se skupščina s poročilom strinja. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na volitve in raz- 
rešitve sodnikov. Tu je predlog za izvolitev predsednika Okrožnega sodišča v 
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Murski Soboti, za izvolitev sodnikov okrožnih sodišč ter za razrešitev sodnika 
okrožnega sodišča. Predlogi so bili poslancem razdeljeni. 

Prosim poročevalca odbora za volitve, da da poročilo. (Poročevalec odbora 
za volitve ljudski poslanec inž. Vilma Pirkovič prebere odborovo poro- 
čilo. — Glej priloge.) 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta poleg pismene obrazložitve dati še ustno 
obrazložitev? (Predstavnik Izvršnega sveta izjavi, da zadostuje pismena obraz- 
ložitev.) 

Dajem predlog v obravnavo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, 
prehajam na glasovanje. Kdor je za to, da se za predsednika Okrožnega sodišča 
v Murski Soboti izvoli Koloman Balažič, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je za predsednika Okrožnega sodišča v Murski Soboti izvoljen 
Koloman Balažič. 

Kdor je za to, da se za sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru izvolita 
Konrad Bac in Miloš Senica, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, 
da sta bila Konrad Bac in Miloš Senica izvoljena za sodnika Okrožnega sodišča 
v Mariboru. 

Kdor je za to, da se Miloš Senica razreši dolžnosti sodnika Okrožnega 
sodišča v Murski Soboti, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
Miloš  Senica razrešen  dolžnosti  sodnika  Okrožnega  sodišča  v  Murski  Soboti. 

Dalje je član Izvršnega sveta tovariš Janko Rudolf danes poslal predlog 
za svojo razrešitev kot člana Izvršnega sveta. Zato predlagam, da dnevni red 
naše današnje seje razširimo še za eno točko, in sicer 8. točko, to je razrešitev 
člana Izvršnega sveta. Se s predlogom strinjate? (Poslanci se strinjajo.) S tem 
je dodatna točka dnevnega reda sprejeta. 

Dovolite, da preberem pismo tovariša Janka Rudolfa, ki se glasi: 
»Predsedniku  Ljudske skupščine  Ljudske republike  Slovenije. 
Na podlagi zadnjega odstavka 22. člena Poslovnika Ljudske skupščine LRS 

prosim, da me Ljudska skupščina razreši dolžnosti člana Izvršnega sveta, ker 
sem bil izvoljen za sekretarja Okrajnega komiteja ZKS za okraj Kranj in ne 
bi mogel hkrati opravljati obeh dolžnosti. 

Ljubljana, dne  14. januarja, Janko Rudolf.« 
Zeli kdo k temu besedo? (Ne javi se nihče.) Ker ne, dajem ta predlog o 

razrešitvi člana Izvršnega sveta na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je tovariš Janko Rudolf na lastno željo 
razrešen dolžnosti člana Izvršnega sveta. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 12. skupno sejo. 

Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 



PRILOGE 

PREDLOG  ZAKONA 

o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev 

I. Splošne določbe 

1. člen 

S tem zakonom se, v skladu z določbami zveznega zakona o uvedbi zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev, uvaja in zagotavlja kmetijskim 
proizvajalcem v Ljudski republiki Sloveniji zdravstveno varstvo. 

2. člen 

Po določbah tega zakona so zdravstveno zavarovani vsi, ki se ukvarjajo 
s kmetijsko delavnostjo kot rednim poklicem ali se v pridobitne namene ukvar- 
jajo z lovom ali ribolovom, ne glede na to, ali imajo morda dohodke tudi od 
kakšnega drugega samostojnega poklica, ter družinski člani kmetijskega pro- 
izvajalca, če jih ta preživlja na podlagi zakona ali pogodbe in živijo z njim v 
družinski ali gospodinjski skupnosti. 

Za  kmetijske proizvajalce se ob pogojih  iz prejšnjega  odstavka  štejejo 
tudi: 

1. tisti, ki se ukvarjajo s kmetijsko delavnostjo kot zakupniki kmetijskih 
zemljišč; 

2. člani kmetijskih obdelovalnih zadrug; 
3. kmečki obrtniki, ki se pretežno ukvarjajo s kmetijstvom; 
4. prevžitkarji, ki jim je kmečki prevžitek glavni vir za preživljanje, in 

sicer ne glede na to, ali živijo z dajalcem prevžitka v družinski ali gospodinjski 
skupnosti ali ne, kolikor niso zdravstveno zavarovani že kot družinski člani 
kmetijskega proizvajalca. 

Za družinske člane kmetijskega proizvajalca se ob pogojih prvega odstavka 
štejejo: zakonci in otroci (zakonski, nezakonski, posvojeni, pastorki, otroci brez 
staršev, ki jih je vzel kmetijski proizvajalec k sebi in jih preživlja); starši, 
očim, mačeha in stari starši; bratje, sestre in vnuki; razvezani zakonec, če mu 
mora po sodni odločbi drugi zakonec — kmetijski proizvajalec plačati preživ- 
nino. 

Otroci, bratje, sestre in vnuki kmetijskega proizvajalca, ki se šolajo, so 
upravičeni do zdravstvenega zavarovanja po tem zakonu do konca rednega 
šolanja, vendar največ do petindvajsetega Jeta starosti. 

Osebe iz prejšnjega odstavka in njihovi družinski člani so upravičeni do 
zdravstvenega zavarovanja po tem zakonu tudi po končanem rednem šolanju, 
če se ukvarjajo s kmetijsko delavnostjo na zemljišču kmetijskega proizvajalca 
kot z rednim poklicem in jim je to glavni vir preživljanja. 

Ako otroci, bratje, sestre oziroma vnuki postanejo popolnoma in trajno 
ali dalj kot za eno leto nezmožni za delo prej, kot dosežejo starost, ki je dolo- 
čena v 4. odstavku tega člena, se jim pravica do zdravstvenega zavarovanja po 
tem zakonu podaljša za ves čas, dokler traja ta nezmožnost. 
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3. člen 

Pravice do zdravstvenega zavarovanja po tem zakonu nimajo tisti kmetijski 
proizvajalci, ki so zdravstveno zavarovani po drugih predpisih o zdravstvenem 
zavarovanju. 

Kmetijski proizvajalci, ki poleg kmetijske dejavnosti opravljajo tudi obrt 
ali kakšno drugo samostojno delavnost, nimajo pravice do zdravstvenega zava- 
rovanja po tem zakonu, če so zdravstveno zavarovani na podlagi pogodbe ali 
kot člani sklada za zavarovanje obrtnikov. 

4. člen 

Zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev je osnovno, lahko pa tudi 
razširjeno. 

Osnovno zdravstveno zavarovanje je splošno, obvezna in enotno za vse 
kmetijske proizvajalce v Ljudski republiki Sloveniji. Osnovno zdravstveno zava- 
rovanje obsega s tem zakonom določene vrste zdravstvenega varstva. 

Razširjeno zdravstveno zavarovanje se lahko vpelje za kmetijske proizva- 
jalce v posameznih okrajih ali občinah. Z razširjenim zdravstvenim zavaro. 
vanjem je zagotovljeno kmetijskim proizvajalcem širše zdravstveno varstvo, kot 
je zagotovljeno z osnovnim zdravstvenim zavarovanjem. Razširjeno zdravstveno 
zavarovanje je splošno, obvezno in enotno za vse kmetijske proizvajalce v 
okraju oziroma občini, za katero je uvedeno. 

5. člen 

Stroški za zdravstveno varstvo, ki ga uživajo kmetijski proizvajalci na 
podlagi osnovnega zdravstvenega zavarovanja po tem zakonu, se v primerih, 
ki so določeni v tem zakonu, plačujejo v celoti iz sklada zdravstvenega zava- 
rovanja kmetijskih proizvajalcev. V vseh drugih primerih plača določen del 
stroškov za zdravstveno varstvo sklad, določen del pa zavarovanec. 

6. člen 

Za izvajanje zdravstvenega zavarovanja po tem zakonu se ustanovijo 
okrajni skladi zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev in republiški 
sklad za pozavarovanje. 

Skladi se upravljajo po načelih družbenega upravljanja. 
Skladi so pravne osebe. 
Vsak sklad je za svoje obveznosti odgovoren z vsemi svojimi sredstvi. 

II. Osnovno zdravstveno zavarovanje 

7. člen 

Z osnovnim zdravstvenim zavarovanjem je zagotovljeno zdravstveno 
varstvo za zdravstvene storitve, naštete v 8. členu, ki se plačujejo v celoti iz 
skladov zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev, in za zdravstvene 
storitve, naštete v 9. členu, ki se plačujejo deloma iz skladov, deloma pa jih 
plačajo zavarovanci sami. 
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8. člen 

Za osebe, ki so zdravstveno zavarovane po tem zakonu, se v celoti plačujejo 
v breme sklada zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev stroški za 
tele zdravstvene storitve: 

1. zdravljenje v kateremkoli zdravstvenem zavodu, če zbolijo za naslednjimi 
boleznimi: akutna otroška ohromelost, Bangova bolezen, bolezen kala — azar, 
četrta venerična bolezen, davica, gobe, griža, kapavica, kolera, koze, kuga, lues, 
malteška vročica, mehki čankar, mikoza, mrtvični krč, nalezljiva zlatenica, 
nalezljivo vnetje možganske mrene, oslovski kašelj, ošpice, paratifus, pegavica, 
porodična mrzlica, povratna mrzlica, rumena mrzlica, smrkavost, spalna bolezen, 
steklina, šen, škrlatinka, trahom, trebušni tifus, tularemija, Vailova bolezen, 
vranični prisad; 

2. zdravljenje v ustreznejn zdravstvenem zavodu, če zbolijo za duševno 
boleznijo, kadar je bolnik nevaren za življenje drugih; 

3. zdravljenje v vseh zdravstvenih zavodih, če zbolijo za aktivno tuber- 
kulozo katerekoli oblike; 

4. zdravljenje v vseh zdravstvenih zavodih, če zbolijo za revmatizmom 
osebe v starosti do 18 let; 

5. bolnično zdravljenje oseb, ki so v socialnih ali prosvetnih zavodih, če 
zbolijo za katerokoli boleznijo; 

6. bolnično zdravljenje učencev in študentov vseh šol, ki imajo brezplačno 
oskrbo v internatih ali so štipendisti, če zbolijo za katerokoli boleznijo; 

7. zdravljenje v vseh zdravstvenih zavodih, če se poškodujejo ali če zbolijo 
za katerokoli boleznijo na fizkulturnih tekmah ali vajah; 

8. ambulantno zdravljenje raka; 
9. ambulantno zdravljenje otrok v starosti do treh let; 
10. vse vrste zdravniške in babiške pomoči na domu v zvezi z nosečnostjo, 

če je obisk na domu zdravstveno potreben, razen ob porodu; 
11. bolnično zdravljenje ozdravljivih oziroma popravljivih telesnih nakaz, 

za katere to določi Svet za zdravstvo LRS; 
12. cepljenje, kadar je obvezno po posebnih predpisih; 
13. dezinfekcija, dezinsekcija ali deratizacija v stanovanju, če je to zaradi 

nalezljive bolezni zdravstveno potrebno. 
Zdravljenje obsega tudi ambulantne preglede. 

9. člen 
Razen v primerih iz prejšnjega člena, plačajo kmetijski proizvajalci sami 

del stroškov za tele zdravstvene storitve: 
1. ambulantno zdravljenje (splošno in specialno) 250/o 
2. preglede in zdravljenje na bolnikovem domu in potne stroške 

zdravnika 50% 
3. zdravljenje v splošnih in specialnih bolnicah, kolikor ni v tem členu 

drugače določeno: 
a) za prvih 14 dni zdravljenja 50 % 
b) za nadaljnji čas 300/o 
4. porodniška pomoč doma in v bolnici in zdravljenje v bolnici v 

zvezi z nosečnostjo ali porodom, razen splava 10 0/o 
5. bolnično zdravljenje predšolskih otrok ter učencev in študentov 

vseh šol 150/o 
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6. bolnično zdravljenje raka, leukemije in drugih podobnih mali- 
gnih obolenj     20 % 

7. zdravljenje sladkorne bolezni v vseh zdravstvenih zavodih   ...    25 V« 
8. zdravljenje v kateremkoli zdravstvenem zavodu, če zbolijo za 

malarijo, mumpsom, mikrosporijo, favusom (ščitavico), trihofitijo ali 
gripo, kadar se katera teh bolezni pojavi v obliki epidemije    .    .    .    .    10 0/o 

9. zdravljenje v ustreznem zdravstvenem zavodu, če zbolijo za 
duševno boleznijo, kadar bolnik ni nevaren za življenje drugih   .    .    .    .    10 % 

10. bolnično zdravljenje otrok v starosti do treh let in za oskrbo 
doječih mater, ki so pri otroku v bolnici 10 0/o 

11. bolnično   zdravljenje   življenjsko   nevarnih   poškodb   in   nujni 
zdravniški posegi v bolnici 10 % 

12. cepljenja, ki niso po posebnih predpisih obvezna 75 0/o 
13. izdiranje zob 50% 
14. zdravila, zdravstvena sredstva in sanitetni material, če ni to vra- 

čunano že v ceni za posamezne druge zdravstvene storitve 50 % 
Preostali del  stroškov za  zdravstvene  storitve se  plača v breme sklada 

zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev. 
Zdravljenje obsega tudi ambulantne preglede. 

10. člen 

Osnovno zdravstveno zavarovanje obsega tudi prevoz z reševalnim vozilom, 
kadar je tak prevoz iz zdravstvenih razlogov nujno potreben, in sicer: 

1. če gre za osebo, ki je zbolela za nalezljivo boleznijo in je zdravljenje 
v bolnici obvezno; 

2. če gre za osebo, ki je zbolela za duševno boleznijo in je nevarna za 
življenje drugih; 

3. če gre za osebo, ki se je življenjsko nevarno poškodovala ali glede katere 
so nujni zdravniški posegi v bolnici. 

Kadar je zdravljenje bolezni iz prejšnjega odstavka po 8. členu za kme- 
tijskega proizvajalca brezplačno, je tudi prevoz z reševalnim vozilom brez- 
plačen. Kadar mora kmetijski proizvajalec za zdravljenje bolezni ali poškodbe 
po 9. členu neposredno plačati del stroškov sam, mora v enakem odstotku 
plačati tudi del stroškov za prevoz z reševalnim vozilom. 

11. člen 

Občinski ljudski odbor lahko določi na ločenih sejah obeh zborov za posa- 
mezne kategorije kmetijskih proizvajalcev določenih premoženjskih razmer, da 
gre del stroškov za določene oblike zdravstvene pomoči, ki bi jih sicer morali 
plačati po zakonu neposredno sami zavarovanci, v celoti ali deloma v breme 
občinskega proračuna. 

III. Razširjeno zdravstveno zavarovanje 

12. člen 

Razširjeno zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev vpelje z 
odlokom na ločenih sejah obeh zborov okrajni ljudski odbor za območje okraja 
oziroma občinski ljudski odbor za območje občine. 
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Z odlokom o uvedbi razširjenega zdravstvenega zavarovanja se določi ta 
obseg zavarovanja ter način pokrivanja stroškov razširjenega zdravstvenega 
varstva. 

13. člen 

Razširjeno zdravstveno zavarovanje se lahko vpelje v okraju, če to dopušča, 
in v obsegu, kolikor to dopušča gospodarska zmogljivost kmetijskih proizva- 
jalcev, in če se večina zborov proizvajalcev občinskih ljudskih odborov z ob- 
močja okraja izreče za uvedbo razširjenega zdravstvenega zavarovanja. 

Razširjeno zdravstveno zavarovanje se lahko vpelje v občini, če to dopušča, 
in v obsegu, kolikor to dopušča gospodarska zmogljivost kmetijskih proizva- 
jalcev, in če se večina kmetijskih proizvajalcev z območja občine na sestankih, 
ki se skličejo tako, kot je predpisano za volitve članov upravnega odbora sklada 
zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev (33. člen), izreče za uvedbo 
razširjenega zdravstvenega zavarovanja. 

14. člen 

Z razširjenim zdravstvenim zavarovanjem se lahko zagotovijo kmetijskim 
proizvajalcem nekatere ali vse zdravstvene storitve, ki niso zagotovljene z 
osnovnim zdravstvenim zavarovanjem, vendar največ v tistem obsegu, kot so 
zagotovljene z zakonom o zdravstvenem zavarovanju delavcev in uslužbencev. 

Z razširjenim zdravstvenim zavarovanjem se lahko zagotovijo kmetijskim 
proizvajalcem tudi večje ugodnosti, kot so določene glede zdravstvenih storitev 
v 9. členu tega zakona. 

Z razširjenim zdravstvenim zavarovanjem se lahko zagotovijo zlasti tele 
vrste zdravstvenega varstva: 

1. prevoz z reševalnimi vozili izven primerov 10. člena; 
2. zdravljenje zobnih in ustnih bolezni, zobotehnična in zobna protetična 

dela; 
3. ortopedski pripomočki in proteze; 
4. zdravljenje v naravnih zdraviliščih in okrevališčih. 

Z odlokom o uvedbi razširjenega zdravstvenega zavarovanja se določi, 
katere storitve iz razširjenega zdravstvenega varstva se krijejo v celoti iz sred- 
stev sklada zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev, oziroma 
katere storitve se krijejo iz sredstev sklada samo deloma ter kolikšen odstotek 
teh troškov plačajo naravnost kmetijski proizvajalci sami. 

15. člen 

Za financiranje razširjenega zdravstvenega varstva predpiše ljudski odbor 
z odlokom na ločenih sejah obeh zborov poseben prispevek, ki se plačuje 
skladu zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev poleg splošnega 
prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje. 

Posebni prispevek mora biti določen v taki višini, da je z njim v celoti 
zagotovljeno financiranje vseh obveznosti sklada, ki izvirajo iz razširjenega 
zdravstvenega varstva. 



176 Priloge 

IV. Financiranje zdravstvenega zavarovanja 

16. člen 

Za izvajanje zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev se usta- 
novijo pri okrajnih zavodih za socialno zavarovanje skladi zdravstvenega zava- 
rovanja kmetijskih proizvajalcev. 

17. člen 

Sredstva sklada za financiranje obveznosti iz osnovnega zdravstvenega 
zavarovanja so: 

1. splošni prispevek, ki ga plačujejo vsi, ki imajo davku zavezane dohodke 
od kmetijstva (v nadaljnjem besedilu: splošni prispevek od kmetijskih do- 
hodkov); 

2. splošni prispevek, ki ga plačuje vsak kmetijski proizvajalec zase in za 
vsakega družinskega člana, ki je po te,m zakonu zdravstveno zavarovan (v 
nadaljnjem besedilu: splošni osebni dohodek zavarovancev); 

3. proračunski  prispevek občine,  okraja  in  Ljudske  republike Slovenije; 
4. prispevek republiškega sklada za poza varovanje; 
5. drugi na podlagi zakona določeni dohodki. 

18. člen 

Splošni prispevek od kmetijskih dohodkov in splošni osebni prispevek 
zavarovancev sta enotna v vsej  Ljudski republiki Sloveniji. 

Osnovo za splošni prispevek od kmetijskih dohodkov in višino splošnih 
prispevkov določi Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije vsako leto 
z družbenim planom ali odlokom. 

19. člen 

Z letnim družbenim planom Ljudske republike Slovenije se določi višina 
prispevka, ki ga plačajo Ljudska republika Slovenija in vsak okraj skladom 
zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev za financiranje njihovih 
obveznosti iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja. 

Okrajni ljudski odbor določi v okviru zneska, ki je določen za okraj, višino 
prispevka, ki ga plača okraj oziroma vsaka občina skladu zdravstvenega zava- 
rovanja kmetijskih proizvajalcev za financiranje njihovih obveznosti iz osnov- 
nega zdravstvenega zavarovanja. 

20. člen 

Sredstva sklada za financiranje obveznosti iz razširjenega zdravstvenega 
zavarovanja sta lahko: 

1. posebni prispevek, ki ga plačuje vsak kmetijski proizvajalec zase in za 
vsakega družinskega člana, ki je po tem zakonu zdravstveno zavarovan (v 
nadaljnjem besedilu: posebni osebni prispevek zavarovancev); 

2. posebni prispevek, ki ga plačujejo vsi, ki imajo davku zavezane dohodke 
od kmetijstva (v nadaljnjem besedilu: posebni prispevek od kmetijskih do- 
hodkov). 
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Ljudski odbor mora predpisati prispevek iz 1. točke, lahko pa poleg tega 
prispevka predpiše tudi prispevek iz 2. točke. 

21. člen 

Posebni prispevek od kmetijskih dohodkov in posebni osebni prispevek 
zavarovancev sta enotna v okraju oziroma občini, v kateri je uvedeno razšir- 
jeno zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev. 

Višino obeh posebnih prispevkov predpiše vsako leto okrajni oziroma 
občinski ljudski odbor z odlokom na ločenih sejah obeh zborov. 

22 .člen 

Splošne in posebne prispevke od kmetijskih dohodkov ter splošne in 
posebne osebne prispevke zavarovancev določa in izterjuje za finance pristojni 
upravni organ občinskega ljudskega odbora na enak način kot dohodnino. Vpla- 
čane prispevke mora vsakih 10 dni nakazati skladu zdravstvenega zavarovanja 
kmetijskih proizvajalcev. 

Državni sekretariat za finance LRS predpiše natančnejše določbe o pred- 
pisovanju in izterjevanju prispevkov po prejšnjem odstavku. 

23. člen 

Ce bi bilo v posameznih mesecih med letom zaradi neenakomernega dote- 
kanja prispevkov od kmetijskih dohodkov in osebnih prispevkov zavarovancev 
ogroženo redno poslovanje sklada zdravstvenega zavarovanja kmetijskih pro- 
izvajalcev, mora občina, v kateri prispevki niso bili pravočasno izterjani, začasno 
priskrbeti skladu zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev potrebna 
sredstva za nemoteno poslovanje, vendar le do višine neizterjanih prispevkov. 

Ce bi bilo v posameznih mesecih med letom iz drugih razlogov zaradi 
pomanjkanja sredstev ogroženo redno poslovanje sklada zdravstvenega zava- 
rovanja, lahko sklad začasno uporabi sredstva svoje rezerve. Ce v rezervi sklada 
ni zadostnih sredstev, lahko najame kratkoročni kredit. 

Ce bi bilo med letom ogroženo redno poslovanje sklada v panogi razširje- 
nega zdravstvenega zavarovanja, se lahko začasno uporabijo sredstva rezerve 
sklada te panoge zavarovanja. Ce v rezervi sklada ni zadostnih sredstev, lahko 
sklad najame kratkoročni kredit. 

24. člen 

Sredstva sklada zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev so 
naložena pri banki na ločenih računih in sicer posebej sredstva, ki so na- 
menjena za obveznosti sklada iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja kme- 
tijskih proizvajalcev, in posebej sredstva, ki so namenjena za obveznosti sklada 
iz razširjenega zdravstvenega zavarovanja. 

Ce je uvedeno razširjeno zdravstveno zavarovanje posamezne občine, mo- 
rajo »biti sredstva, ki so namenjena za razširjeno zdravstveno zavarovanje, 
naložena za vsako občino na posebnem računu. 



178 Priloge 

25. člen 

Sredstva sklada zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev se 
smejo uporabljati in obračunavati samo za plačilo stroškov zdravstvenega var- 
stva kmetijskih proizvajalcev ter za kritje stroškov poslovanja sklada. 

Sredstva, ki so naložena na posebnem računu osnovnega zdravstvenega 
zavarovanja, se smejo uporabljati in obračunavati samo za izdatke v zvezi z 
osnovnim zdravstvenim zavarovanjem, sredstva, ki so naložena na posebnem 
računu razširjenega zdravstvenega zavarovanja, pa samo za izdatke v zvezi z 
razširjenim zdravstvenim zavarovanjem. Iz sredstev posebnega računa osnov- 
nega zdravstvenega zavarovanja oziroma iz sredstev posebnega računa razšir- 
jenega zdravstvenega zavarovanja se krije ustrezni del stroškov poslovanja 
sklada za prvo oziroma drugo panogo zavarovanja. 

Ce je uvedeno razširjeno zdravstveno zavarovanje samo za posamezne 
občine, se smejo sredstva, ki so naložena na posebnih računih za posamezne 
občine, uporabljati samo za izdatke v zvezi z razširjenim zdravstvenim zava- 
rovanjem v posamezni občjni. 

Prenos sredstev iz enega posebnega računa na drug posebni račun ni 
dovoljen. 

26. člen 

Dohodki in izdatki sklada zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizva- 
jalcev se določajo v predračunu dohodkov in izdatkov sklada, in sicer posebej 
za osnovno zdravstveno zavarovanje in posebej za razširjeno zdravstveno za- 
varovanje oziroma posebej za razširjeno zdravstveno zavarovanje v vsaki občini, 
če je uvedeno samo v posameznih občinah. 

27. člen 

Predračun dohodkov in izdatkov sklada zdravstvenega zavarovanja kme- 
tijskih proizvajalcev sprejme upravni odbor sklada v soglasju z izvršilnim 
odborom okrajnega zavoda za socialno zavarovanje. 

Okrajni ljudski odbor presoja, ali predračun sklada ustreza predpisom. Ce 
predračun ne ustreza predpisom, poda k predračunu svoje pripombe, kako naj 
se popravi. 

Ce upravni odbor sklada ne ustreže pripombam, mora predložiti spor v 
odločitev Izvršnemu svetu Ljudske skupščine LRS. 

28. člen 

Odredbodajalec za izvajanje predračuna sklada zdravstvenega zavarovanja 
kmetijskih proizvajalcev je direktor okrajnega zavoda za socialno zavarovanje. 
Pri tem se mora direktor ravnati po sklepih upravnega odbora sklada. 

Ce misli direktor okrajnega zavoda za socialno zavarovanje, da je kakšen 
sklep upravnega odbora sklada nezakonit, mora na to opozoriti upravni odbor; 
če ta vztraja pri sklepu, mora sporno vprašanje predložiti v odločitev za zadeve 
socialnega zavarovanja pristojnemu upravnemu organu okrajnega ljudskega 
odbora. 
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29. člen 

Ob koncu vsakega leta sestavi upravni odbor sklada zdravstvenega zava- 
rovanja kmetijskih proizvajalcev letni zaključni račun. V letnem zaključnem 
računu sklada mora biti posebej izkazano finančno poslovanje osnovnega zdrav- 
stvenega zavarovanja in posebej finančno poslovanje razširjenega zdravstve- 
nega zavarovanja. Ce je vpeljano razširjeno zdravstveno zavarovanje samo za 
posamezne občine, mora biti izkazano finančno poslovanje posebej za vsako 
občino. 

Glede presoje zakonitosti finančnega poslovanja sklada na podlagi spreje- 
tega zaključnega računa se primerno uporabljajo določbe drugega in tretjega 
odstavka 26. člena. 

30. člen 

Ce ima sklad na podlagi sprejetega zaključnega računa presežek dohodkov 
nad izdatki, se od doseženega presežka prenese: 

a) 50 0/o v rezervo sklada, 
b) 50 % v sklad za napredek zdravstvene službe. 
Ko doseže rezerva sklada 50 % od povprečnih letnih dohodkov sklada v 

zadnjih treh letih, preneha vplačevanje presežka dohodkov v rezervo sklada 
in se vplačuje celotni presežek v sklad za napredek zdravstvene službe. 

Ce je vpeljano poleg osnovnega zdravstvenega zavarovanja tudi razširjeno 
zdravstveno zavarovanje, se ugotovi in porazdeli presežek dohodkov na enak 
način, kot je določeno v prejšnjih odstavkih, za vsako panogo zavarovanja 
posebej. Ce je vpeljano razširjeno zdravstveno zavarovanje samo za nekatere 
občine, se ugotovi in porazdeli presežek dohodkov v panogi razširjenega zdrav- 
stvenega zavarovanja za vsako občino posebej. 

31. člen 

Ce ima sklad na podlagi sprejetega zaključnega računa primanjkljaj, se 
primanjkljaj pokrije iz sredstev rezerve sklada; če ta sredstva ne zadoščajo, 
najame sklad za pokritje primanjkljaja kratkoročni kredit pri banki. 

32. člen 

Pri republiškem zavodu za socialno zavarovanje se ustanovi republiški 
sklad za pozavarovanje v panogi osnovnega zdravstvenega zavarovanja kme- 
tijskih proizvajalcev. 

Pozavarovanje za osnovno zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizva- 
jalcev pri republiškem skladu za pozavarovanje je obvezno za vse sklade 
osnovnega zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev. 

S poza varovan jem se zagotavlja ob odobritvi letnega zaključnega računa 
kritje primanjkljaja skladov za osnovno zdravstveno zavarovanje kmetijskih 
proizvajalcev: 

1. če je število obolenj zaradi bolezni, ki so posebno razširjene v posa- 
meznem okraju, znatno večje od republiškega povprečja teh obolenj; 

2. v primerih večjih epidemij in v drugih izrednih primerih. 
Primere iz druge točke prejšnjega odstavka določi Izvršni svet Ljudske 

skupščine LR Slovenije na predlog upravnega odbora sklada za pozavarovanje. 
Kritje primanjkljaja iz sklada za pozavarovanje v zgornjih primerih na- 

stopi le tedaj, če se primanjkljaj ne more kriti iz sredstev rezerve sklada. 
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33. člen 

Upravni odbor sklada za pozavarovanje določi s sklepom, Izvršni svet 
Ljudske skupščine LRS pa potrdi: 

1. višino premije, ki se določi v odstotku od celotnega vplačanega sploš- 
nega prispevka od kmetijskih dohodkov in splošnega osebnega prispevka za- 
varovancev za osnovno zdravstveno zavarovanje kmetijskih zavarovancev; 

2. republiška povprečja za primere pozavarovanja in najmanjše odstotke 
odstopanj od teh povprečij, v katerih nastopi povračilo iz sklada za pozavaro- 
vanje; 

3. višino povračila za posamezne primere pozavarovanja. 
Sredstva  sklada  za pozavarovanje  se ne morejo  uporabiti  za  investicije. 

V. Upravljanje skladov 

34. člen 

Sklad za zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev upravlja 
upravni   odbor. 

Upravni odbor sklada ima  11  do 13  članov. 
Mandatna doba upravnega odbora sklada traja dve leti. 
V upravnem odboru sklada so: trije zastopniki kmetijskih proizvajalcev, 

ki jih izvolijo kmetijski proizvajalci, ki so zavarovani po tem zakonu; dva 
predstavnika, ki ju izvoli okrajni ljudski odbor izmed odbornikov kmetijske 
skupine zbora proizvajalcev okrajnega oziroma občinskega odbora; dva zastop- 
nika, ki ju izvoli skupščina okrajnega zavoda za socialno zavarovanje; trije 
zastopniki, ki jih imenuje okrajni ljudski odbor na predlog okrajne zadružne 
zveze iz vrst vidnih javnih delavcev. 

Direktor okrajnega zavoda za socialno zavarovanje je po svojem položaju 
član upravnega odbora sklada. 

Okrajni ljudski odbor lahko imenuje še enega ali dva člana upravnega 
odbora na predlog organizacij, ki so zainteresirane na pravilnem izvajanju 
zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev. Katere organizacije lahko 
predlagajo kandidate za člane upravnega odbora sklada, določi okrajni ljudski 
odbor. 

Člani upravnega odbora izvolijo izmed sebe predsednika. Direktor okraj- 
nega zavoda za socialno zavarovanje ne more biti predsednik upravnega odbora 
sklada. 

Izvršni svet predpiše postopek o volitvi članov, ki jih volijo v upravni 
odbor kmetijski proizvajalci, ki so zavarovani po tem zakonu. 

35. člen 

Republiški sklad za pozavarovanje upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor sklada sestavljajo: zastopnik, ki ga izvoli skupščina repu- 

bliškega Zavoda za socialno zavarovanje LRS; predsedniki upravnih odborov 
skladov za zavarovanje kmetijskih proizvajalcev; zastopnik Glavne zadružne 
zveze Slovenije; dva člana, ki ju imenuje Izvršni svet Ljudske skupščine LRS 
na predlog Sekretariata Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo LRS ter 
Sveta za zdravstvo LRS. 



Priloge 181 

Direktor Zavoda za socialno zavarovanje LR Slovenije je po svojem po- 
ložaju član upravnega odbora tega sklada. 

Predsednika sklada izvoli upravni odbor izmed sebe. Direktor Zavoda za 
socialno zavarovanje LRS ne more biti predsednik upravnega odbora. 

Mandatna doba upravnega odbora traja dve leti, 

36. člen 

Pravila sklada zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev pred- 
piše upravni odbor sklada v soglasju z izvršilnim odborom okrajnega zavoda 
za socialno zavarovanje, potrdi pa okrajni ljudski odbor. 

Pravila republiškega sklada za pozavarovanje sprejme upravni odbor 
sklada v soglasju z izvršilnim odborom Zavoda za socialno zavarovanje LRS, 
potrdi pa Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. 

37. člen 

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik po potrebi, mora ga pa skli- 
cati, če to zahteva izvršilni odbor okrajnega zavoda za socialno zavarovanje 
oziroma izvršilni odbor Zavoda za socialno zavarovanje LRS, ali najmanj 
tretjina članov upravnega odbora. 

Seja upravnega odbora je sklepčna, če je navzočih večina članov. 
Upravni odbor veljavno sklepa z večino glasov navzočih članov. 

38. člen 

Upravni odbor sklada zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev 
da ljudskemu odboru predlog za določitev višine prispevka za razširjeno zdrav- 
stveno zavarovanje (21. člen), sklepa o proračunu in zaključnem računu sklada, 
o pravilih sklada, o uporabi sredstev za napredek zdravstvene službe ter o 
drugih zadevah, ki se določijo s pravili sklada. 

VI. Obračunavanje in zaračunavanje stroškov za zdravstveno varstvo 

39. člen 

Zdravstveni zavodi obračunavajo stroške za zdravstveno varstvo skladov 
zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev na enak način in ob enakih 
rokih, kot je to predpisano za obračunavanje in zaračunavanje.stroškov zavodom 
Za socialno zavarovanje. 

Del stroškov, ki ga morajo po določbah tega zakona plačevati zavarovanci 
sajni, zaračunajo zdravstveni zavodi naravnost zavarovancem na način, kot je 
to določeno s predpisi o financiranju zdravstvenih zavodov. 

40. člen 

Skladi zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev lahko sklenejo 
z zdravstvenimi zavodi pogodbe o pavšalnem plačevanju zdravstvenih storitev 
in o drugih pogojih, ob katerih bodo dajali zdravstveno varstvo kmetijskim 
proizvajalcem. 
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VII. Strokovno in administrativno delo 

41. člen 

Strokovno in administrativno delo za sklade zdravstvenega zavarovanja 
kmetijskih proizvajalcev opravljajo okrajni zavodi za socialno zavarovanje 
oziroma Zavod za socialno zavarovanje LRS. 

Iz sredstev sklada se povrne zavodu za socialno zavarovanje ustrezni del 
upravnih stroškov. Višino tega povračila določi skupščina zavoda za socialno 
zavarovanje na predlog izvršilnega odbora zavoda za socialno zavarovanje, ki 
mora dati svoj predlog poprej v mnenje upravnemu odboru sklada. 

42. člen 

Okrajni zavod za socialno zavarovanje vodi razvid vseh oseb, ki so zava- 
rovane po tem zakonu. Pristojni upravni organi občinskega ljudskega odbora 
so dolžni dajati zavodom potrebne podatke. 

Sekretariat Izvršnega sveta za delo LRS predpiše obliko in način vodenja 
razvida. 

VIII.  Nadzorstvo 

43. člen 

Državni organi imajo glede nadzorstva nad izvajanjem tega zakona enake 
pravice in dolžnosti kot jih imajo glede nadzorstva nad izvajanjem zdravstve- 
nega zavarovanja delavcev in uslužbencev. 

IX. Kazenske določbe 

44. člen 

Z denarno kaznijo do 20 000 din se kaznuje za prekršek predstojnik zdrav- 
stvenega zavoda oziroma zdravnik ali kakšen drug odgovorni uslužbenec javne 
zdravstvene službe: 

1. če odreče nujno medicinsko pomoč osebi, ki ima pravico do zdravstve- 
nega varstva po tem zakonu, čeprav bi bil mogel in moral dati pomoč; 

2. če namenoma ovira zavarovano osebo pri uveljavljanju pravic po tem 
zakonu; 

3. če namenoma pomaga zavarovani osebi pri protizakonitem uživanju 
zdravstvenega zavarovanja; 

4. če namenoma omogoči uživanje zdravstvenega zavarovanja osebi, ki po 
tem zakonu nima te pravice. 

45. člen 

Kmetijski proizvajalec se ■ kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 
10 000 din: 

1. če namenoma otežkoča ali preprečuje svoje ozdravljenje ali usposobitev 
za delo; 
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2. če vedoma ne uporablja sredstev za varstvo pri delu in naprav, ki so 
mu na razpolago, ali če se vedoma ne ravna po predpisanih ali odrejenih 
previdnostnih ukrepih; 

3. če na nezakonit način uporablja pravice iz tega zakona; 
4. če ne vplača v predpisanem roku dospelega splošnega oziroma posebnega 

prispevka v sklad zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev ali ne 
vplača vsega zneska. 

X. Prehodne in končne določbe 

46. člen 

Osnovno zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev po določbah 
tega zakona se vpelje s 1. januarjem 1960. 

Pravice iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja pridobijo kmetijski pro- 
izvajalci s 1. aprilom 1960. 

Pravice do razširjenega zdravstvenega zavarovanja pridobijo kmetijski 
proizvajalci tri mesece potem, ko izda ljudski odbor odlok o uvedbi razširje- 
nega zdravstvenega zavarovanja. 

47. člen 

Za čas od 1. januarja 1960 do 31. marca 1960 plačujejo občine in Ljud- 
ska republika Slovenija zdravstvene storitve za kmetijske proizvajalce po 
dosedanjih predpisih. Izdatke za te storitve obračunajo občine in Ljudska 
republika Slovenija od prispevka po 19. členu tega zakona, ki se plačuje od 
1. januarja 1960. 

48. člen 

Zdravstvene storitve, ki se dajejo kmetijskim proizvajalcem v katerem- 
koli preventivnem zdravstvenem zavodu (v dispanzerju, posvetovalnici, šolski 
polikliniki, ambulanti, predšolski in šolski zobni ambulanti, dečjem domu, v 
koloniji, materinskem domu in podobno), se financirajo po posebnih predpisih. 

49. člen 

Kolikor ni v tem zakonu drugače določeno, se za izvajanje zdravstvenega 
zavarovanja kmetijskih proizvajalcev ustrezno uporabljajo predpisi o zdrav- 
stvenem zavarovanju delavcev in uslužbencev glede uveljavljanja pravic do 
zdravstvenega varstva, zagotovitve zdravstvenih storitev in povrnitve škode 
ter predpisi o finančnem poslovanju zavodov za socialno zavarovanje. 

50. člen 

S 1. aprilom 1960 prenehajo obstoječe organizacije in skladi, ki so bili 
ustanovljeni za plačevanje stroškov zdravstvene pomoči za kmetijske proiz- 
vajalce, poslovati s tistimi oblikartii zdravstvenega varstva, za katere je s tem 
zakonom vpeljano osnovno zdravstveno zavarovanje. 

Izršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije predpiše, ob kakšnih pogojih 
lahko organizacije in skladi iz prejšnjega odstavka nadaljujejo svojo dejavnost 
in zagotavljajo zdravstveno varstvo iz razširjenega zdravstvenega zavarovanja. 
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51. člen 

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS izda po potrebi natančnejše predpise 
za izvajanje tega zakona, lahko pa glede posameznih vprašanj pooblasti Sekre- 
tariat Izvršnega sveta za delo oziroma Svet za zdravstvo LRS, da o njih 
izdasta natančnejše predpise. 

52. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu LRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Dinamika našega družbenega in gospodarskega razvoja v zadnjih letih je 
ustvarila pogoje, da se tudi na področju socialnega zavarovanja pristopi k 
določenim kvalitetnim spremembam. Od klasičnih oblik socialnega zavaro- 
vanja, ki zajema le osebe v delovnem razmerju in osebe, ki so s temi izena- 
čene, prehajamo na zavarovanje druge največje kategorije aktivnega prebi- 
valstva in sicer tistega prebivalstva, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo 
kot z rednim poklicem. V razširitvi zdravstvenega zavarovanja na kmetijske 
proizvajalce se odraža tendenca, da se socialno zavarovanje postopoma razširi 
na celokupno prebivalstvo in tako dobi oblike in vsebino socialnega varstva 
v najširšem pomenu. Ker je za kmetijske proizvajalce zdravstveno zavaro- 
vanje najbolj akuten problem in ker so že dozoreli pogoji za uvedbo tega 
zavarovanja, je bilo zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev v načelu 
že uvedeno z zveznim zakonom z dne 30/6-1959, ki pooblašča in obvezuje 
ljudske republike, da z republiškimi zakoni vpeljejo in uredijo zdravstveno 
zavarovanje kmetijskih proizvajalcev v skladu z načeli zveznega zakona tako, 
da se lahko začne izvajati v posameznih republikah že s 1. januarjem 1960. 
da se pa mora začeti izvajati v vseh republikah do konca leta 1960. 

Z uvedbo zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev se po pred- 
logu zakona v znatni meri razširjajo pravice kmetijskega prebivalstva ob isto- 
časni spremembi vsebine njihovih dosedanjih pravic, ki so jih imeli na področju 
zdravljenja nekaterih bolezni po predpisih uredbe o brezplačnem zdravljenju 
iz leta 1948. Ker je bilo možno po predpisih te uredbe, ki je slonela zgolj na 
proračunskem prispevanju, zavarovati kmetijskim proizvajalcem brezplačno 
zdravljenje le nekaterih specifičnih bolezni, je nujno potrebno, da se novo 
zdravstveno zavarovanje uredi po novih vidikih in temu primerno določi tudi 
obseg bolezenskih primerov, ki jih opravičuje do zdravljenja ob posebnih po- 
gojih. Glede na doseženo stopnjo razvoja naših zdravstvenih ustanov se razšir- 
jajo pravice- kmetijskih proizvajalcev na zdravljenje vseh bolezni tako v stacio- 
narnih kot tudi v ambulantno-polikliničnih ustanovah ter na dajanje zdravil, 
sanitetnega materiala in drugih zdravstvenih pripomočkov. Tak obseg in tako 
vsebino pravic zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev zahteva 
splošni zdravstveni interes, pogojuje ga pa tudi gospodarska zmogljivost kme- 
tijskih proizvajalcev. 

Razumljivo je, da se način financiranja zdravstvenega zavarovanja kme- 
tijskih proizvajalcev razlikuje od načina financiranja zdravstvenega zavarovanja 
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delavcev in uslužbencev, vendar morajo tudi izdatki zdravstvenega zavarovanja 
kmetijskih proizvajalcev pretežno bremeniti zavarovance same. Kljub temu pa 
bodo k pokrivanju izdatkov prispevali še naprej tudi proračuni ljudskih od- 
borov in Ljudska republika Slovenija, in sicer do višine kot pri dosedanjem 
brezplačnem zdravljenju nekaterih specifičnih bolezni kmečkega prebivalstva. 
Zavarovanci bodo plačevali za zdravstveno zavarovanje splošni prispevek od 
kmetijskih dohodkov in splošni osebni prispevek zavarovancev, za nekatere 
zdravstvene storitve pa bodo morali tudi sami plačati določeni del stroškov. 
Računi kažejo, da bodo pri takem načinu financiranja izdatke novega zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetijski proizvajalci pokrivali v višini 60,7 %, ostalih 
39,3 % pa bo obremenjevalo proračune. 

Podatki o obremenitvi občinskih, okrajnih in republiških proračunov v 
LR Sloveniji kažejo, da so pri dosedanjem brezplačnem zdravljenju določenih 
bolezni po določbah uredbe iz leta 1948 znašali izdatki omenjenih proračunov 
letno okrog 1 213 000 000 din. Ti izdatki se nanašajo na približno 516 000 ko- 
ristnikov kmetijskega zdravstvenega zavarovanja. Ker se predvideva, da bo 
zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev po osnutku zakona, kolikor 
se nanaša na osnovno zdravstveno varstvo veljalo letno, z rezervo 241 000 000 din, 
približno 2 987 000 000 din, tedaj bo ob upoštevanju dotacije iz proračunov v 
višini približno 1 319 000 000 din odpadlo na same kmetijske proizvajalce v obliki 
prispevka in udeležbe pri plačilu določenih zdravstvenih storitev za zdravstveno 
zavarovanje približno 1 668 000 000 din. Računa se, da bi s splošnim prispevkom 
od kmetijskih dohodkov zavarovanci plačali letno približno 370 000 000 din, na 
račun splošnega osebnega prispevka zavarovancev pa približno 619 000 000 din, 
ali skupno 989 0000 0000 din, dočim bi razlika 679 000 000 din bila pokrita z 
neposredno udeležbo pri plačilu določenih zdravstvenih storitev. Pri taki obre- 
menitvi bi povprečno na enega koristnika odpadlo letno 3232 din. 

Eden izmed pogojev za uvedbo zdravstvenega zavarovanja kmetijskih 
proizvajalcev je brez dvoma tudi stopnja razvoja same zdravstvene službe. 
Statistični podatki kažejo, da je v letu 1939 bilo 660 zdravnikov na področju 
LR Slovenije (brez Primorske), dočim jih je v letu 1958 bilo 1341 (indeks 204), 
srednjega medicinskega kadra je bilo v letu 1939 le 356, v letu 1958 pa 1939 
(indeks 545). Prav tako kažejo ti podatki, da je bilo v letu 1939 le 4917 bol- 
niških postelj, v letu 1958 pa 11 361 (indeks 228), zdravstvenih domov, postaj 
in obratnih ambulant v letu 1939 - 36, v letu 1958 pa 176 (indeks 490). Iz tega 
ie razvidno, da je zdravstvena služba v LR Sloveniji v dokajšnji meri uspo- 
sobljena, da prevzame v zdravljenje nov krog zavarovancev. Dosedanje število 
1 040 000 zavarovancev po zakonu o zdravstvenem zavarovanju delavcev in 
uslužbencev, se bo tako zvišalo za 516 000 oseb na skupno število približno 
1 560 000 (indeks 150). To pomeni, da bo z uvedbo zdravstvenega zavarovanja 
v LR Sloveniji dejansko deležno obveznega zdravstvenega varstva z majhnimi 
izjemami celokupno prebivalstvo. 

Posebej je potrebno poudariti, da bo z obveznim in enotnim osnovnim 
zdravstvenim zavarovanjem kmetijskih proizvajalcev zajeto po obsegu le tisto 
zdravstveno varstvo, ki ga je glede na gospodarsko zmogljivost kmetijskih 
proizvajalcev in glede na stanje zdravstvene službe možno zagotoviti v vseh 
okrajih LR Slovenije. Ta obseg in ta vsebina je tudi v interesu splošnega 
zdravstvenega varstva, da se uveljavi kot obvezna na področju vse republike. 
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Ker pa obstojajo določene razlike glede zmogljivosti kmetijskih gospodar- 
stev, razvitosti okrajev, kapacitet zdravstvenih zavodov, problematike pogost- 
nosti obolevanj kmetijskega prebivalstva po posameznih okrajih in občinah, 
dopušča osnutek zakona možnost, da občinski oziroma okrajni ljudski odbori 
določijo večje pravice kmetijskih proizvajalcev v obliki razširjenega zdrav- 
stvenega zavarovanja, kolikor to dopuščata gospodarska zmogljivost kmetijskih 
proizvajalcev in zmogljivost zdravstvenih zavodov. 

Z razširjenim zdravstvenim zavarovanjem se lahko zagotovijo kmetijskim 
proizvajalcem še druge zdravstvene storitve, ki z osnovnim zdravstvenim zava- 
rovanjem niso zajete ali pa se jim zmanjša neposredna udeležba pri plačevanju 
posameznih zdravstvenih storitev. Seveda bodo morali kmetijski proizvajalci 
stroške razširjenega zdravstvenega zavarovanja v celoti kriti sami s posebnim 
prispevkom,  ki ga bo predpisal ljudski odbor. 

II. 

Za izvajanje zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev bodo 
skrbeli posebni okrajni skladi zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizva- 
jalcev. Sredstva teh skladov se bodo ustvarjala iz splošnega prispevka od 
kmetijskih dohodkov (predvidoma 2 % od katastrskega dohodka), iz splošnega 
osebnega prispevka zavarovancev (predvidoma v letnem znesku 1200 din za 
koristnika), iz prispevka iz proračunov občinskih in okrajnih ljudskih odborov 
ter LRS, iz dohodkov republiškega sklada za pozavarovanje in iz drugih z 
zakonom ali  pogodbami  določenih  dohodkov. 

Višino splošnega prispevka od kmetijskih dohodkov in višino splošnega 
osebnega prispevka zavarovancev določi Ljudska skupščina LRS z letnim druž- 
benim planom ali z odlokom. Z letnim družbenim planom Ljudske republike 
Slovenije se določi višina prispevkov iz  proračunov. 

Pri republiškem zavodu za socialno zavarovanje se ustanovi sklad ža 
pozavarovanje v panogi osnovnega zdravstvenega zavarovanja kmetijskih pro- 
izvajalcev. S pozavarovanjem se zagotavlja ob potrditvi letnih zaključnih ra- 
čunov pokritje samo tistega dela primanjkljaja posameznih okrajnih skladov, ki 
je nastal v primerih, ki so v zakonu taksativno določeni. 

Sklade upravljajo upravni odbori kot posebni organi družbenega uprav- 
ljanja. Upravne odbore sestavljajo zastopniki kmetijskih proizvajalcev, okraj- 
nega ljudskega odbora, skupščine okrajnega zavoda za socialno zavarovanje in 
okrajne zadružne zveze. Vsak sklad ima pravila o svoji organizaciji in delu. 

Po osnutku zakona imajo okrajni skladi za zdravstveno zavarovanje kme- 
tijskih proizvajalcev rezervni sklad in sklad za napredek zdravstvene službe. 
Po potrditvi zaključnega računa se iz presežka dohodkov nad izdatki vplača 
50 % v rezervni sklad in 50 % v sklad za pospeševanje zdravstvene službe. 

Sredstva republiškega sklada za pozavarovanje se ustvarjajo iz premij, ki 
se določijo v odstotku iz celotnega vplačanega splošnega prispevka od kmetij- 
skih dohodkov in splošnega osebnega prispevka zavarovancev. Višino premije 
določi upravni odbor republiškega sklada za pozavarovanje. Izvršni svet LS LRS 
pa jo potrdi. 

Strokovno in administrativno delo za sklade zdravstvenega zavarovanja 
kmetijskih proizvajalcev opravljajo okrajni zavodi za socialno zavarovanje. 
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III. 

Krog zavarovancev zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev je 
določen že z zveznim zakonom. Upravičenci tega zavarovanja so vsi, ki se ukvar- 
jajo s kmetijsko proizvodnjo kot z rednim poklicem, in njihovi družinski člani, 
ki jih ti preživljajo. Zajete so tudi vse osebe, ki se ukvarjajo z lovojn ali ribo- 
lovom. Z republiškim zakonom so konkretizirane določbe zveznega zakona tako, 
da se štejejo za kmetijske proizvajalce tudi zakupniki kmetijskih zemljišč, člani 
kmečkih obdelovalnih zadrug, če niso zdravstveno zavarovani že po zakonu o 
zdravstvenem zavarovanju delavcev in uslužbencev, kmečki obrtniki, ki se pre- 
težno preživljajo od kmetijstva, če niso člani sklada za zavarovanje obrtnikov, 
ter prevžitkarji, če so jim dajatve iz kmečkega prevžitka glavni vir za preživ- 
ljanje ne glede na to, ali živijo s tistim, ki jim mora dati prevžitek v družinski 
oziroma gospodarski skupnosti ali ne. 

Osnovno   zdravstveno   zavarovanje   kmetijskih   proizvajalcev   zagotavlja 
zdravniške preglede in zdravljenje v ambulantah in stacionarnih zdravstvenih 
zavodih in na domu bolnika za vse bolezni in ne samo za tiste, za katere je 
bilo po dosedanjih predpisih zdravljenje brezplačno; zdravstveno pomoč v času 
nosečnosti  in poroda  v zdravstvenih zavodih  in  na  domu  nosečnice oziroma 
porodnice; dajanje zdravil, drugih zdravstvenih sredstev ter potrebnega sani- 
tetnega materiala; dalje obvezna cepljenja in končno dezinfekcijo, dezinsekcijo 
in deratizacijo v stanovanju,  če je to zdravstveno potrebno zaradi nalezljive 
bolezni. Osnovno zdravstveno varstvo obsega tudi prevoz z reševalnim avtomo- 
bilom, kadar je tak prevoz nujno potreben. Posebej je treba omeniti, da obsega 
osnovno zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev ob ugodnejših po- 
gojih tudi še zdravljenje življenjsko nevarnih poškodb in urgentnih zdravniških 
posegov, zdravljenje revmatizma pri otrocih do 18 let, zdravljenje leukemije in 
leukemiji podobnih malignih obolenj ter zdravljenje sladkorne bolezni, česar po 
dosedanjih predpisih o brezplačnem zdravljenju niso imeli. V 8., 9. in 10. členu 
osnutka   zakona je  določeno,   v  katerih  primerih  obremenjujejo  zdravstvene 
storitve v celoti sklad zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev in 
v katerih primerih obremenjujejo stroški za zdravstvene storitve sklade samo 
deloma, medtem ko morajo določeni del stroškov plačati kmetijski proizvajalci 
sami. Delež kmetijskih proizvajalcev je glede na vrste zdravstvenih storitev 
različen in sicer v višini od 10 do 75 %. 

Po osnutku zakona naj bi se osnovno zdravstveno zavarovanje kmetijskih 
proizvajalcev vpeljalo s 1/1-1960 s tem, da bi pravice iz tega zavarovanja kme- 
tijski proizvajalci pridobili s 1. aprilom 1960. 

IV. 

Uvedba zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev predstavlja 
pomemben napredek v stremljenju, da se celokupnemu prebivalstvu omogoči 
sistematično in organizirano zdravstveno varstvo. Istočasno se s tem postavljajo 
osnove, da se bo zdravstvena služba v bodoče razvijala še hitreje in da se bodo 
z zbiranjem novih finančnih sredstev za napredek zdravstvene službe ustvarjali 
pogoji za izgradnjo novih oziroma za razširitev obstoječih zdravstvenih zavodov 
ter pogoji za pospešeno usposabljanje potrebnih zdravstvenih kadrov. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za zdravstvo 
in socialno politiko 

POROČILO 

k   predlogu   zakona   o   zdravstvenem   zavarovanju   kmetijskih   proizvajalcev 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora Ljudske skup- 
ščine LRS je na svojih sejah dne 11. in 23. novembra 1959 razpravljal o pred- 
logu zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev. 

Na seji dne 11. novembra 1959 je odbor razpravljal o zdravstvenem zava- 
rovanju kmetijskih proizvajalcev na podlagi osnutka, ki ga je predložil Izvršni 
svet v predhodno obravnavo. Odbor se je v načelni razpravi strinjal z obrazlo- 
žitvijo Izvršnega sveta, da je dinamika našega družbenega in gospodarskega 
razvoja ustvarila pogoje za razširitev zdravstvenega zavarovanja tudi na kme- 
tijske proizvajalce. Z uveljavitvijo tega zakona se bodo znatno razširile pravice 
kmetijskega prebivalstva, obenem pa spremenile njihove dosedanje pravice 
glede brezplačnega zdravljenja, ki so jih dosedaj uživali pri nekaterih boleznih. 

Odbor je v osnutku zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih pro- 
izvajalcev obširno razpravljal in predlagal nekatere spremembe in dopolnitve. 

Glede na določilo v osnutku, da so brezplačne vse vrste zdravniške in 
babiške pomoči ob porodu na domu, medtem ko naj bi za porodniško in zdrav- 
niško pomoč v bolnicah plačali kmetijski proizvajalci 50 0/o stroškov za zdrav- 
stvene storitve (po 7 dneh 30 0/o), so člani odbora bili mnenja, da bi ta razlika 
močno poslabšala sedanje stanje, ko velika večina žena rodi v bolnicah. Zaradi 
precejšnje razlike v stroških bi kmečke žene rodile doma, to pa nikakor ne 
bi bilo zaželeno ker bi to imelo neugodne zdravstvene posledice in bi veli- 
kokrat ogrožalo življenje mater in novorojenčkov; pri tem je upoštevati še, da 
imamo dovolj velike kapacitete v bolnicah. Odbor je zato predlagal, naj bi se 
v zakon vnesla določba, po kateri bi kmetijski zavarovanci plačevali za porod- 
niško pomoč doma in v porodnišnici po 10% stroškov. 

Nadalje so bili člani odbora mnenja, naj bi zakon natančneje določil in 
opredelil, kaj so nujni zdravniški posegi v bolnici in bolnično zdravljenje živ- 
ljenjsko nevarnih poškodb (vprašanje »urgentnosti«), pa tudi uredil vprašanje 
plačila za prevoze. Odbor je nadalje predlagal, naj se med zdravstvene storitve, 
ki jih v celoti plačuje sklad zdravstvenega zavarovanja, zaradi jasnosti vnese 
za posamezno določene primere tudi ambulantne preglede. 

Odbor je razpravljal o razdelitvi presežka sklada zdravstvenega zavarovanja 
kmetijskih proizvajalcev in predlagal drugačno razdelitev, glede primanjkljaja 
pa je bil mnenja, da se ne bi smel kriti tudi iz sklada za napredek zdravstvene 
službe, ker bi s tem prav tam, kjer je ta sklad najbolj potreben, ovrli njegov 
namen in funkcijo. 

Tudi pri določbah o obsegu zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizva- 
jalcev je odbor predlagal nekatere izpopolnitve, prav tako tudi razširitev določb 
o razširjenem zdravstvenem zavarovanju. Odbor je razen tega predlagal še 
nekatere manj pomembne spremembe in dopolnitve v osnutku zakona. 

Izvršni svet je nato odboru predložil na seji dne 23. novembra 1959 predlog 
zakona, v katerega so bili predlogi odbora v glavnem vneseni; predstavnik Izvrš- 
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nega sveta je na seji tudi obrazložil razloge, zakaj posameznih predlogov ni 
bilo moč upoštevati. 

Odbor se je strinjal z obrazložitvijo Izvršnega sveta in je sprejel predlog 
zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev v načelu in v 
podrobnostih; popravil je le napake v 1. točki 8. člena (»gobe« v pravilno »•goba- 
vosti-' in »porodična mrzlica« v pravilno »porodna mrzlica«) in citacijo členov 
v predzadnji vrsti drugega odstavka 13. člena (ne 33. člen, ampak 34. člen) in 
v zadnji vrsti drugega odstavka 29. člena (ne 26. člen, ampak 27. člen). 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko predlaga Republiškemu zboru 
Ljudske skupščine LRS, da predlog zakona o zdravstvenem zavarovanju kme- 
tijskih proizvajalcev sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca dr. Ivana Kopača. 

St. R 269/2-59. 
Ljubljana, dne 23. novembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
Dr.   IvanKopačl.   r. MiraSvetinal. r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo oblasti 
in upravo 

POROČILO 

k   predlogu   zakona   o   zdravstvenem   zavarovanju   kmetijskih   proizvajalcev 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo je 21. novembra 1959 obravnaval 
predlog zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev. 

V načelni obravnavi predloga zakona je odbor obširno obravnaval pomen 
tega zavarovanja, pravice in dolžnosti zavarovancev ter pravice in dolžnosti 
oziroma vlogo ljudskih odborov in drugih organov pri izvajanju tega zakona. 

Po mnenju odbora obstajajo dejansko osnovni pogoji za razširitev zdrav- 
stvenega varstva v tej smeri, ki pomeni velik korak naprej k uresničevanju 
težnje, da se socialno zavarovanje postopoma razširi na vse prebivalstvo in 
tako dobi značaj družbenega zavarovanja. 

V podrobni obravnavi predloga zakona je odbor obravnaval način finan- 
ciranja zdravstvenega zavarovanja ter kazenske določbe, h katerim je dal svojo 
pritrditev. 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo predlaga Republiškemu zboru, da 
sprejme zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev. 

Odbor je za poročevalca določil Staneta Vrhovca. 
St. R 269/1-59. 
Ljubljana, dne 21. novembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
StaneVrhovecl.  r. MilanApihl.   r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za vprašanja dela 
in socialnega zavarovanja 

POROČILO 

k   predlogu   zakona   o   zdravstvenem   zavarovanju   kmetijskih   proizvajalcev 

Odbor za vprašanja dela in socialnega zavarovanja je obravnaval predlog 
zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev 11. in 21. no- 
vembra  1959. 

Odbor je predlog zakona predhodno obravnaval na svoji seji 11. novembra 
1959 in obširno razpravljal o krogu zavarovancev, o osnovnem in razširjenem 
zdravstvenem zavarovanju ter v zvezi s tem, kakšne in kolikšen del stroškov 
naj bi kmetijski proizvajalci plačevali za posamezne zdravstvene storitve. 

Odborova stališča oziroma predloge za dopolnitev posameznih določb pred- 
loga je Izvršni svet večinoma upošteval in tako dopolnjen predlog zakona 
predložil Ljudski skupščini LRS v obravnavo. 

Odbor za vprašanja dela in socialnega zavarovanja je 23. novembra 1959 
na skupni seji z odborom za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora 
obravnaval dopolnjeni predlog zakona ter ga brez sprememb oziroma dopolnitev 
sprejel. 

Odbor se v celoti strinja z obrazložitvijo Izvršnega sveta, da so ustvarjeni 
vsi pogoji, da preidemo na zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev. 
S tem zakonom bodo znatno razširjene pravice glede zdravstvenega zavarovanja, 
katerega obseg in vsebino pravic zahteva splošni zdravstveni interes ob isto- 
časnem  upoštevanju  gospodarske zmogljivosti  kmetijskih  proizvajalcev. 

Odbor predlaga, da se v prvi točki 8. člena predloga zakona popravijo 
pismene pomote tako, da se besede »gobe« in »porodična mrzlica-« pravilno 
glasijo »gobavost« oziroma »porodna mrzlica«, ter da se v predzadnji vrsti dru- 
gega odstavka 13. člena citira 34. člen, v zadnji vrsti drugega odstavka 29. 
člena pa 27. člen. 

Odbor predlaga Zboru proizvajalcev, da sprejme predlog zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Štefana Antaliča. 

St. P 88/1-59. 
Ljubljana, dne 23. novembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
StefanAntaličl.   r. JožeBergantl.   r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k   predlogu   zakona   o   zdravstvenem   zavarovanju   kmetijskih   proizvajalcev 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na seji 
dne 24. novembra 1959 razpravljal o predlogu zakona in ga po krajši razpravi 
v načelu sprejel. Odbor je obširneje razpravljal o načinu plačevanja oziroma 
pobiranja prispevkov in o kontroli plačevanja. 

Pri razpravi o peti in šesti alinei 8. člena je bil odbor mnenja, da je po- 
trebno v posebnih navodilih pojasniti, kaj je socialni in kaj je prosvetni zavod. 

Odbor je v celoti sprejel predlog zakona brez sprememb. Strinjal se je s 
pismenimi popravki, ki jih je sprejel odbor za zdravstvo in socialno politiko. 

Odbor predlaga, da Republiški zbor sprejme predlog zakona. 
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Franca Belšaka. 

St. R 269/3-59. 
Ljubljana, dne 24. novembra 1959. 

Poročevalec: 
Franc   Belšak   1.   r. Dr. 

Predsednik: 
H e 1 i   M o d i c  1. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Zakonodajni odbor 
POROČILO 

k   predlogu   zakona   o   zdravstvenem   zavarovanju   kmetijskih   proizvajalcev 

Zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na svoji 
seji dne 24. novembra 1959 razpravljal o predlogu zakona o zdravstvenem zava- 
rovanju kmetijskih proizvajalcev in ga po razpravi v načelu in podrobnostih 
sprejel. 

Zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev je v načelu že uvedeno 
z zveznim zakonom, ki pooblašča in obvezuje ljudske republike, da z repub- 
liškimi zakoni vpeljejo in uredijo zdravstveno zavarovanje kmetijskih pro- 
izvajalcev. Predlog zakona je v skladu z ustavnimi določili in zakonitimi pred- 
pisi in odraža tendenco, postopoma razširiti socialno zavarovanje na vse 
prebivalstvo. 

V podrobni razpravi odbor ni izvedel v besedilu predloga zakona nikakih 
sprememb ali dopolnitev, sprejel pa je popravke, ki jih je vnesel odbor za 
vprašanja dela in socialnega zavarovanja v 8.,  13. in 29. členu. 
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Zakonodajni odbor predlaga, da Zbor proizvajalcev predlog zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju  kmetijskih proizvajalcev sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Bojana Leskovarja. 

St. P 88/2-59. 
Ljubljana, dne 24. novembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
BojanLeskovarl.  r. AndrejBabnikl.   r. 

PREDLOG   ZAKONA 

o   hišnikih 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Hišnik po tem zakonu je oseba, ki opravlja na podlagi sporazuma o delov-' 
nem razmerju (v nadaljnjem besedilu: delovna pogodba) hišniška dela v stano- 
vanjski hiši. 

2. člen    . 

S hišnikom, ki je zaposlen poln delovni čas in mu je ta zaposlitev redni ali 
glavni poklic, se ustanovi redno delovno razmerje. 

3. člen 

Ce se hišnik ne zaposli s polnim delovnim časom, se ustanovi s hišnikom 
priložnostno delovno razmerje ne glede na to, ali opravlja tako delo priložnostno 
ali zato, da si ustvari dopolnilna sredstva za preživljanje. 

Za hišnike, ki so v priložnostnem delovnem razmerju, veljajo samo tiste 
določbe tega zakona, za katere je v tem zakonu to izrecno določeno. 

4. člen 

Občinski ljudski odbor predpiše z odlokom na ločenih sejah obeh zborov, 
katere hiše v družbenem upravljanju morajo imeti hišnika. 

5. člen 

Za hišniška dela se štejejo dela v zvezi z rednim obratovanjem in vzdrže- 
vanjem naprav hiše ter z vzdrževanjem reda in snage v hiši, v skupnih hišnih 
prostorih in okrog hiše ter druga podobna dela. 

Natančneje določbe o tem, katera dela se štejejo za hišniška dela v okviru 
določb prejšnjega odstavka, predpiše občinski ljudski odbor na ločenih sejah 
obeh zborov. 
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6. člen 

Z delovno pogodbo se glede na obseg hišniških del in glede na strokovno 
usposobljenost hišnika lahko določi, da bo opravljal hišnik samo nekatere vrste 
hišniških del iz 5. člena ali pa da bo poleg hišniških del opravljal tudi določena 
strokovna dela za hišo (n. pr. ključavničarska, inštalaterska, mizarska dela), 
za katera ima potrebno strokovno znanje. 

7. člen 

Za hišniška dela se ne štejejo popravila, čiščenje in podobna dela v posa- 
meznih stanovanjih, ki gredo po predpisih v breme stanovalcev. Hišnik lahko 
opravlja taka dela stanovalcem po dogovoru z njimi. 

Hišni svet lahko določi tarifo za dela iz prejšnjega odstavka. 

8. člen 

Hišni svet oziroma hišni lastnik (v nadaljnjem besedilu: delodajalec) mora 
nasproti hišniku izpolnjevati obveznosti iz tega zakona in iz delovne pogodbe. 

Hišnik je dolžan opravljati hišniška dela v skladu z delovno pogodbo in 
po navodilih delodajalca. 

Hišnik mora pregledovati skupne naprave in prostore v hiši. 
Hišnik ima pravico in dolžnost, da občasno, po pooblastilu delodajalca, pre- 

gleda v stanovanjih, kako se vzdržujejo hišne naprave in stanovanjski prostori. 
O nameravanem pregledu stanovanja mora pravočasno obvestiti stanovalca. 

Hišnik mora obvestiti delodajalca o ugotovljenih pomanjkljivostih in o tem, 
kakšna popravila so potrebna. 

Naštete pravice in dolžnosti imajo tudi hišniki v priložnostnem delovnem 
razmerju. _ 

Občinski ljudski odbor predpiše z odlokom na ločenih sejah obeh zborov 
natančnejše določbe o pravicah in dolžnostih hišnikov. 

9. člen 

Določbe prvega dela zakona o delovnih razmerjih se primerno uporabljajo 
tako za hišnike v rednem kot tudi za hišnike v priložnostnem delovnem raz- 
merju. Za hišnike v priložnostnem delovnem razmerju se ne uporabljajo določbe 
o plačanem letnem dopustu. 

10. člen 

Določbe tega zakona se ne uporabljajo za uslužbence in delavce stano- 
vanjskih skupnosti in njihovih servisov, ki opravljajo hišniška dela v stano- 
vanjskih hišah. 

II. Delovno razmerje hišnika 

a)  Sklenitev delovnega  razmerja 

11. člen 

Redno oziroma priložnostno delovno  razmerje se ustanovi z delovno po- 
godbo, ki jo skleneta delodajalec in hišnik. 

Delovna pogodba se sklene pismeno. 
13 
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12. člen 

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, za določen čas ali na po- 
skušnjo. 

Delovno razmerje se lahko sklene na poskušnjo za največ trideset dni. V 
tem času lahko tako delodajalec kot tudi hišnik vsak čas brez odpovedi razdere 
delovno razmerje. 

Ce je bilo delovno razmerje sklenjeno za določen čas ali na poskušnjo. pa 
po preteku dogovorjenega roka hišnik dela naprej in delodajalec temu ne ugo- 
varja, se šteje, da je bilo delovno razmerje že od začetka sklenjeno za nedo- 
ločen čas. 

13. člen 

Redno delovno razmerje se lahko sklene z osebo, ki izpolnjuje tele pogoje: 

a) da je stara osemnajst let, 
b) da je zdrava, 
c) da zoper njo ni bil s sodbo sodišča izrečen varnostni ukrep prepovedi 

opravljanja hišniškega poklica. 
Priložnostno delovno razmerje se lahko sklene z osebo, ki je stara nad 

osemnajst let. 

14. člen 

Delovna pogodba s hišnikom obsega določbe o tem: ali je delovno razmerje 
redno ali priložnostno oziroma za kakšen čas je sklenjeno; katera dela mora 
hišnik opravljati; določbe o plači, o počitkih in dopustih. 

V delovni pogodbi so lahko tudi natančnejše določbe o delovnem času ozi- 
roma o tem, kdaj mora opraviti posamezne vrste hišniških opravil (odklepanje, 
zaklepanje, kurjenje in pod.) določbe o morebitnih dajatvah v naravi; določbe 
o plačilu za dela. ki jih opravi hišnik po posebnem naročilu delodajalca in tudi 
druge določbe glede delovnega razmerja. 

Ce ni v delovni pogodbi izrecno drugače določeno, velja, da je sklenjeno 
delovno razmerje za nedoločen čas. 

b)  Plače  in  druge dajatve 

15. člen 

Plača hišnika v rednem in hišnika v priložnostnem delovnem razmerju 
mora biti določena tako, da znaša najmanj toliko, kot je glede na delovno dobo 
in strokovno kvalifikacijo določeno s predpisi o plačah tehničnega osebja in 
pomožnih uslužbencev. Plača se določi glede na vrsto dela, ki ga mora hišnik 
po delovni pogodbi pretežno opravljati. 

16. člen 

Plača se dogovori v mesečnem znesku ali na uro. 
Plača je lahko dogovorjena tudi po akordu ali po normah. 
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17. člen 

Hišniku pripada pravica do plače za nadurno in nočno delo ter pravica do 
nadomestila za delo ob državnih praznikih v višini in ob pogojih, določenih 
s predpisi iz 15. člena tega zakona. 

V primerih in ob pogojih, določenih v predpisih iz 15. člena se lahko z 
delovno pogodbo hišniku prizna poleg plače tudi pravica do premije in do 
ustrezne delovne obleke. 

18. člen 

Plača, nadomestilo in dodatki se obračunavajo in izplačujejo mesečno za 
nazaj. 

19. člen 

Ce se da hišniku stanovanje, ki je v hiši namenjeno za hišnika, je treba 
to določiti v delovni pogodbi. Hišni svet dodeli hišniku hišniško stanovanje s 
posebno odločbo. 

Z delovno pogodbo se lahko dogovorijo tudi druge dajatve (kurjava, raz- 
svetljava, voda in podobno). 

Vrednost dajatev iz prejnjih odstavkov se ugotovi z delovno pogodbo. 
Vrednost teh dajatev plača hišnik delodajalcu oziroma se obračuna pri izpla- 
čilu za delo. 

20. člen 

Pravica do dajatev iz 19. člena preneha z dnem, ko preneha delovno raz- 
merje hišnika. 

Ko hišniku preneha delovno razmerje, se morajo on in tisti, ki skupaj z 
njim stanujejo, izseliti iz tega stanovanja. 

Ce preneha služba hišnika zaradi upokojitve ali zaradi smrti, je treba 
tistim, ki se izselijo iz stanovanja, preskrbeti najpotrebnejše prostore. 

Občinski ljudski odbor lahko izda na sejah obeh zborov predpis o tem, 
s katerimi pogoji se lahko hišniku odpove hišniško stanovanje, in o tem, da 
je treba hišniku, ki mu je prenehala služba, ali člancm gospodinjstva umrlega 
hišnika ob določenih pogojih namesto najpotrebnejših prostorov preskrbeti 
drugo stanovanje. 

c)   Delovni   čas,   odmori,   počitki   in   dopusti 

21. člen 

Delovne obveznosti hišnika v rednem delovnem razmerju morajo biti dolo- 
čene tako, da v povprečju enega meseca ne traja delo več kot osem ur dnevno. 

Ce je z delovno pogodbo določen hišniku delovni čas tako, da mora delati 
nepretrgoma osem ur, ima pravico do polurnega odmora med delom. Ta odmor 
se šteje v redni plačani delovni čas. 

Ce je določen z delovno pogodbo deljeni delovni čas, prekinitev dela ne 
jnore biti krajša kot eno uro. Ta prekinitev se ne šteje v redni delovni čas. 

13' 
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22. člen 

Hišnik v rednem delovnem razmerju ima pravico do celodnevnega počitka 
v nedeljo in do počitka na državni praznik. 

Z delovno pogodbo se določi, katera dela je hišnik, ne glede na določbo 
prejšnjega odstavka, zaradi njihove nujnosti dolžan opraviti tudi ob nedeljah 
in državnih praznikih. 

23. člen 

Hišnik v rednem delovnem razmerju ima pravico do letnega dopusta v 
trajanju in ob pogojih, določenih v 26. m 27. členu zakona o delovnih razmerjih. 

Hišnik v rednem delovnem razmerju ima pravico do plačanega izrednega 
dopusta, skupaj do sedem dni v koledarskem letu, zaradi nujnega zasebnega 
opravka. 

č) Strokovno   usposabljanje 

24. člen 

Vsak hišnik ima pravico do strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, 
da bi si pridobil potrebno znanje za opravljanje strokovnih hišniških opravil. 

Sekretariat Izvršnega sveta za delo LRS izda v soglasju s Sekretariatom 
Izvršnega sveta za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve LRS 
predpise o načinu strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja hišnikov. 

d)   Higiensko  in   tehnično   varstvo 

25. člen 

Delodajalec mora ukreniti vse, kar je predpisano ali po splošno priznanih 
pravilih higienskega in tehničnega varstva potrebno, da se zavaruje življenje 
in zdravje hišnikov. 

26. člen 

Hišniki se morajo držati predpisanih ukrepov in splošno priznanih pravil 
higienskega in tehničnega varstva pri delu. 

III. Disciplinska odgovornost 

27. člen 

Vsak hišnik v hiši, ki je v družbenem upravljanju, je disciplinsko odgo- 
voren po določbah tega zakona. 

28. člen 

Hišnik iz prejšnjega člena je disciplinsko odgovoren, če prekrši delovno 
disciplino s tem, da naklepno ali iz malomarnosti ne izpolnjuje svojih delovnih 
obveznosti, ki so določene z delovno pogodbo. 
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29. člen 

Kazni za kršenje delovne discipline hišnika so: opomin, ukor, denarna kazen 
in odpust iz delovnega razmerja. 

Denarna kazen sme znašati največ 10 0/o hišnikove enomesečne plače, in 
sicer največ za tri mesece. 

30. člen 

Disciplinsko kazen opomina ali ukora izreka hišni svet. 
Za kršitve discipline, ki imajo za posledico denarno kazen ali odpust iz 

delovnega razmerja, izreka kazni disciplinska komisija, ki jo ustanovi stano- 
vanjska skupnost. 

Za odločanje o pritožbah zoper odločbe disciplinske komisije odloča posebno 
disciplinsko sodišče pri občinskem ljudskem odboru. 

31. člen 

Natančnejše določbe o sestavi disciplinskih organov iz 30. člena in o disci- 
plinskem postopku predpiše Sekretariat Izvršnega sveta za delo LRS. 

IV. Materialna odgovornost 

32. člen 

Vsak hišnik je za škodo, ki jo napravi v hiši v zvezi z opravljanjem svojega 
dela, odgovoren po pravilih civilnega prava. 

V. Prenehanje delovnega razmerja 

33. člen 

Redno delovno razmerje hišnika preneha: 
1. po pismenem sporazumu; 
2. z odpovedjo; 
3. s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno delovno razmerje, razen 

če hišnik po preteku roka brez ugovora delodajalca dela naprej (tretji odstavek 
12. člena); 

4. po odločbi disciplinskega organa, s katero se izreče odpust iz delovnega 
razmerja; 

5. z odpustom hišnika v hiši, ki ni v družbenem upravljanju; 
6. zaradi samovoljne zapustitve dela; 
7. po samem zakonu. 
Določbe tega poglavja veljajo tudi za hišnike v priložnostnem delovnem 

razmerju. 
34. člen 

Po pismenem sporazumu med delodajalcem in hišnikom lahko preneha 
delovno razmerje vsak čas. Dan razrešitve se določi v sporazumu. 
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35.  člen 

Delovno razmerje, ki je sklenjeno za nedoločen čas, lahko odpove tako delo- 
dajalec kot tudi hišnik. 

Odpoved mora biti pismena. Odpoved, ki jo da delodajalec, mora biti na 
zahtevo hišnika tudi obrazložena. 

V ostalem veljajo glede prenehanja rednega delovnega razmerja hišnika 
na podlagi odpovedi primerno določbe 317. člena in določbe 330. do 338. člena 
zakona o delovnih razmerjih. 

Priložnostno delovno razmerje se odpove na 15 dni, če ni z delovno pogodbo 
določen daljši odpovedni rok. Odpovedni rok ne more biti daljši kot šest me- 
secev. 

Ce je dana odpoved do petnajstega v mesecu, začne teči odpovedna doba 
s tem dnem, če je dana pozneje, pa začne teči odpovedna doba s prvim dnem 
naslednjega meseca. 

36. člen 

Lastnik hiše, ki ni v družbenem upravljanju, lahko odpusti hišnika z dela 
če občutno zanemarja svoje delovne obveznosti, ki so določene z delovno po- 
godbo, zlasti, če bi bilo z neizpolnitvijo obveznosti storjeno kaznivo dejanje ali 
prekršek. 

Ce odpusti hišni lastnik hišnika z dela brez zadostno utemeljenega razloga, 
se šteje tak odpust za odpoved. 

37. člen 

Za samovoljno zapustitev dela se šteje: 

1. če da hišnik na nedvomen način delodajalcu razumeti, da brez njegovega 
privoljenja zapušča delo in razdira delovno razmerje; 

2. če hišnik neopravičeno izostane z dela zapored najmanj sedem dni. 
Prenehanje delovnega razmerja v teh primerih ugotovi delodajalec in to 

sporoči hišniku, če je to mogoče. 
Ce zapusti hišnik delo zato, ker mu delodajalec do petnajstega v mesecu 

ne izplača plače za prejšnji mesec ali če kljub opozorilu krati hišniku pravice. 
iz 17., 21., 22. ali 23. člena tega zakona, velja kot da je delodajalec hišniku odpo- 
vedal delovno razmerje. 

38. člen 

Po samem zakonu preneha delovno razmerje hišniku: 

1. če pristojni organ socialnega zavarovanja spozna hišnika za trajno in 
popolnoma nezmožnega za delo — z dnem ko to ugotovi; 

2. če odide hišnik k vojakom, da odsluži vojaški rok — z dnem razrešitve 
delovnega razmerja; 

3. če je zoper hišnika s sodbo sodišča izrečen varnostni ukrep prepovedi 
opravljanja hišniškega poklica — z dnem pravnomočnosti sodbe; 

4. če je hišnik obsojen na kazen zapora daljšo od enega leta ali na drugo 
hujšo kazen — z dnem, ko nastopi kazen. 
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VI. Kazenske določbe 

39. člen 

Delodajalec stori prekršek in se kaznuje z denarno kaznijo do 20 000 
dinarjev: 

1. če ne sklene s hišnikom pogodbe o delovnem razmerju pismeno (11. člen); 
2. če sklene delovno pogodbo z osebo, ki nima predpisanih pogojev za skle- 

nitev delovne pogodbe (13. Člen). 

VII. Predhodne in končne določbe 

40. člen 

V šestdesetih dneh po tem, ko začne veljati ta zakon, morajo hišni sveti 
in hišni lastniki urediti delovna razmerja s hišniki v skladu z določbami tega 
zakona. 

41. člen 

Izvršni svet izda po potrebi predpise za izvrševanje tega zakona, lahko pa 
glede posameznih vprašanj pooblasti Sekretariat Izvršnega sveta za delo, da 
o njih izda natančnejše predpise. 

42. člen 

Z dnem ko začne veljati ta zakon, preneha veljati uredba o plačah hišnikov 
(Uradni list LRS, št. 23-124/52). 

• 43. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu LRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Izdajo zakona o hišnikih narekuje potreba, da se službi hišnika da tudi 
v formalnopravni obliki ustrezen družbeni pomen. Hišnik po novih predpisih, 
kakor tudi že v praksi ni le oseba v delovnem razmerju, ki naj opravlja zgolj 
neke tehnične ali pomožne posle, ki ne bi imeli večjega družbeno ekonom- 
skega pomena. Zlasti hišnik, ki je zaposlen pri hišnem svetu, je oseba, kateri 
je podobno kot družbenim organom t. j. hišnim svetojn in stanovanjskim skup- 
nostim zaupana važna naloga, da neposredno skrbi za stanovanjske hiše in 
stanovanja, da se pravilno uporabljajo in da morajo te čimdalj služiti svojemu 
namenu. Hišnik torej ni zgolj izvrševalec nalog, ki mu jih nalaga hišni svet, 
temveč mora tudi samoiniciativno v smislu predpisov in delovne pogodbe skrbeti 
za red in snago v hiši, za pravilno funkcioniranje vseh naprav v hiši, za vzdr- 
ževanje hiše in stanovanj v ustreznem stanju in da se v hiši ne dela škoda. 
Upravičen je ugotavljati, kako se uporabljajo stanovanja ter je dolžan, da o 
pomanjkljivosti obvešča hišni svet ter da določena opravila izvršuje sam. Po- 
dobne dolžnosti ima tudi hišnik v tistih hišah, ki niso v družbeni lasti. Iz nave- 
denih razlogov, se torej ureja hišniško razmerje in izdaja zakon o hišnikih. 
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Pooblastilo za izdajo takega zakona v okviru republike je dano v čl. 415. 
zakona o delovnih razmerjih (Uradni list FLRJ, št. 53-663-1959) in v določbi 
87. čl. zakona o stanovanjskih razmerjih (Uradni list FLRJ, št. 16-279/1959). 
Po določbah tega zakona so urejena hišniška odnosno delovna razmerja hišni- 
kov, ki sklenejo delovno razmerje ali s hišnim svetom ali z lastnikom hiše. Za 
osebe, ki opravljajo hišniške posle pri stanovanjskih skupnostih in ustanovah 
oziroma pri gospodarskih organizacijah, pa se uporabljajo predpisi, ki veljajo 
za urejanje delovnih razmerij tehničnega osebja in pomožnih uslužbencev zapo- 
slenih pri državnih organih, ustanovah in organizacijah, na katere se nanaša 
zakon o javnih uslužbencih oziroma zakon o delovnih razmerjih. 

Izdaja novega zakona je potrebna tudi zato, ker so dosedanji predpisi ureje- 
vali predvsem plačevanje hišnikov (Uredba o plačah hišnikov — Uradni list 
LRS, št. 23-124/52). 

V splošnih določbah podaja predlog zakona pojem hišnika, določa dela, ki 
naj jih opravlja oziroma njegove pristojnosti, pravice in dolžnosti. Predlog 
zakona dopušča, da so hišniki lahko zaposleni redno ali tudi le priložnostno. 
Za slednje veljajo le izrecno zanje navedene določbe tega zakona. 

Med splošnimi določbami so povzete nekatere določbe zakona o stano- 
vanjskih razmerjih, ker je bilo treba ustrezno združiti materijo, ki se tiče delov- 
nih razmerij in hišniških oziroma stanovanjskih razmerij. To so predvsem 
določbe o tem, da bo občinski ljudski odbor predpisal na ločenih sejah obeh 
zborov, katere hiše v družbenem upravljanju morajo imeti hišnika in da bo 
predpisal oziroma natančneje določil, katera dela se štejejo kot hišniška dela, 
oziroma katere so njihove dolžnosti in pravice. 

Glede obsega hišniških del je važna določba o tem, da se z delovno pogodbo 
lahko dogovori, da bo hišnik opravljal le nekatera od navedenih del ali da bo 
poleg hišniških del opravljal za hišo tudi določena strokovna dela, če ima za 
to potrebno strokovno znanje, tako n. pr. ključavničarska, inštalaterska, mizar- 
ska in druga dela. 

Med splošnimi določbami je tudi navedena razmejitev med hišniškimi deli, 
ki jih je dolžan hišnik opravljati po delovni pogodbi in deli, ki jih opravlja za 
posamezne stranke. Slednja so predvsem tista dela, ki gredo po splošnih pred- 
pisih v brejne stranke in katera plačuje stranka direktno hišniku. 

Pomembne so določbe o hišnikovih dolžnostih in pravicah, iz katerih je 
razviden pomen funkcije, ki se z novim predpisom daje hišniku. Ta je dolžan, 
da poleg ostalih hišniških del po pogodbi in navodilih delodajalca ne pregleduje 
samo skupnih naprav in prostorov v hiši, temveč, da občasno, po pooblastilu 
delodajalca, pregleduje tudi stanovanja in ugotavlja, kako se.vzdržujejo hišne 
naprave ter stanovanjski prostori. O svojih ugotovitvah obvešča hišni svet 
oziroma hišnega lastnika. 

Za sklenitev delovnega razmerja je predpisana pismena oblika. Pismena 
oblika pogodbe je potrebna zato, da se zavarujejo važnejše pravice iz delovnega 
razmerja in iz socialnega zavarovanja. Delovno razmerje se sicer sklepa na enak 
način kot pri ostalih delavcih, za nedoločen čas, za določen Čas ali na poskušnjo, 
vendar se za sklenitev delovnega razmerja zahteva poseben, strožji pogoj t. j. 
starost 18 let in ne 15 let kot sicer. Glede na funkcije, ki jih ima hišnik in ki 
zahtevajo večjo zrelost zaposlenega, je to primerno. 
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Pri plačevanju izhaja predlog iz osnove, da plače hišnikov ne smejo biti 
manjše, kot so glede na delovno dobo in strokovno kvalifikacijo predpisane za 
tehnično osebje in pomožne uslužbence. 

Hišniki se lahko plačujejo po raznih osnovah: po času (mesečno, na uro), 
po akordu, po normah. Z delovno pogodbo se lahko prizna hišniku tudi pravica 
do premij in do ustrezne delovne obleke. 

Ce se da hišniku stanovanje, ki je v hiši namenjeno za hišnika, je treba 
to določiti v delovni pogodbi. O dodelitvi stanovanja izda hišni svet posebno 
odločbo. Vrednost stanovanja se ugotovi v delovni pogodbi in se obračuna pri 
izplačilu plače. Glede nastanka in prestanka pravice do hišniškega stanovanja 
odnosno glede obsega te pravice, se predlog zakona sklicuje na določbe zakona 
o stanovanjskih razmerjih. 

Predlog zakona dopušča določanje rednega delovnega časa na razne načine, 
kakor najbolj ustreza posameznim hišniškim poslom. Lahko se postavi kot 
načelo: povprečje je 8 ur dnevno v mesecu, ali nepretrgan redni delovni čas 

' 8 ur dnevno z vmesnim polurnim odmorom ali deljen redni delovni čas s pre- 
kinitvijo najmanj 1 uro, ki se ne šteje v redni delovni čas. Določa se nedeljski 
počitek in počitek na državni praznik, lahko pa je ta počitek okrnjen, če so 
nekatera dela ob nedeljah in državnih praznikih nujna. Obseg dela na take 
dni je treba posebej določiti v delovni pogobi. 

Plačan letni dopust se daje hišniku pod pogoji čl. 26. in 27. ZDR. Hišnik 
ima tudi pravico do 7 dni plačanega izrednega dopusta za zasebne opravke, tako 
kot ostali delavci. 

Predpise o strokovnem usposabljanju hišnikov bo izdal Sekretariat IS za 
delo LRS v soglasju s Sekretariatom za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in 
komunalne zadeve LRS. 

Predlog ima le kratko določbo o higienskem in tehničnem varstvu pri delu, 
oziroma o zadevnih dolžnostih delodajalcev in hišnikov, v ostalem veljajo pri- 
merno določbe 1. dela ZDR. 

Predlog zakona določa za hišnike v hišah, ki зо v družbenem upravljanju, 
disciplinske kazni: opomin, ukor, denarno kazen in odpust iz delovnega raz- 
merja. 

Izrekanje disciplinske kazni opomina in ukora je prepuščena hišnemu svetu, 
ostale kazni pa izreka disciplinska komisija, ki se ustanovi pri stanovanjski 
skupnosti. Na drugi stopnji odloča o pritožbah proti izrekom disciplinskih ko- 
misij  disciplinsko sodišče pri občinskem ljudskem odboru. 

Natančnejše predpise o postopku in o disciplinskih organih bo izdal Sekre- 
tariat IS za delo. 

Za hišnike v hišah, ki niso v družbenem upravljanju pa predlog zakona 
predvideva možnost odpusta, kadar hišnik občutno zanemarja svoje delovne 
obveznosti. S tem se nadomeščajo predpisi o disciplinskih kaznih, ki veljajo 
za hišnike, ki so zaposleni v hišah v družbenem upravljanju. 

Delovna razmerja hišnikov prenehajo po predlogu zakona lahko po pisme- 
nem sporazumu, z odpovedjo, s pretekom časa, za katerega so bila sklenjena, 
z disciplinskim odpustom, zaradi samovoljne zapustitve dela in po samem za- 
konu. Pogoji pa so prilagojeni posebnostim delovnih razmerij hišnikov. Glede 
priložnostnega delovnega razmerja velja odpoved na 15 dni, če ni z delovno 
pogodbo določen daljši odpovedni rok. 
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Kot poseben način prenehanja delovnega razmerja uvaja predlog zakona 
možnost odpusta, kadar je hišnik zaposlen v hiši, ki ni v družbenem uprav- 
ljanju. 

Kot posebno vrsto prenehanja delovnega razmerja predlog zakona obrav- 
nava izstop hišnika z dela. Do izstopa je hišnik upravičen, če mu delodajalec 
do 15. v mesecu ne izplača za prejšnji mesec plače ali če mu krati pravice do 
plače za nadurno ali nočno delo, ali za delo ob državnih praznikih ali pravico 
do odmorov, počitkov ali dopustov. 

Izstop hišnika z dela brez odpovedi ima v naštetih primerih za delodajalca 
iste posledice kot če bi delodajalec odpovedal. 

Predlog zakona vsebuje tudi kazenske določbe, po katerih se delodajalec 
kaznuje za prekrške z denarno kaznijo do 20 000 din, če ne sklene s hišnikom 
pismene pogodbe, ali če sklene delovno pogodbo z osebo, ki nima za to pred- 
pisanih pogojev. 

Med predhodnimi in končnimi določbami določa predlog zakona, da morajo 
hišni sveti in hišni lastniki v 60 dneh od dne, ko prične veljati ta zakon, urediti 
delovna razmerja s hišniki v skladu z določbami tega zakona. V tem času, se 
smatra, da bo mogoče proučiti določbe novega zakona in že obstoječa delovna 
ter ostala razmerja prilagoditi določbam tega zakona. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za zdravstvo 
in socialno politiko 

POROČILO 

k predlogu zakona o hišnikih 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora Ljudske skup- 
ščine LRS je na seji dne 23. novembra 1959 razpravljal o predlogu zakona o 
hišnikih po besedilu, kot ga je predložil Izvršni svet. 

V načelni razpravi so člani odbora poudarili potrebo, da se dolžnosti in 
pravice hišnikov pravno uredijo in določi njihov položaj in pristojnosti. Odbor 
je bil mnenja, da so s tem predlogom zakona navedena vprašanja urejena v 
skladu s prakso in potrebami, pa tudi z zakonitimi predpisi. 

Odbor je v razpravi o podrobnostih sprejel predlog zakona brez sprememb 
in je soglašal z dopolnitvijo Izvršnega sveta, po kateri se v prvem odstavku 
13. člena za besedo »Redno« dodasta besedi »oziroma priložnostno«, zadnji od- 
stavek tega člena pa črta. 

Prav tako se odbor strinja s predlaganim amandmajem zakonodajnega 
odbora k 33. členu, ki je bil v obrazložitvi Izvršnega sveta nakazan. 
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Odbor za zdravstvo in socialno politiko predlaga Republiškemu zboru, da 
predlog zakona o hišnikih sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Martina Zakonjška. 

St. R 270/2-59. 
Ljubljana, dne 23. novembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
MartinZakonjsekl. r. MiraSvetinal.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo oblasti 
in upravo 

POROČILO 

k predlogu zakona o hišnikih 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo je 21. novembra 1959 obravnaval 
predlog zakona o hišnikih. 

Odbor je obravnaval zlasti kazenske določbe, h katerim je dal svojo pri- 
trditev in se v celoti strinja z obrazložitvijo Izvršnega sveta, po kateri hišnik 
ni zgolj izvrševalec nalog, ki mu jih nalaga hišni svet, ampak tudi neposredno 
skrbi za stanovanjsko hišo in stanovanja. S tem bo vloga hišnika dobila tisti 
družbeni pomen, ki ustreza današnjemu razvoju družbenega upravljanja na 
stanovanjskem področju. 

Odbor je predlog zakona soglasno sprejel in se strinja z dopolnitvijo k 
13. členu, ki jo je predlagal Izvršni svet ter s spremembo in dopolnitvijo, ki 
jo v zvezi s 33. členojn predlaga zakonodajni odbor. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da z omenjenimi spremembami in 
dopolnitvami, predlog zakona o hišnikih sprejme. 

Odbor je za poročevalca določil Cvetko Vodopivec. 

St. R 270/1-59. 
Ljubljana, dne 21. novembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
CvetkaVodopivecl.   r. MilanApihl.   r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za vprašanja dela 
in socialnega zavarovanja 

POROČILO 

k predlogu zakona o hišnikih 

Odbor za vprašanja dela in socialnega zavarovanja je 23. novembra 1959 
obravnaval predlog zakona o hišnikih in ga v načelu in podrobnostih sprejel. 

S tem zakonom so točno določene dolžnosti in pravice hišnika in bo 
tako pravno urejeno tudi delovno razmerje hišnikov, pri čemer predlog zakona 
upošteva določbe zveznega zakona o delovnih razmerjih in zakona o stano- 
vanjskih razmerjih. 

Pri podrobni obravnavi predloga zakona se je odbor strinjal z dopolnitvijo, 
ki jo je k 13. členu predloga zakona predlagal predstavnik Izvršnega sveta, 
po kateri se v prvem odstavku za besedo »Redno« dodasta besedi »oziroma 
priložnostno«; zadnji odstavek v istem členu pa je črtati. 

Odbor se prav tako strinja s spremembo oziroma dopolnitvijo, ki jo v 
zvezi s 33. členom predloga zakona predlaga zakonodajni odbor. 

Odbor za vprašanja dela in socialnega zavarovanja predlaga Zboru pro- 
izvajalcev, da sprejme predlog zakona o hišnikih. 

Odbor je za poročevalca določil Štefana Antaliča. 

St. P 89/1-59. 
Ljubljana, dne 23. novembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
Štefan   Antalič   1.   r. JožeBergantl. r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 
POROČILO 

k predlogu zakona o hišnikih 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine je na seji dne 
24. novembra 1959 razpravljal o predlogu zakona in ga po obrazložitvi v 
načelu sprejel. 

Odbor je pri podrobni obravnavi predloga zakona sprejel naslednje spre- 
membe oziroma dopolnitve: 

33. člen: Zadnji odstavek tega člena naj se prenese na konec V. poglavja 
kot samostojni 39. člen. Nadaljnji členi naj se preštevilčijo. 
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Odbor je v celoti sprejel predlog zakona in predlaga, da ga Republiški 
zbor sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Franca Travna. 

St. R 270/3-59. 
Ljubljana, dne 24. novembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
FrancTrevenl.   r. dr.   HeliModicl.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Zakonodajni odbor 
POROČILO 

k predlogu zakona o hišnikih 

Zakonodajni odbor je na seji dne 24. novembra 1959 obravnaval predlog 
zakona o hišnikih, ki ga je predložil Izvršni svet. 

Odbor je ugotovil, da je pooblastilo za izdajo takega zakona v okviru 
republike dano v zakonu o delovnih razmerjih in zakonu o stanovanjskih 
razmerjih ter da je pravice in dolžnosti hišnikov potrebno urediti in formalno- 
upravno določiti, saj dosedanji predpisi teh vprašanj ne urejajo. 

Odbor je soglašal s spremembo, ki jo je k 13. členu predloga zakona 
predlagal Izvršni svet, sam pa je sprejel še predlog, da se besedilo zadnjega 
odstavka 33. člena izloči iz tega člena in uvrsti v istem poglavju kot nov 
39. člen; dosedanji 39. člen naj postane 40. člen, nadaljnji členi pa se pre- 
numerirajo. 

Odbor je spremembe in dopolnitve k predlogu zakona vskladil z odborom 
za vprašanja dela in socialnega zavarovanja. 

Zakonodajni odbor predlaga, da Zbor proizvajalcev predlog zakona o 
hišnikih s predloženimi spremembami sprejme. 

Za  poročevalca  je  odbor  določil  ljudskega   poslanca   Bojana   Leskovarja. 

St. P 89/2-59. 
Ljubljana, dne 24. novembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
Bojan   Leskovarl.   r. Andrej   Babnik   L   r. 
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PREDLOG   ZAKONA 

o  delovnih  razmerjih gospodinjskih  pomočnic  in  postrežnic 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Gospodinjska pomočnica po tem zakonu je oseba, ki opravlja na podlagi 
sporazuma o delovnem razmerju '( v nadaljnjem besedilu: delovna pogodba) 
poln delovni čas gospodinjska dela v zasebnem gospodinjstvu kot svoj redni 
in glavni poklic. 

Za postrežnico se po tem zakonu šteje oseba, ki opravlja na podlagi de- 
lovne pogodbe gospodinjska dela v zasebnem gospodinjstvu redno manj kot 
poln delovni čas, in sicer priložnostno ali zato, da si ustvari dopolnilne dohodke 
za preživljanje. 

2. člen 

Za gospodinjska dela se po tem zakonu šteje pripravljanje hrane, posprav- 
ljanje, čiščenje, pranje, likanje, krpanje in druga podobna dela, ki se navadno 
opravljajo v gospodinjstvu, ter varovanje otrok. 

3. člen 

Ce gospodinjska pomočnica ali postrežnica poleg gospodinjskih del opravlja 
za delodajalca še druga dela, je treba pravice in obveznosti glede takih del 
urediti s posebno pogodbo. 

Ce opravlja kakšna oseba pri zasebnem delodajalcu poleg gospodinjskih 
del pretežno druga dela (kmetijska, obrtna in podobna), se taka oseba ne 
šteje za gospodinjsko pomočnico oz. postrežnico in se za tako delovno razmerje 
uporabljajo ustrezni drugi predpisi. 

4. člen 

Delodajalec mora omogočiti gospodinjski pomočnici strokovno usposabljanje, 
kolikor to dopuščata narava in obseg njenega dela v gospodinjstvu. 

Delodajalec lahko veže privoljenje za strokovno usposabljanje po prejšnjem 
odstavku na to, da se gospodinjska pomočnica zaveže ostati v delovnem raz- 
merju določeno dobo po usposobitvi. 

Predpise o načinu strokovnega usposabljanja gospodinjskih pomočnic izda 
Sekretariat Izvršnega sveta za delo. 

5. člen 

Ce gospodinjska pomočnica, ki živi v skupnem gospodinjstvu z deloda- 
jalcem, zaradi bolezni ne more opravljati svojega dela, jo ,mora delodajalec na 
njeno zahtevo en mesec obdržati v svoji oskrbi, lahko pa ji za ta čas priskrbi 
primerno oskrbo drugod. 

V primerih iz prejšnjega odstavka mora gospodinjska pomočnica povrniti 
delodajalcu stroške oskrbe v višini vrednosti oskrbe, določene z delovno po- 
godbo (18. člen). 
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6.  člen 

Za gospodinjske pomočnice in postrežnice veljajo predpisi o obveznih prvih 
in periodičnih zdravniških pregledih, ki se nanašajo na osebje, zaposleno v 
proizvodnji ali prometu z živili, če so v gospodinjstvu otroci, pa tudi predpisi 
o zdravniških pregledih, ki se nanašajo na osebje, ki je zaposleno pri otrocih. 

7. člen 

Delodajalec mora izpolnjevati nasproti gospodinjski pomočnici oziroma 
postrežnici obveznosti iz tega zakona in iz delovne pogodbe. 

Gospodinjska pomočnica oziroma postrežnica je dolžna opravljati gospo- 
dinjska dela v skladu z delovno pogodbo in po navodilih delodajalca ter mora 
varovati ugled njegove družine. 

8. člen 

Za postrežnice veljajo samo tisW določbe tega zakona, za katere je s tem 
zakonom to izrecno določeno. 

Določbe prvega dela zakona o delovnih razmerjih veljajo primerno za 
gospodinjske pomočnice in postrežnice v zasebnih gospodinjstvih. Za postrež- 
nice se ne uporabljajo dolgčbe o plačanem letnem dopustu. 

9. člen 

Za spore iz delovnih razmerij po tem zakonu je pristojno okrajno sodišče. 

II. Sklenitev delovnega razmerja 

10. člen 

Delovno razmerje med gospodinjsko pomočnico oziroma postrežnico in 
delodajalcem se sklene z ustno ali  pismeno delovno pogodbo. 

Delovna pogodba mora obsegati določbe o tem, ali se sklene delovno raz- 
merje z gospodinjsko pomočnico ali s postrežnico, ali je sklenjeno delovno 
razmerje za nedoločen čas, za določen čas ali na poskušnjo, o tem, kakšna 
gospodinjska dela jnora gospodinjska pomočnica oziroma postrežnica oprav- 
ljati,  o plači, o počitkih in dopustih. 

V delovni pogodbi so lahko tudi natančnejše določbe o delovnem času, 
o odgovornosti za škodo, o odpovednem roku in tudi druge določbe glede 
delovnega  razmerja. 

11. člen 

Delovno razmerje na poskušnjo se lahko dogovori za največ 30 dni. V tem 
času lahko vsaka stranka brez odpovedi tako delovno razmerje razdere. 

Ce je bilo delovno razmerje sklenjeno za določen čas ali na poskušnjo, se 
šteje, da je sklenjeno za nedoločen čas, če gospodinjska pomočnica oziroma 
postrežnica brez ugovora delodajalca dela še naprej po preteku dogovorjenega 
roka oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka. 



208 Priloge 

12. člen 

Gospodinjska  pomočnica   oziroma  postrežnica  lahko sklene  delovno   raz- 
merje, če izpolnjuje tele splošne pogoje: 

1. da je stara  15 let, 
2. da je zdrava, 
3. da zoper njo ni bil s sodbo sodišča izrečen varnostni ukrep prepovedi 

opravljanja poklica gospodinjske pomočnice oziroma postrežnice. 

1П. Delovni čas, počitki in dopusti 

13. člen 

Delovni čas gospodinjske pomočnice, ki živi z delodajalcem v skupnem 
gospodinjstvu, se mora urediti tako, da џпа gospodinjska pomočnica najmanj 
8 ur, če še ni stara 18 let, pa najmanj 9 ur nepretrganega časa za nočni 
počitek. 

Delovi čas gospodinjske pomočnice, ki ne živi z delodajalcem v skupnem 
gospodinjstvu, ne sme znašati v mesečnem povprečju več kot 8 ur na dan. 

14. člen 

Gospodinjska pomočnica, ki živi z delodajalcem v skupnem gospodinjstvu, 
ima prosto dvakrat na teden in ob državnih praznikih, vsakokrat najmanj 
po 5 ur. 

Katere dni v tednu ima gospodinjska pomočnica počitek po prejšnjem 
odstavku, določita sporazumno delodajalec in gospodinjska pomočnica. 

15. člen 

Gospodinjska pomočnica ima pravico do plačanega letnega dopusta, ki 
traja glede na skupni čas, ki ga je prebila v delovnem razmerju: 

1. 12 delovnih dni — za delovno dobo do 5 let; 
2. 18 delovnih dni — za delovno dobo nad 5 do 15 let; 
3. 24 delovnih dni — za delovno dobo nad 15 do 25 let; 
4. 30 delovnih dni — za delovno dobo nad 25 let. 

16. člen 

Gospodinjska pomočnica, ki še ni stara 18 let, ima pravico do plačanega 
letnega dopusta: 

1. 21 delovnih dni — od 15. do dopolnjenega 16. leta starosti; 
2. 19 delovnih dni — nad 16. do dopolnjenega 17. leta starosti; 
3. 17 delovnih dni — nad 17. do dopolnjenega 18. leta starosti. 

17. člen 

Gospodinjska pomočnica pridobi pravico do plačanega letnega dopusta po 
preteku  11  mesecev nepretrgane delovne dobe. 
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18. člen 

Gospodinjska pomočnica ima pravico do izrednega plačanega dopusta skupaj 
do 7 dni v koledarskem letu zaradi nujnega zasebnega opravka (smrt v ožji 
družini in podobno). 

IV. Plače 

19. člen 

Plača gospodinjske pomočnice oziroma postrežnice se določi v delovni 
pogodbi. 

Ce so s pogodbo dogovorjeni tudi prejemki v naravi (hrana, stanovanje 
in drugo), je treba v delovni pogodbi določiti skupni znesek plače, koliko od 
tega odpade na plačilo v denarju in koliko znaša vrednost prejemkov v naravi. 

Denarni prejemki se izplačujejo mesečno za nazaj. 

20. člen 

Sekretariat Izvršnega sveta za delo predpiše minimalne zneske plač glede 
na strokovno usposobljenost in delovno dobo gospodinjske pomočnice oziroma 
postrežnice ter koliko največ sme znašati vrednost prejemkov v naravi do 
skupne plače. 

Vrednost prejemkov v naravi za celotno preskrbo ne sme biti večja od 
60 % skupne plače. 

21. člen 

Delodajalec mora gospodinjski pomočnici, ki živi z njim v skupnem gospo- 
dinjstvu, zagotoviti osebno uporabo ali souporabo primernega stanovanjskega 
prostora, ki ustreza stanovanjskim razmeram gospodinjstva. 

Ob prenehanju  delovnega  razmerja se mora gospodinjska  pomočnica  iz 
stanovanja izseliti. 

22. člen 

Hrana mora ustrezati razmeram gospodinjstva, v vsakem primeru pa mora 
biti zadostna in zdrava. 

23. člen 

Gospodinjska pomočnica ima za čas plačanega dopusta pravico do denar- 
nega nadomestila v višini skupnega zneska plače (člen 19). 

V. Prenehanje delovnega razmerja 

24. člen 

Delovno razmerje gospodinjske pomočnice oziroma postrežnice preneha po 
sporazumu, z odpovedjo, s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno, po 
samem zakonu, z izstopom z dela ali z odpustom. 

25. člen 

Delovno razmerje med delodajalcem in gospodinjsko pomočnico oziroma 
postrežnico lahko preneha vsak čas po sporazumu. 

14 
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26. člen 

Delovno razmerje, sklenjeno za nedoločen čas, lahko odpove tako delo- 
dajalec,  kakor tudi  gospodinjska  pomočnica  oziroma  postrežnica. 

Ce odpove delovno razmerje delodajalec, mora na zahtevo gospodinjske 
pomočnice oziroma postrežnice dati odpoved pismeno in jo obrazložiti. 

Ce je dana odpoved do 15. v mesecu, začne teči odpovedna doba s tefn 
dnem, če je dana po 15. v mesecu, začne teči odpovedna doba s prvim dnevom 
naslednjega meseca. 

27. člen 

Odpovedni rok se določi z delovno pogodbo, vendar ne sme biti krajši kot 
15 dni in ne daljši kot 6 mesecev. 

Ce odpovedni rok v delovni pogodbi ni določen, velja petnajstdnevni od- 
povedni rok. 

28. člen 

Gospodinjski pomočnici ni mogoče odpovedati med boleznijo, ki ne traja 
več kot mesec dni in med letnim dopustom. 

29. člen 

Delovno razmerje, sklenjeno za določen čas, preneha s pretekom časa, za 
katerega je bilo sklenjeno, razen v primeru iz drugega odstavka 11. člena. 

30. člen 

Po sadnem zakonu preneha delovno razmerje gospodinjski pomočnici ozi- 
roma postrežnici: 

— če jo pristojni organ socialnega zavarovanja proglasi za trajno in po- 
polnoma nezmožno za delo — z dnem ugotovitve nezmožnosti; 

— če je bil zoper njo s pravnomočno sodbo sodišča izrečen varnostni ukrep 
prepovedi opravljanja poklica gospodinjske pojnočnice oziroma postrežnice — 
z dnem pravnomočnosti sodbe; 

— Če je bila s pravnomočno sodbo sodišča obsojena na kazen zapora ali 
na kakšno drugo hujšo kazen — z dnem, ko nastopi kazen. 

31. člen 

Gospodinjska pomočnica oziroma postrežnica lahko izstopi z dela brez 
poprejšnje odpovedi: 

— če ji zasebni delodajalec ne izplača dogovorjenih denarnih prejemkov 
do 15. dne v mesecu za prejšnji mesec; 

— če ji delodajalec ne daje primerne hrane oziroma stanovanjskega pro- 
stora (21. in 22. člen); 

— če delodajalec grdo ravna z njo ali če jo sili k storitvi nezakonitih 
oziroma nemoralnih dejanj ali če jo sili k opravljanju dela v življenju ozi- 
roma zdravju nevarnih pogojih  in dela,  ki  ni  bilo dogovorjeno; 

— če ji delodajalec kljub opozorilu krati pravice iz 13. do 18. člena tega 
zakona. 
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Za izstop z dela se šteje, če gospodinjska pomočnica oziroma postrežnica 
3 zaporedne dni neopravičeno izostane z dela. 

Ce preneha delovno razmerje z izstopom v primerih iz prvega odstavka 
tega člena, se šteje, da je delodajalec odpovedal delovno razmerje. Gospodinjska 
pomočnica oziroma postrežnica ima v takem primeru pravico do denarnega 
nadomestila v višini skupnega zneska plače za čas odpovednega roka. 

32. člen 

Delodajalec lahko odpusti z dela gospodinjsko pomočnico oziroma postrež- 
nico brez poprejšnje odpovedi, če gopodinjska pomočnica oziroma postrežnica 
živi nemoralno; če s svojim ravnanjem ogroža življenje oziroma zdravje delo- 
dajalca oziroma njegovih družinskih članov ali če jo delodajalec zaloti pri 
storitvi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na predlog. 

Ce delodajalec neupravičeno odpusti z dela gospodinjsko pomočnico ozi- 
roma postrežnico, se šteje takšen odpust kot delodajalčeva odpoved. 

VI. Kazenske določbe 

33. člen 

Delodajalec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev: 
1. če kljub opozorilu gospodinjske pomočnice oziroma postrežnice ravna 

v nasprotju z določbami 5. člena tega zakona; 
2. če sklene delovno pogodbo z osebo, ki nima predpisanih pogojev 

(12.  člen). 

VII. Prehodne in končne določbe 

34. člen 

Delovna razmerja gospodinjskih pomočnic in postrežnic se morajo urediti 
v skladu z določbami tega zakona najkasneje v dveh mesecih od dneva, ko 
začne veljati ta zakon. 

35. člen 

Izvršni svet izda po potrebi predpise za izvrševanje tega zakona, lahko 
pa glede posameznih vprašanj pooblasti Sekretariat Izvršnega sveta za delo, 
da o njih izda natančnejše predpise. 

36. člen 

Ko začne veljati ta zakon, neha veljati uredba o plačah gospodinjskih 
pomočnic (Uradni list LRS, št. 23-125/52). 

37. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu LRS«. 

14' 
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OBRAZLOŽITEV 

Zaposlovanje gospodinjskih pomočnic v zasebnih gospodinjstvih je v se- 
danjem stanju našega družbeno političnega in gospodarskega razvoja še po- 
trebno. Zasebni delodajalci zaposlujejo gospodinjske pomočnice, ker so sami 
zaposleni in ker za vodenje gospodinjskih poslov ter delno za varstvo otrok 
potrebujejo pomočnice. V večini primerov ne zadostuje zaposlitev pomočnic le 
za nekaj ur, temveč polna zaposlitev, da se morejo delodajalci posvetiti v 
polni meri svojim dolžnostim. Po stanovanjskih skupnostih in v okviru raznih 
gospodinjskih birojev se sicer ustanavljajo servisne službe, vendar je organi- 
zacija tovrstnih služb odvisna od raznih činiteljev, ki onemogočajo takojšnjo 
vzpostavitev široke mreže takih služb. 

Delovna razmerja gospodinjskih pomočnic in postrežnic v zasebnih gospo- 
dinjstvih doslej v naši republiki s predpisi niso bila v celoti urejena. Uredba 
o plačah gospodinjskih pomočnic iz 1. 1952 je urejala predvsem le plačevanje 
gospodinjskih pomočnic, t. j. minimalne plače in dajatve v naravi ter raz- 
merje med dajatvajni v gotovini in dajatvami v naravi. 

Medtem je bil sicer izdan zakon o delovnih razmerjih, vendar se določbe 
tega zakona razen določb v 1. delu, ki so splošne in ki veljajo za vse osebe v 
delovnem razmerju, niso mogle neposredno uporabljati za urejanje delovnih 
razmerij gospodinjskih pomočnic in postrežnic, ki imajo posebno obeležje, glede 
na prirodo dela in razmerje do delodajalca. Zato je zakon o delovnih razmerjih 
določil v 415. členu, da je dopustno delovna razmerja gospodinjskih pomočnic 
urediti na poseben način v skladu z načeli in v mejah tega zakona. 

Koncem leta 1958 je bilo po podatkih Republiškega zavoda za socialno zava- 
rovanje zaposlenih 5580 gospodinjskih pomočnic. Nujno je torej čimpreje izdati 
zakon, ki bi urejal delovna razmerja gospodinjskih pomočnic pri zasebnih delo- 
dajalcih. Ce so gospodinjske pomočnice zaposlene pri organizacijah, se štejejo 
za delavke organizacij in se zanje neposredno uporabljajo predpisi, ki veljajo 
za urejanje delovnih razmerij delavcev v organizacijah. 

Ker je v posameznih zasebnih gospodinjstvih včasih potrebno tudi zapo- 
slovanje postrežnic, ki niso zaposlene s polnim delovnim časom, temveč le nekaj 
ur dnevno, je nujna tudi ureditev teh delovnih razmerij. Skupno naj bi se torej 
z republiškim zakonom urejala delovna razmerja gospodinjskih pomočnic in 
postrežnic. Za postrežnice naj bi veljale le izrecno zanje navedene določbe tega 
zakona. , 

Predlog republiškega zakona izhaja iz stališča, da se morajo urediti pred- 
vsem one pravice in dolžnosti v delovnih razmerjih gospodinjskih pomočnic 
z zas. delodajalci, ki so značilne oziroma specifične za ta delovna razmerja. Za 
gospodinjske pomočnice in postrežnice veljajo ustrezno določbe prvega dela 
zakona o delovnih razmerjih glede pravice do plačanega letnega dopusta, do 
higienske in tehnične zaščite pri delu, glede nadomestil, posebnega varstva žena, 
invalidov in mladine, pravic v času začasne nezaposlenosti, itd. Ostale pravice 
in dolžnosti oziroma vprašanja iz delovnega razmerja, ureja ta zakon, tako n. pr. 
nastanek delovnega razmerja, delovni čas, odmore, izredne dopuste, plačevanje, 
prenehanje delovnega razmerja itd. 

Predlog zakona ima sedem poglavij. 
Med splošnimi določbami predlog zakona opredeljuje pojma gospodinjske 

pomočnice in postrežnice in primeroma našteva dela, ki jih opravljajo te osebe. 
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Ce naj bi te osebe poleg svojih rednih del opravljale še druga dela, ki ne spa- 
dajo med redno gospodinjsko delo tako n. pr. kmetijska dela, razna obrtna dela 
itd. določa predlog zakona, da se taka zaposlitev mora urediti s posebno pogodbo. 
To je potrebno zato, da se onemogoči nalaganje takih del gospodinjski pomoč- 
nici, ki ne spadajo v reden okvir, ne da bi se ji določili zato posebni prejemki 
in ostali pogoji za opravljanje takega dela. 

Predlog zakona vsebuje tudi določbe o strokovnem izobraževanju. Zasebni 
delodajalec mora omogočiti gospodinjski pomočnici v okviru možnosti gospo- 
dinjstva strokovno usposabljanje, lahko pa veže privoljenje za strokovno uspo- 
sabljanje na to, da se gospodinjska pomočnica zaveže ostati določen čas po uspo- 
sobitvi v delovnem razmerju. Natančnejše predpise o strokovnem izobraževanju 
bo izdal Sekretariat IS za delo. 

Delovno razmerje tako med gospodinjsko pomočnico in delodajalcem kot 
med postrežnico in delodajalcem se sklepa ali z ustnim ali s pismenim spora- 
zumom. Delovno razmerje se sklene za nedoločen ali določen čas ali na po- 
skušnjo. Ce gospodinjska pomočnica ali postrežnica brez ugovora delodajalca v 
zadnjih dveh primerih dela še naprej, se šteje, da je delovno razmerje sklenjeno 
za nedoločen čas. 

Da more gospodinjska pomočnica ali postrežnica skleniti delovno razmerje,, 
mora izpolnjevati splošne pogoje, ki jih predpisuje zakon o delovnih razmerjih. 
Predlog zakona predpisuje obvezne prve in periodične zdravniške preglede teh 
oseb na način kot velja za zaposlene v proizvodnji ali v prometu z živili ali pri 
otrocih. To je potrebno glede na to, da spada med opravila gospodinjskih po- 
močnic tudi pripravljanje hrane in varovanje otrok. 

Pri določanju delovnega časa, odmorov in počitkov, predlog zakona odstopa 
od določb drugega dela zakona o delovnih razmerjih, kjer se urejajo delovna 
razmerja delavcev v gospodarskih organizacijah. Zaradi posebnosti delovnih 
razmerij gospodinjskih pomočnic, ki žive v gospodinjski skupnosti z zasebnim 
delodajalcem, ni mogoče z zakonom določati delovnega časa in odmorov. Značaj 
dela v takem delovnem razmerju je tak, da se nujno mora opravljati preko 
vsega dne, čeprav ne ves čas kontinuirano in enako intenzivno. Gospodinjska 
pomočnica tekom delovnega dne opravi tudi vse delo za sebe. Iz navedenih 
razlogov je zakon prepustil ureditev delovnega časa in odmorov v posameznem 
primeru medsebojnemu sporazumu. Določil je le, da gospodinjskim pomočnicam 
pripada najmanj 8 ur nepretrganega nočnega počitka. 

Po predlogu zakona ima gospodinjska pomočnica, ki živi z zasebnim delo- 
dajalcem v skupnem gospodinjstvu, prosto dvakrat na teden in ob državnih 
praznikih po 5 ur. Dnevi popoldanskega počitka se določijo z medsebojnim spo- 
razumom. Za gospodinjske pomočnice, ki ne žive z zasebnim delodajalcem v 
skupnem gospodinjstvu, določa predlog zakona delovni čas v mesečnem po- 
vprečju do 8 ur na dan, ker se v takih primerih delo opravlja kontinuirano in 
enako intenzivno in gospodinjske pomočnice ne morejo opravljati obenem tudi 
del zase. 

Pravica do plačanega letnega dopusta in izrednega dopusta je urejena v 
skladu z ustreznimi določbami zakona o delovnih razmerjih. Osnova za plačilo 
v času dopusta so prejemki gospodinjskih pomočnic v denarju in v naravi. 

Glede plačevanja ima predlog zakona le načelne določbe. Minimalne zneske 
plač bo glede na stopnjo strokovnosti in delovno dobo predpisal Sekretariat 
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IS za delo,  prav tako tudi razmerje med  vrednostjo prejemkov v  naravi  in 
skupno plačo. 

Prejemki gospodinjskih pomočnic oziroma postrežnic se lahko določijo v 
gotovini in v naravi (hrana, stanovanje in drugo). Vrednost zadnje navedenih 
prejemkov v naravi ne sme biti večja od 60 % skupne plače, kar je primemo 
glede na ustaljeno prakso. 

Ce živi gospodinjska pomočnica v skupnem gospodinjstvu z zasebnim delo- 
dajalcem, ji mora delodajalec zagotoviti osebno uporabo ali souporabo stano- 
vanjskega prostora. 

Ob prenehanju delovnega razmerja se fnora gospodinjska pomočnica iz 
stanovanja izseliti. Iz tega sledi, da je ta pravica le del dajatev v naravi, nikakor 
pa ne stanovanjska pravica po zakonu o stanovanjskih razmerjih. 

V primeru obolelosti gospodinjske pomočnice je delodajalec dolžan, da jo 
na njeno zahtevo obdrži v svoji oskrbi, lahko pa ji za ta čas preskrbi primerno 
oskrbo drugod. V teh primerih torej ne gre za prenehanje delovnega razmerja, 
temveč le za prekinitev gospodinjske skupnosti. 

Predlog zakona tudi določa, da mora gospodinjska pomočnica v času oskr- 
bovanja pri delodajalcu temu povrniti vrednost dajatev v naravi v višini, kot 
je bila določena z delovno pogodbo. To je upravičeno glede na to, ker ima 
gospodinjska pomočnica v primeru bolezni pravico do oskrbnine iz socialnega 
zavarovanja, osnova te oskrbnine pa so njeni prejemki v naravi in v denarju. 

Med dajatve v naravi šteje predlog zakona tudi hrano, ki pa mora ustrezati 
razmeram gospodinjstva, kjer je zaposlena in mora biti zadostna in zdrava. 

Za prenehanje delovnega razmerja predlog zakona prevzema načine, ki so 
določeni z zakonom o delovnih razmerjih. Ti so: prenehanje po sporazumu, z 
odpovedjo, s pretekom časa, za katerega je bilo delovno razmerje sklenjeno, 
zaradi samovoljne zapustitve dela in po samem zakonu. Ti načini prenehanja 
delovnega razmerja so prilagojeni specifičnostim teh razmerij. Poleg teh na- 
činov pa uvaja zakon še dva nova načina, ki sta nujna predvsem zaradi poseb- 
nosti teh delovnih razmerij glede na obstoj skupnega gospodinjstva, to je način 
prenehanja z izstopom z dela in z odpustom v taksativno navedenih primerih. 

Razlike od določb zakona o delovnih razmerjih, ki urejajo prenehanje delov- 
nega razmerja, so naslednje: 

Gospodinjski pomočnici oziroma postrežnici je mogoče odpovedati tudi med 
boleznijo, vendar le v primerih, če traja bolezen več kot en mesec. Taka določba 
je umestna glede na to, da je priroda dela gospodinjske pomočnice taka, da se 
to delo mora opravljati kontinuirano in da ne trpi daljših prekinitev. 

Zaradi samovoljne zapustitve dela se smatra po predlogu zakona, da pre- 
neha delovno razmerje gospodinjski pomočnici oziroma postrežnici že z neopra- 
vičenim izostankom treh zaporednih dni in ne šele 7 dni, kot po zakonu o 
delovnih razmerjih. To je prav tako utemeljeno glede na značaj dela gospo- 
dinjske pomočnice. 

Novost zakonskega predloga je posebna oblika prenehanja delovnega raz- 
merja z izstopom z dela v taksativno naštetih primerih, ko gospodinjska pomoč- 
nica lahko zapusti delo brez poprejšnje odpovedi, namreč, če ji delodajalec krati 
njene osnovne pravice iz delovnega razmerja ali če z njo grdo ravna ali če jo sili 
k nezakonitim ali nemoralnim dejanjem. To je posebna zaščitna določba za 
gospodinjske pomočnice in za postrežnice. 
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Obratno pa zakonski predlog dovoljuje delodajalcu, da brez poprejšnje od- 
povedi odpusti gospodinjsko pomočnico ali postrežnico, kadar ta živi nemoralno, 
oziroma če s svojim ravnanjem ogroža življenje ali zdravje delodajalca oziroma 
njegovih družinskih članov ali če jo delodajalec zaloti pri storitvi kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradnih dolžnostih ali na predlog. 

V primeru upravičenega izstopa ali neupravičenega odpusta je zasebni delo- 
dajalec dolžan izplačati gospodinjski pomočnici oziroma postrežnici redne pre- 
jemke, k bi ji šli v primeru odpovedi. 

Z uveljavitvijo tega zakona, t. j. v 8 dneh po objavi v Uradnem listu LRS 
preneha veljati do sedaj veljavna uredba o plačah gospodinjskih pomočnic, ki 
je bila objavljena v Uradnem listu LRS, št. 23-125/52. Obstoječa delovna raz- 
merja gospodinjskih pomočnic in postrežnic pa se morajo urediti v skladu z 
določbami novega zakona najkasneje v dveh mesecih od dne, ko začne veljati 
ta zakon. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za zdravstvo 
in socialno politiko • 

POROČILO 

k predlogu zakona o delovnih razmerjih gospodinjskih pomočnic in postrežnic 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora je na seji dne 
23. novembra 1959 obravnaval predlog zakona o delovnih razmerjih gospodinj- 
skih pomočnic in postrežnic. 

Glede na specifičnosti delovnega razmerja gospodinjskih pomočnic in po- 
strežnic je odbor v načelni razpravi ugotovil potrebo po sprejemu zakona, ki 
bi ta razmerja urejal. Po mnenju odbora predlog zakona rešuje na primeren 
način vprašanja, ki se v takem delovnem razmerju pojavljajo. 

V zvezi z določbami o strokovnem usposabljanju je odbor razpravljal o 
potrebi, omogočiti gospodinjskim pomočnicam kvalifikacije in jim odpreti per- 
spektive, da se v svoji stroki dvignejo na stopnjo kvalificiranih delavcev. To 
bi bilo zlasti pomembno za gospodinjske pomočnice, ki se bodo zaposlile v 
družbenem sektorju, v obratih družbene prehrane in podobno. 

V zvezi z določbo predloga zakona, da gospodinjski pomočnici ni mogoče 
odpovedati med boleznijo, ki traja več kot mesec dni, je odbor razpravljal o 
zaščiti pred porodom in sklenil priporočiti Izvršnemu svetu, naj z dodatnimi 
predpisi določi, da gospodinjski pomočnici, ki je noseča, do nastopa porodniškega 
dopusta ni mogoče odpovedati. 

V razpravi od člena do člena je odbor sprejel predlog za spremembo prvega 
odstavka 10. člena, naj se spremeni v drugi vrsti besedni red tako, da se glasi: 
». .. se sklene s pismeno ali ustno delovno pogodbo«. S to spremembo je hotel 
odbor poudariti, naj bi se delovno razmerje med gospodinjsko pomočnico ozi- 
roma postrežnico in delodajalcem sklenilo predvsem s pismeno pogodbo. 
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Odbor je sprejel tudi predlog za spremembo v tretji vrsti 32. člena, kjer 
naj bi se besedi »živi nemoralno« nadomestili z besedami »neživi primerno 
prilikam in ugledu družine-«. 

Odbor za zdravstvo in socialno.politiko predlaga Republiškemu zboru, da 
predlog zakona o delovnih razmerjih gospodinjskih pomočnic in postrežnic 
sprejme. 

Naš odbor je vskladil z zakonodajnim odborom stališče glede predlaganih 
amandmajev in je zato tudi umaknil predlagani amandma k 32. členu. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Vinko Simonič. 

St. R 271/2-59. 

Ljubljana, dne 23. novembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

VinkaSimoničl.   r. MiraSvetinal.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo oblasti 
in upravo 

POROČILO 

k predlogu zakona o delovnih razmerjih gospodinjskih pomočnic in postrežnic 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo je 21. novembra 1959 obravnaval 
predlog zakona o delovnih razmerjih gospodinjskih pomočnic in postrežnic. 

Odbor je obravnaval predvsem kazenske določbe in dal k njim svojo pri- 
trditev. 

Odbor se strinja z dopolnitvijo, ki jo k prvemu odstavku 10. člena predlaga 
odbor za zdravstvo in socialno politiko. 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo predlaga Republiškemu zboru, da 
sprejme zakon o delovnih razmerjih gospodinjskih pomočnic in postrežnic. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Kolomana Korpiča. 

St. R 271/1-59. 

Ljubljana, dne 21. novembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

KolomanKorpičl.   r. MilanApihl.   r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za vprašanja dela 
in socialnega zavarovanja 

POROČILO 

k predlogu zakona o delovnih razmerjih gospodinjskih pomočnic in postrežnic 

Odbor za vprašanja dela in socialnega zavarovanja je 23. novembra 1959 
obravnaval predlog zakona o delovnih razmerjih gospodinjskih pomočnic in 
postrežnic in ga v načelu ter v podrobnostih sprejel. 

Odbor ugotavlja, da delovna razmerja gospodinjskih pomočnic in postrežnic 
niso bila v celoti urejena, da pa je zakon o delovnih razmerjih dal zadosten 
okvir, da se delovna razfnerja gospodinjskih pomočnic uredijo posebej, v skladu 
z načeli in v mejah tega zakona. Predlog zakona tako ureja predvsem tiste 
pravice in dolžnosti v zvezi z delovnimi razmerji gospodinjskih pomočnic z 
zasebnimi delodajalci, ki so specifične za ta delovna razmerja. 

Odbor predlaga k 10. členu predloga zakona naslednjo spremembo oziroma 
dopolnitev: 

V drugi vrsti prvega odstavka naj se spremeni besedni red tako, da; se 
besede »z ustno ali pismeno« nadomestijo z besedami »s pismeno ali ustno«. 

Ta dopolnitev oziroma sprememba je po mnenju odbora potrebna zato, da 
se poudari v prvi vrsti važnost pismene delovne pogodbe. 

V 5. členu se popravi pismena pomota tako, da se v zadnji vrsti tega člena 
citira 19, ne pa 18. člen. 

Odbor predlaga Zboru proizvajalcev, da sprejme zakon o delovnih raz- 
merjih gospodinjskih pomočnic in postrežnic. 

Odbor je za  poročevalca  določil  Štefana  Antaliča. 

St. P 90/1-59. 
Ljubljana, dne 23. novembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

StefanAntaličl.   r. JožeBergantl.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 
POROČILO 

k predlogu zakona o delovnih razmerjih gospodinjskih pomočnic in postrežnic 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na seji 
dne 24. novembra 1959 razpravljal o predlogu zakona in ga v načelu sprejel. 

Odbor je pri podrobni obravnavi sprejel predlog zakona brez sprememb. 
Sprejel je tudi spremembo k 10. členu, ki jo je predlagal odbor za zdravstvo 
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in socialno politiko. Ni pa sprejel spremembe oziroma dopolnitve k 32.  členu, 
ki jo je predlagal isti odbor. 

Odbor predlaga, da Republiški zbor sprejme predlog zakona. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Marijo Zupančič. 

St. R 271/3-59, 

Ljubljana,  dne  24.  novembra   1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

M a r i j a   Z u p a n č i č   1.   r. d r.   H e 1 i    M o d i c   1.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE    , 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona o delovnih razmerjih gospodinjskih pomočnic in postrežnic 

Zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je raz- 
pravljal o predlogu zakona o delovnih razmerjih gospodinjskih pomočnic, in 
postrežnic na seji dne 24, novembra  1959 in ga soglasno sprejel. 

Glede na to, da delovna razmerja gospodinjskih pomočnic in postrežnic 
doslej v naši republiki s predpisi še niso bila v celoti urejena in da je za- 
poslovanje le-teh v sedanjem stanju pri nas še potrebno, so člani odbora bili 
mnenja, da je nujno izdati zakon, ki bo ta vprašanja urejal. 

Odbor je pri podrobni obravnavi sprejel amandma odbora za vprašanja 
dela in socialnega zavarovanja k 10. členu. Stališča obeh odborov do predloga 
zakona so s tem vsklajena. 

Odbor predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog zakona o delovnih raz- 
merjih gospodinjskih  pomočnic in  postrežnic sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Bojana Leskovarja. 

St. P 90/2-59. 

Ljubljana, dne 24, novembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
Bojan   Leskova r   1,   r, A n d r e j   B a b n i k   1.   r. 
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PREDLOG   ZAKONA 

o prekrških zoper javni red in mir 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Dejanja, s kateremi se v primerih, navedenih v tem zakonu, na nedovoljen 
način moti mir ali delo državljanov, ovira izvrševanje zakonitih ukrepov 
državnih organov, ovira izvrševanje pravic organizacij, ogroža splošna varnost 
ljudi in premoženja ali javna morala, kvari zunanji izgled kraja ali kako dru- 
gače ogroža normalen način življenja, se kaznujejo po določbah tega zakona kot 
prekrški zoper javni red in mir. 

a) Varstvo miru 

2. člen 

Prepovedana so dejanja, s katerimi se ljudje občutno vznemirjajo ali motijo 
pri svojem delu, razvedrilu ali počitku. 

3. člen 

Kdor uporablja naprave, s katerimi se dela hrup ali drugače moti okolica, 
mora take motnje kar najbolj omejiti. 

Za notranje zadeve pristojni upravni organ občinskega ljudskega odbora 
lahko omeji ali prepove uporabo naprav iz prejšnjega odstavka v bližini zdrav- 
stvenih, šolskih, vzgojnih in podobnih zavodov ter uradov, če uporaba teh 
naprav moti njihovo delo ali če to sicer narekujejo varnost prometa ali koristi 
turizma. Zoper tako odločbo je dovoljena pritožba v osmih dneh. 

b) Varnost ljudi in premoženja 

4. člen 

Vžigati rakete, prirediti baklado. ognjemet ali podobno prireditev sme 
samo, kdor ima za to dovoljenje. Dovoljenje izda za notranje zadeve pristojni 
upravni organ občinskega ljudskega odbora. 

V prošnji za dovoljenje iz prejšnjega odstavka je treba navesti kraj, čas 
in trajanje prireditve ter vrsto in količino pirotehničnih sredstev, ki jih pro- 
silec namerava uporabiti. Prošnjo je treba vložiti najpozneje pet dni pred 
nameravano prireditvijo. 

Organ iz prvega odstavka tega člena lahko v dovoljenju določi ustrezne 
požarnovarnostne ukrepe. 

5. člen 

Dovoljenje iz prejšnjega člena se ne sme izdati, če obstoji nevarnost za 
življenje in zdravje ljudi, nevarnost požara ali nevarnost, da bosta kršena 
javni red in mir. 
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Odločba o prošnji mora biti prireditelju vročena najpozneje tri dni pred 
dnevom najneravane prireditve. Zoper odločbo je dovoljena pritožba v štiriin- 
dvajsetih urah. Pritožbeni organ mora o pritožbi odločiti v štiriindvajsetih 
urah po prejemu pritožbe. 

6. člen 

Eksplozivne snovi in razstrelilna sredstva sme uporabljati samo, kdor ima 
za to dovoljenje. Dovoljenje izda za notranje zadeve pristojni upravni organ 
okrajnega ljudskega odbora. Dovoljenje za uporabo lahko izda obenem z do- 
voljenjem za nabavo razstrelilnih sredstev. 

V prošnji za uporabo dovoljenja po prejšnjem odstavku je treba navesti 
količino in vrsto eksplozivnih snovi oziroma razstrelilnih sredstev in namen 
uporabe. 

Dovoljenje se izda za določeno količino in vrsto eksplozivnih snovi oziroma 
razstrelilnih sredstev in za določen namen. 

V dovoljenju se lahko tudi določi, kaj mora prosilec storiti za zavarovanje 
ljudi in premoženja. 

7. člen 

Določbe prejšnjega člena ne veljajo za gospodarske organizacije, zavode, 
obrtne delavnice in obrate, ki uporabljajo eksplozivne snovi ali razstrelilna 
sredstva pri svojem rednem delu v okviru svoje dovoljene dejavnosti. 

c) Prireditve 

8. člen 

Vsako javno prireditev, za katero ni potrebno dovoljenje ali priglasitev 
po posebnih predpisih ali pa dovoljenje po tem zakonu (4. in 10. člen), mora 
prireditelj   pismeno priglasiti. 

Ce obstoji prireditev iz več nastopov, predstav ali podobno, ali pa jo želi 
prireditelj ponavljati, je treba praviloma priglasiti vsak nastop ali predstavo 
posebej. 

Priglasitev je treba vložiti pri upravnem organu občinskega ljudskega 
odbora, ki je pristojen za notranje zadeve, najpozneje pet dni pred namera- 
vano prireditvijo. V priglasitvi je treba navesti osebne podatke prireditelja, 
kraj, čas in trajanje prireditve ter njegovo vsebino in namen. 

Organ iz prejšnjega odstavka lahko prireditev prepove, če se da utemeljeno 
pričakovati, da bosta kršena javni red in mir. Odločbo o prepovedi mora vročiti 
prireditelju najpozneje tri dni pred prireditvijo. Zoper odločbo o prepovedi se 
lahko vloži pritožba v štiriindvajsetih urah. Odločbo o pritožbi mora pritož- 
beni organ izdati v štiriindvajsetih urah po prejemu pritožbe. 

9. člen 

Določbe prejšnjega člena ne veljajo za kulturno-umetniške in zabavne 
prireditve, ki se prirejajo občasno na podlagi posebnih predpisov, za prire- 
ditve, ki se prirejajo v okviru dovoljene gospodarske dejavnosti ter za zbi- 
ranje ljudi ob jubilejih, družinskih praznikih in drugih podobnih prilikah. 
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10. člen 

Za nastope oziroma predstave glumačev in podobne nastope (cirkuške in 
artistične predstave in podobno) ter za obratovanje naprav za zabavo, (vrtiljaki 
in podobno) je potrebno dovoljenje za notranje zadeve pristojnega upravnega 
organa občinskega ljudskega odbora. Prošnja za dovoljenje mora obsegati po- 
datke  iz  drugega  stavka  tretjega  odstavka  8.  člena  tega  zakona. 

V dovoljenju iz prejšnjega odstavka morajo biti določeni pogoji, s katerimi 
se zagotovi varnost ljudi in premoženja. 

Organ iz prvega odstavka se mora prepričati, ali je prireditelj ukrenil vse 
potrebno za varnost ljudi in premoženja. 

Organ iz prvega odstavka lahko prekliče izdano dovoljenje, če ni zago- 
tovljena varnost ljudi in premoženja, ali če sta bila kršena javni red in mir. 

Zoper odločbo, s katero se odkoni ali prekliče dovoljenje, je dovoljena 
pritožba v štiriindvajsetih urah. Pritožba nima odložilne moči. O pritožbi je 
treba odločiti v rokih iz četrtega odstavka 8.  člena tega zakona. 

č) Nabiranje prostovoljnih prispevkov 

11. člen 

Prostovoljne prispevke lahko nabira, kdor ima za to dovoljenje. Dovoljenje 
izda za notranje zadeve pristojni upravni organ občinskega ljudskega odbora. 

Dovoljenje za nabiranje prostovoljnih prispevkov se lahko izda le zavodom, 
družbenim organizacijam in zasebnim pravnim osebam, če je zadostno izkazano, 
da se bo zbirka uporabila v določen splošno koristen namen. 

Dovoljenje za nabiranje prostovoljnih prispevkov se ne more izdati po- 
samezniku. 

12. člen 

V dovoljenju za nabiranje prostovoljnih prispevkov se lahko nabiranje 
prispevkov omeji po znesku oziroma količini ter določijo pogoji za nabiranje 
in način uporabe nabranih sredstev. 

Ce se zbrani prispevki ne morejo uporabiti v določen namen, se morajo 
uporabiti v drug podoben splošno koristen namen, ki ga določi za notranje 
zadeve  pristojni  svet  občinskega  ljudskega  odbora. 

Organ, ki izda dovoljenje, lahko zahteva od nabiralca prostovoljnih pri- 
spevkov obračun o uporabi prispevkov in tudi lahko vsak čas pregleda njegovo 
poslovanje v zvezi s prostovoljnimi prispevki. 

t 

d) Napisi na zgradbah 

13. člen 

Lastnik, upravitelj zgradbe, predsednik hišnega sveta ali druga odgovorna 
oseba mora skrbeti, da so hišne table in drugi napisi na zgradbi čisti in da 
ne kvarijo slike okolice. 

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo skrbeti tudi za to, da se odstranijo 
z zidov in ograj nespodobni ali neprimerni napisi, izreki, gesla, risbe in po- 
dobno, kar žali javno moralo ali narodno ali politično zavest državljanov. 
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e) Izobešanje zastav 

14. člen 

Državne zastave in zastave družbenih organizacij, ki se izobešajo, ne smejo 
biti raztrgane, zamazane ali sicer neprimerne. 

Zastavo je treba odstraniti, ko mine razlog, zaradi katerega so bile iz- 
obešene. Hkrati je treba odstraniti tudi morebitne transparente in druge pri- 
ložnostne okraske. 

Zastave tujih držav se smejo izobesiti samo z dovoljenjem za notranje 
zadeve pristojnega upravnega organa občinskega ljudskega odbora ali na splošen 
poziv. 

f)  Varstvo vzgoje mladoletnikov 

15. člen 

Mladoletniki ne smejo obiskovati nočnih lokalov ter takih prireditev (kine- 
matografskih predstav in drugih predstav, veselic in podobno), ki so javno 
razglašene kot mladini  neprimerne. 

II. Kazenske določbe 

16. člen 

Z denarno kaznijo do 20 000 dinarjev ali z zaporom do trideset dni se 
kaznuje: 

1. kdor se pretepa ali vede na posebno nesramen, žaljiv ali surov način 
na javnem kraju ali na prostoru, kjer na podlagi posebnih predpisov vzdržuje 
red državni organ, zavod ali organizacija; 

2. kdor izreka ali razširja vznemirljive vesti ali trditve in s tem neupra- 
vičeno povzroča zaskrbljenost ljudi; 

3. kdor dovoli, da je v njegovih prostorih ali na njegovem zemljišču ne- 
priglašen ali prepovedan javen shod; 

4. kdor priredi nastop ali obratuje z napravami iz 10. člena tega zakona 
brez dovoljenja ali nadaljuje s takimi nastopi ali obratovanjem tudi potem, 
ko je bilo dovoljenje preklicano; prireditelj, ki ne izvrši ukrepov, določenih 
v dovoljenju iz 10. člena tega zakona; 

5. kdor slepi ljudi s tem, da prorokuje, čara, razlaga sanje ali podobno; 
6. kdor se vdaja klatenju, potepanju, beračenju ali kdor se izmika delu 

ali živi v brezdelju, čeprav je zmožen za delo; 
7. kdor kakorkoli žali državno zastavo ali kdor žali ali sramoti zastavo 

družbene ali gospodarske organizacije ali kdor žali ali sramoti znake državnega 
organa, urada, zavoda ali gospodarske ali družbene organizacije; 

8. kdor z namenom, da si pridobi večjo materialno korist, igra na srečo 
ali druge igre; 

9. kdor nabira prostovoljne prispevke brez dovoljenja ali se ne drži ome- 
jitev in pogojev, ki so določeni v odločbi, s katero je dovoljeno nabiranje 
prispevkov; 

10. kdor se vdaja  prostituciji  ali  pri  tem sodeluje; 
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11. kdor organizira, pripravlja ali podpira dejanja spolne nemorale ali 
kdor dovoli, da se v njegovih prostorih opravljajo taka dejanja; kdor sodeluje 
pri takih dejanjih. 

Pravna oseba se kaznuje za prekršek iz 3., 4., 9., in 11. točke tega člena 
z denarno kaznijo do 50 0000 dinarjev. 

Poleg pravne osebe se kaznuje tudi njen predstavnik ali odgovorni usluž- 
benec iz prvega odstavka tega člena. 

17. člen 

Z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev ali z zaporom do petnajst dni se 
kaznuje: 

1. kdor se prepira, vpije ali kako drugače nespodobno vede na javnem 
kraju ali prostoru, kjer na podlagi posebnih predpisov vzdržuje red državni 
organ, zavod ali organizacija; 

2. kdor občutno moti okolico s hrupom ali ropotom ali z razgrajanjem v 
zasebnem prostoru; kdor kakor koli moti nočni mir in počitek; 

3. kdor v nasprotju s prepovedjo oziroma omejitvijo po drugem odstavku 
3. člena tega zakona uporablja zvočnike, radijske aparate, gramofone, glasbila 
ali druge podobne naprave; 

4. kdor priredi, vodi ali podpira prirejanje ali nadaljevanje nepriglašene 
prireditve ali prepozno priglašene ali prepovedane prireditve po 8. členu tega 
zakona; 

5.kdor je na javnem kraju pijan in vznemirja ljudi, ovira promet ali krši 
javno moralo; 

6. kdor muči živali, jih preobremenjuje ali ravna z njimi na surov način; 
7. kdor lovi ali pobija ptice pevke in druge za kmetijstvo in gozdarstvo 

koristne živali, pobira njihova jajca, odnaša ali razdira njihova gnezda ali legla; 
8. kdor krši odredbo ali odločbo pristojnega državnega organa, s katero 

je prepovedan dostop ali zadrževanje na določenem kraju; 
9. kdor se nedostojno vede proti uradni osebi ob priliki uradnega poslo- 

vanja ali glede uradnega poslovanja ali ne upošteva na kraju samem odrejenega 
zakonitega  ukrepa uradne osebe; 

10. kdor poškoduje napis ali oznako državnega organa, urada, zavoda, 
gospodarske ali družbene organizacije ali kdor raztrga, zamaže ali na drug 
način poškoduje ali odstrani javno nabit oglas državnega organa, urada, zavoda, 
gospodarske ali družbene organizacije v času, ko ima oglas svoj pomen; 

11. kdor brez dovoljenja ali brez splošnega poziva državnega organa izobesi 
zastavo tuje države; 

12. kdor brez potrebe strelja tako, da ogroža ljudi ali premoženje; 
13. kdor brez dovoljenja vžiga rakete, priredi baklado, ognjemet ali po- 

dobno prireditev ali kdor se ne drži požarnovarstvenih ukrepov, ki so določeni 
v dovoljenju iz 4. člena tega zakona; 

14. kdor ima eksplozivne snovi ali razstrelilna sredstva, za katera nima 
dovoljenja; 

15. kdor brez dovoljenja iz 6. člena tega zakona uporablja eksplozivne 
snovi ali razstrelilna sredstva; 

16. kdor primerno  ne  zavaruje nevarnih  živali; 
17. kdor brez dovoljenja  krošnjari. 
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Pravna oseba se kaznuje za prekršek iz 4., U. in 13. do 15. točke tega 
člena z denarno kaznijo do 30 000 dinarjev. 

Poleg pravne osebe se kaznuje tudi njen predstavnik ali odgovorni usluž- 
benec s kaznijo iz prvega odstavka tega člena. 

18. člen 

Z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev se kaznuje: 
1. kdor postavi pred zgradbo ali pred ograjo ali na zgradbo ali na ograjo 

kakšen predmet ali vrže ali izlije na ulico karkoli, kar bi lahko poškodovalo 
ljudi ali jim prizadejalo kakšno drugo škodo; 

2. kdor v nasprotju s prvim odstavkom 3. člena tega zakona uporablja 
naprave, s katerimi se dela hrup; 

3. lastnik zgradbe, upravitelj zgradbe, predsednik hišnega sveta ali druga 
odgovorna oseba, ki ne skrbi za čistočo hišnih tabel ai drugih napisov na 
zgradbi ali ki ne skrbi za to, da se odstranijo z zidov ali ograj nespodobni ali 
neprimerni napisi, izrazi, gesla, risbe in podobno, kar žali javno moralo ali 
narodno ali  politično zavest  državljanov; 

4. kdor razobesi raztrgano, umazano ali sicer neprimerno zastavo ali ne 
odstrani zastave, transparentov ali drugih priložnostnih okraskov potem, ko 
mine razlog za razobešanje; 

5. kdor da v javnem prostoru alkoholno .pijačo mladoletniku, ki še ni 
star šestnajst let, pijani osebi ali skupini,  v kateri je  pijana oseba; 

6. mladoletnik, ki obišče nočni lokal ali prireditev iz 15. člena tega zakona; 
7. odgovorna oseba v lokalu ali na prireditvi, ki pusti madoletniku, da v 

nasprotju s 15. členom tega zakona obišče lokal ali prireditev. 
Pravna oseba se kaznuje za prekršek iz 2. in 4. točke tega člena z denarno 

kaznijo do 20 000 dinarjev. 
Poleg pravne osebe se kaznuje tudi njen predstavnik ali odgovorni usluž- 

benec s kaznijo iz prvega odstavka tega člena. 

19. člen 

Ce stori mladoletnik prekršek po tem zakonu, se kaznujejo njegovi starši 
oziroma skrbnik z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev, če so zanemarili svojo 
dolžnost in niso skrbeli zanj. 

20. člen 

Za prekršek iz 1. do 3., 5., 6. in 8. do 11. točke 16. člena ter 7., 12. do 15. 
in 17. točke 17. člena tega zakona se lahko izreče poleg kazni tudi varstveni 
ukrep odvzejna predmetov, ki so bili uporabljeni za prekršek, pridobljeni s 
prekrškom ali so nastali s prekrškom. Za te prekrške se lahko odvzamejo tudi 
denar, vrednostni predmeti in vsaka premoženjska korist, ki je bila dosežena 
s prekrškom. Ce to ni mogoče, se storilcu naloži, da mora plačati denarni znesek, 
ki  ustreza premoženjski koristi. 

Uslužbenci ljudske milice smejo storilcu prekrška zaseči predmete iz prejš- 
njega odstavka. 

21. člen 

Za prekršek iz 1., 2., 4. do 6. in 8. do 10. točke 16. člena se lahko izreče 
poleg kazni tudi varstveni  ukrep  izgona  iz  določenega  kraja. 
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Končna določba 

22. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v ^Uradnem listu LRS«. 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
1. zakon o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list LRS, št. 16-88/49 

in št. 40-184/51); 
2. določbe 12., 38., 40. in 41. člena zakona o pristojnosti občinskih in 

okrajnih ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 49-227/57); 
3. uredba o ureditvi nabiranja prostovoljnih prispevkov (Uradni list LRS. 

št. 7-29/49) in 
4. uredba o požarnovarstvenih ukrepih pri ravnanju z ognjem in s predmeti 

z raznesilnim in razpočnim učinkom (Uradni list LRS, št. 6-25/47, št. 4-14/49 
in št.  14-58/52). 

OBRAZLOŽITEV 

I. Zakon o prekrških zoper javni red in mir je bil sprejet 6. maja 1949 
in doslej že trikrat spremenjen. Potreben je nov zakon, ki naj vskladi upravne 
sankcije obstoječega zakona z določbami noveliranega temeljnega zakona o 
prekrških, razširi določene ukrepe za varstvo javnega reda in družbene disci- 
pline in poglobi s preciznejšo formulacijo znakov nekaterih prekrškov zako- 
nitost upravnega kaznovanja. 

II. Kakor obstoječi zakon, tako naj tudi novi zakon zagotovi državljanom 
nemoteno delo, razvedrilo in počitek in jih varuje pred določenimi motnjami, 
ki so take narave, da zahtevajo družbeno varstvo. Zato je prepovedano pod 
grožnjo upravnih kazni in upravnih varstvenih ukrepov nedostojno vedenje, 
pretepanje, predrzno vedenje, ki manifestira surovost, objestnost, sovražno raz- 
položenje in podobno — vse na javnem kraju ali na prostoru, kjer na podlagi 
posebnih predpisov vzdržuje red državni organ, zavod (bolnica, šola) ali orga- 
nizacija (tovarna). Prepovedano je izmišljanje in razširjanje vesti, s katerimi 
se vznemirjajo državljani, prepovedano je vedeževanje, prerokovanje usode, 
razlaganje sanj in podobne sleparije, kvartopirstvo, beračenje, potepanje, pro- 
stitucija in vrsta drugih dejanj, ki vznemirjajo državljane in rušijo družbeno 
disciplino. 

Vse te zadeve obravnava osnutek kot vprašanja posebne vrste družbene 
discipline, ki jo zajema pojem "mir«. 

V osnutku pa so urejene tudi zadeve,s področja javnega reda. 
Določene oblike varstva javnega reda so predpisane v zveznih zakonih 

(n .pi'- v zakonu o društvih, zborovanjih in drugih javnih shodih, v zakonu 
o pravnem položaju verskih skupnosti, kazenskem zakoniku in v drugih pred- 
pisih). V teh predpisih je zagotovljeno varstvo pravic in svoboščin državljanov 
ter političnih, narodnih, gospodarskih in socialnih temeljev Federativne ljudske 
republike Jugoslavije ter varstvo njene neodvisnosti in varnosti, njene socia- 

i listične družbene ureditve in državnega reda — z zagrozitvijo sodnih kazni in 
kazenskih varstvenih ukrepov, deloma pa tudi z upravnimi kaznimi. Za to se 
omejuje osnutek v zadevah, ki so javni red, le na vprašanja kontrole nad 
»prireditvami«, za katere ne veljajo določbe 20. do 25. člena zveznega zakona 
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o društvih, zborovanjih in drugih javnih shodih, določbe zakona o pravnem 
položaju verskih skupnosti in drugih zveznih predpisov, — na varstvo izvrše- 
vanja zakonitih ukrepov državnih organov ter pravic organizacij in na varstvo 
ljudi in premoženja v obsegu, kolikor varstvo teh dobrin ni urejeno s kakšnim 
drugim predpisom. 

III. V novem zakonu o prekrških zoper javni red in mir naj bi bilo urejeno 
nabiranje prostovoljnih prispevkov. Načelna vprašanja te upravne zadeve so 
danes urejena v obstoječem zakonu o prekrških zoper javni red in mir, postopek 
pa v uredbi Vlade LRS o ureditvi nabiranja prostovoljnih prispevkov. Prav tako 
spada v zakon o prekrških zoper javni red in mir ureditev vprašanja nadzorstva 
nad bakladami, ognjemeti, kurjenjem kresov in podobno, ker gre za prireditve. 
Ta zadeva je danes urejena z republiško uredbo o požarnovarnostnih ukrepih 
pri ravnanju z ognjem in s predmeti z raznesilnim in razpočnim učinkom. Tudi 
nastopi in predstava artistov ter podobno obratovanje naprav za javno zabavo 
se šteje za prireditve. Sistem priglašanja takih prireditev se je izkazal kot ne- 
ustrezen. Potrebno je vpeljati sistem dovoljevanja, ker je tako mogoče v dovo- 
ljenju določiti pogoje, s katerimi se zagotovi varnost ljudi in premoženja in na 
ta način izvajati intenzivnejšo kontrolo nad priredivami te vrste. Izkazalo se 
je, da v odlokih okrajnih ljudskih odborov inkriminirano nedovoljeno krošnjar- 
jenje ni zadosti sankcionirano, ker storilca takega prekrška ni mogoče izgnati. 
Varnostni ukrep izgona se sme po temeljnem zakonu o prekrških predpisati le 
z zakonom. Za storilce tega prekrška je torej treba predpisati upravni varstveni 
ukrep izgona iz določenega kraja. Določenih kršitev javnega reda in mira ni moč 
uspešno preganjati na podlagi sedanjega zakona, zato zahtevajo nekateri pre- 
krški iz 2. člena sedanjega zakona novo formulacijo. 

Vsem tem zahtevam je v osnutku ustreženo. 
IV. Po teži in posledicah prekrškov ter ustreznih kazni so razdeljeni pre- 

krški v tri kategorije: v prekrške, za katere je predpisana denarna kazen do 
20 000 dinarjev ali zapor do 30 dni; prekrške, za katere je predpisana kazen 
do 10 000 dinarjev ali zapor do 15 dni in v prekrške, za katere je predpisana 
denarna kazen do 10 000 dinarjev. Za prekrške, ki se po svoji naravi lahko pri- 
pišejo tudi pravni osebi, je predpisana denarna kazen do 50 000 oziroma 20 000 
dinarjev. 

Osnutek predpisuje fakultativno izrekanje varstvenih ukrepov izgona iz 
določenega kraja in odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni za prekršek, 
pridobljeni s prekrškom ali so nastali s prekrškom. Osnutek nima določbe o 
prekrških, za katere je jnožno izreči varstveni ukrep določitve prebivališča. Po 
izjavi Zveznega državnega sekretariata za notranje zadeve bo to vprašanje ure- 
jeno z zveznim predpisom. 

Za prekrške, za katere je v osnutku predpisan varstveni ukrep izgona iz 
določenega kraja, je pristojen po drugem odstavku 54. člena temeljnega zakona 
o prekrških okrajni sodnik za prekrške, ki bo vodil upravni kazenski postopek 
na prvi stopnji. Za vse druge prekrške pa je pristojen občinski sodnik za pre- 
krške. Njegova pristojnost je predpisana v temeljnem zakonu o prekrških, v 
katerem je izražena široka decentralizacija upravnega kaznovanja. 

V skladu z načelom, po katerem praviloma občinski sodnik za prekrške 
vodi upravni kazenski postopek na prvi stopnji, je v končni določbi razveljav- 
ljena določba 12. člena republiškega zakona o pristojnosti občinskih in okrajnih 
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ljudskih odborov, ki predpisuje za določene prekrške še pristojnost okrajnega 
sodnika za prekrške. S tem odpade vprašanje posebnega zakona o spremembi 
zakona o pristojnosti občinskih in okrajnih ljudskih odborov. 

V. Podatki o upravnem kaznovanju na področju javnega reda in miru v 
letih 1956 do 1958 kažejo, da se je število prekrškov v letih 1957 in 1958 ustalilo 
in da je močno padlo v primerjavi s prekrški iz leta 1956. Nekatere vrste pre- 
krškov sicer kažejo v letu 1958 rahel porast (pretepi, izmikanje delu, igranje 
na srečo, nabiranje prostovoljnih prispevkov brez dovoljenja). To pa je pripi- 
sovati intenzivnejšemu odkrivanju storilcev teh prekrškov, deloma pa tudi alko- 
holizmu. Posledica alkoholizma so namreč pretepi, neredi in drzno vedenje. 

Zakon o prekrških zoper javni red in mir ima torej svoj pomen. Pričakovati 
je, da bo ta zakon v spremenjeni ali dopolnjeni obliki še uspešnejše sredstvo 
za ureditev družbene discipline. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo oblasti 
in upravo 

POROČILO 

k predlogu zakona o prekrških zoper javni red in mir 

Odbor za organizacijo oblasti in .upravo je 21. novembra 1959 obravnaval 
predlog zakona o prekrških zoper javni red in mir ter ga v načelu in v podrob- 
nostih sprejel. 

V podrobni obravnavi predloga zakona je odbor obravnaval zlasti nabiranje 
prostovoljnih prispevkov, izobešanje zastav in varstvo vzgoje mladoletnikov, 
kakor tudi vprašanje pritožb proti posameznim odločbam. 

K predlogu zakona odbor predlaga naslednje spremembe oziroma dopol- 
nitve: 

12. člen : v prvi vrsti drugega odstavka se za besede »v določen namen-« 
dopolnijo z besedami »v namen, za katerega je bilo dovoljenje izdano«; 

14. č 1 e n : v prvi vrsti prvega odstavka se za besedama »-Državne zastave« 
dodajo besede »zastave narodnih manjšin«; 

15. člen   naj se dopolni tako, da se glasi: 
»Mladoletniki ne smejo obiskovati nočnih lokalov. 
Mladoletniki, ki niso stari 16 let, ne smejo obiskovati takih prireditev {kine- 

matografskih predstav in drugih predstav, veselic in podobno), ki so javno raz- 
glašene kot mladini neprimerne.« 

Odbor je namreč mnenja, da je treba s tem zakonom, kakor tudi v praksi, 
pri raznih vrstah prireditev, ki jih omenja 15. člen, razlikovati starostno dobo 
mladoletnikov. 

16. člen : v prvi vrsti 7. točke se za besedama »državno zastavo« dodajo 
besede »zastavo narodne manjšine«. 

15* 
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Odbor je dal svojo pritrditev h kazenskim določbam in se strinja s spre- 
membami in dopolnitvami, ki jih k 10., 11., 16. in 17. členu predlaga zakonodajni 
odbor. 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo predlaga Republiškemu zboru, da 
sprejme zakon o prekrških zoper javni red in mir s predlaganimi spremembami. 

Odbor je za poročevalca določil Nerina Gobbo. 

St. R 272/1-59. 
Ljubljana, dne 21. novembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
Nerino   Gobbo   1.   r. M i la n   A p i h   1.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona o prekrških zoper javni red in mir 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na seji 
dne 24. novembra 1959 razpravljal o predlogu zakona o prekrških zoper javni 
red in mir. 

Odbor je predlog zakona v načelu sprejel brez obravnave. Pri obravnavi 
posameznih členov pa je odbor sprejel naslednje spremembe oziroma dopolnitve: 

10. člen : v zadnji vrsti zadnjega odstavka naj se črta besedilo •>... rokih 
iz četrtega odstavka 8. člena tega zakona« in mesto njega vnese besedilo ».... štiri- 
indvajsetih urah po prejemu pritožbe«. 

11. člen : v prvi vrsti prvega odstavka naj se besedilo dopolni tako, da 
se za besedo »prispevke« dodajo še besede «... na območju občine«. 

16. č 1 e n : v osmi točki se črta besedilo ■>... na џгесо ali druge igre ...« 
in mesto njega vstavi besedilo »hazardne ali druge podobne igre«. 

17. č 1 e n : V četrti točki se vrstni red besed spremeni tako, da se glasi 
»... priglašene ali po 8. členu tega zakona prepovedane prireditve«. 

Odbor se je strinjal tudi s spremembami in dopolnitvami, ki jih je sprejel 
odbor za organizacijo oblasti in upravo k 12., 14., 15. in 16. členu. 

Odbor je v celoti sprejel predlog zakona z navedenimi spremembami in 
dopolnitvami in predlaga Republiškemu zboru, da ga sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Lada Oblaka. 

St. R 272/2-59. 
Ljubljana, dne 24. novembra 1959. 

Poročevalec: 
Lado   Oblak  1.   r. Dr. 

Predsednik: 
H e 1 i   M o d i c   1.   r, 
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PREDLOG   ZAKONA 

o Višji tehnični šoli v Mariboru 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Ustanovi se Višja tehnična šola v Mariboru (v nadaljnjem besedilu: šola). 

2. člen 

Naloga šole je, da strokovno izobražuje in izpopolnjuje slušatelje za teh- 
nična opravila, za katera je potrebna višja strokovna izobrazba. 

3. člen 

Šola je proračunski zavod, ki se vodi po načelih družbenega upravljanja. 

4. člen 
Šola je pravna oseba. 

5. člen 

Šola je pod neposrednim nadzorstvom Sveta za šolstvo LRS. 

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 

Šola ima oddelke za posamezne tehnične panoge. 
Posamezni oddelki se lahko ustanovijo tudi izven »sedeža šole. 
Oddelki se ustanovijo s pravili šole. 

8. člen 

Predmetnike in učne načrte za šolo in njene oddelke predpiše Svet za 
šolstvo LRS, po tem, ko je dobil mnenje ustreznih tehničnih fakultet Univerze 
v Ljubljani ter drugih zavodov in organizacij, ki jih določi Izvršni svet. 

9. člen 

Šola ima svoj predračun, ki je sestavni del republiškega proračuna. 
Dopolnilna sredstva za šolo se lahko zagotavljajo tudi z dotacijami državnih 

organov, zavodov, gospodarskih in družbenih organizacij ter iz posebnih, v ta 
namen ustanovljenih skladov. 

II. Vodstvo šole 

10. člen 

Solo vodijo šolski odbor, učiteljski zbor in direktor. 
Določene zadeve v posameznem oddelku opravljata učiteljski zbor oddelka 

in predstojnik oddelka. 



230 Priloge 

11. člen 

Šolski odbor ima najmanj  11 članov. 

12. člen 
Šolski odbor sestavljajo: 
— določeno število članov, ki jih imenuje Izvršni svet Ljudske skupščine 

LRS izmed javnih delavcev; 
— določeno število članov, ki jih imenuje okrajni ljudski odbor Maribor; 
— določeno število članov, ki jih volijo izmed svojih članov prizadete gospo- 

darske in družbene organizacije, strokovna združenja in zavodi; 
— določeno število članov, ki jih voli učiteljski zbor izmed sebe; 
— določeno število članov, ki jih voli skupnost slušateljev šole izmed sebe. 
Direktor šole je po svojem položaju član šolskega odbora. 
S pravili šole se določi, koliko članov ima šolski odbor, koliko članov ime- 

nujejo oziroma volijo posamezni organi, zavodi in organizacije ter katere orga- 
nizacije in zavodi volijo člane šolskega odbora. 

13. člen 

Šolski odbor opravlja tele zadeve: 
— skrbi za celotno življenje in delo šole, obravnava delovne uspehe in 

stanje na šoli ter izdaja potrebne ukrepe za izboljšanje dela pri izobraževanju 
rednih in izrednih slušateljev; 

. — skrbi za izboljšanje materialnih in drugih pogojev za delo in življenje 
šole, zlasti za učne prostore, prostore za društveno življenje, za opremo, za 
higienske pogoje in podobno; 

— skrbi za sodelovanje šole z ustreznimi tehniškimi fakultetami, višjimi 
tehniškimi šolami, z gospodarskimi, sindikalnimi in drugimi družbenimi orga- 
nizacijami; 

— skrbi za to, da se šoli omogoči strokovno izpopolnjevanje diplomantov 
šole in da se pospešuje poglobljeni študij; 

— skrbi za zdravstveno in socialno varstvo slušateljev; 
— potrjuje ustanovitev organizacije slušateljev po zaslišanju učiteljskega 

zbora; 
— sprejme pravila šole ter jih da v potrditev Svetu za šolstvo LRS; 
— sestavlja predlog predračuna dohodkov in izdatkov ter določa zaključni 

račun; 
— daje predloge za spremembo in dopolnitev predmetnikov in učnih na- 

črtov; 
— razpisuje prosta učna mesta; 
— voli predavatelje višje šole in profesorje višje šole; 
— določa sistematizacijo delovnih mest in jo predlaga pristojnemu organu 

v potrditev; 
— obravnava in rešuje pritožbe učnega osebja in slušateljev; 
— obravnava opozorila in predloge državljanov in organizacij o vprašanjih, 

ki so splošnega pomena za delo šole; 
— izvršuje splošno nadzorstvo nad uporabo splošnega ljudskega premoženja, 

ki ga ima šola v upravi; 
— opravlja druge zadeve, ki so mu dane s to uredbo in drugimi predpisi 

ter pravili šole. 
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14. člen 

Učiteljski zbor šole sestavljajo direktor in vsi učitelji šole. 

15. člen 

Učiteljski zbor opravlja tele zadeve: 
— skrbi za uspešno uresničevanje smotrov vzgoje in izobraževanja v šoli, 

posebno pa za poučevanje in sprejela ustrezne sklepe; 
— predlaga ukrepe ter izdaja sam ukrepe za izboljšanje dela pri vzgoji in 

izobraževanju slušateljev in za izboljšanje dela posameznih učiteljev, oddelkov 
in šole v celoti; 

— obdeluje učne načrte, skrbi za njihovo izvajanje in daje predloge za 
njihovo izboljšanje; 

— vsklajuje delo posameznih oddelkov; 
— razporeja predavatelje za posamezne predmete; 
— obravnava posamezna vprašanja z delovnega področja šolskega odbora 

in predlaga ustrezne sklepe in ukrepe; 
— organizira izmenjavo izkušenj z drugimi šolami; 
— skrbi za povezavo šole z zainteresiranimi zavodi in organizacijami; 
— daje šolskemu odboru mnenje o ustanovitvi organizacij slušateljev; 
— odloča o disciplinskih ukrepih, za katere je pristojen; 
— opravlja druge zadeve, ki so mu dane s to uredbo in drugimi predpisi 

ter pravili šole. 
16. člen 

Direktorja šole imenuje Svet za šolstvo LRS. 

17. člen 

Direktor neposredno vodi šolo v skladu s predpisi in sklepi šolskega odbora 
in učiteljskega zbora ter s pravili šole. 

Direktor neposredno organizira delo šole in upravlja instruktivno in pe- 
dagoško nadzorstvo v šoli. 

Direktor je odredbodajalec za izvrševanje predračuna dohodkov in iz- 
datkov šole. 

Direktor je neposredni disciplinski starešina za učno osebje, uslužbence 
in delavce šole. 

Direktor skrbi  za  izvrševanje zakonov in drugih predpisov. 
Direktor zadrži izvršitev sklepa šolskega odbora, učiteljskega zbora ali 

učiteljskega zbora oddelka, izdanega izven upravnega postopka, če misli, da 
sklep ni v skladu z zakonom ali drugimi predpisi. Direktor pošlje zadržani 
sklep šolskega odbora ali učiteljskega zbora brez odločanja Svetu za šolstvo 
LRS, da o zadržanem sklepu odloči. 

Direktor pošlje zadržani sklep učiteljskega zbora oddelka brez odločanja 
učiteljskemu zboru, da o njem odloči. 

18. člen 

Učiteljski zbor oddelka sestavljajo vsi učitelji oddelka in predstojnik 
oddelka. 
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19. člen 

Učiteljski zbor oddelka obravnava in rešuje vprašanja, ki se nanašajo na 
pouk v oddelku, in druga vprašanja, ki imajo pomen za oddelek. Seje učitelj- 
skega zbora oddelka vodi predstojnik oddelka. 

20. člen 

Predstojnika oddelka imenuje šolski odbor na predlog učiteljskega zbora. 
Predstojnik   oddelka   strokovno  vodi   oddelek   in   povezuje  učno   delo   v 

oddelku. 

III. Pouk in izpiti 

21. člen 

Pouk na šoli traja dve leti (štiri semestre). 
Za slušatelje, ki nimajo ustrezne tehnične prakse, mora šola organizirati 

potrebno prakso kot sestavni del učnega programa šole. 
Diplomantom šole se  prizna  višja  strokovna  izobrazba. 

22. člen 

Pouk na posameznih oddelkih šole se izvaja po predmetnikih in učnih 
načrtih. 

Pouk je teoretičen in praktičen. 

23. člen 

Šolski odbor lahko na predlog učiteljskega zbora vpelje tudi pouk posa- 
meznih neobveznih predmetov, ki so pomembni za posamezne tehnične panoge. 

24. člen 

Med šolanjem delajo slušatelji izpite. 
Način opravljanja izpitov in izpitne roke določijo pravila šole. 
Po vseh predpisanih opravljenih izpitih in po opravljeni obvezni praksi 

za slušatelje iz drugega odstavka 21. člena tega zakona se izda kandidatu 
diploma o dokončani šoli. 

25. člen 

Učni uspehi slušateljev se ocenjujejo v skladu s posebnimi predpisi o 
ocenjevanju. 

IV. Učitelji 

26. člen 

Učno osebje se voli po posebnih predpisih. 
Izvolitev predavateljev višje šole in profesorjev višje šole potrdi Svet 

za šolstvo LRS, ko dobi mnenje Sveta za znanost LRS. 
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V. Slušatelji 

27. člen ' 

Slušatelji šole so redni in izredni. 

28. člen 

Slušatelji se vpisujejo v prvi semester na podlagi razpisa. 
Razpis se objavi vsako l5to v skladu s posebnimi predpisi. 

29. člen 
V šolo se lahko vpišejo: 
— tisti, ki so končali ustrezno tehniško šolo, ustrezno mojstrsko šolo ali 

kakšno drugo ustrezno strokovno šolo, ki je trajala najmanj tri leta; 
— tisti, ki so končali šole za odrasle, ki dajejo enako izobrazbo kot šole 

iz  prejšnje alinee; 
— kvalificirani in visokokvalificirani delavci, ki nimajo izobrazbe iz prve 

oziroma druge alinee in imajo vsaj tri leta ustrezne tehnične prakse ter napra- 
vijo sprejemni izpit; 

— tisti, ki so končali osemletno osnovno šolo in imajo vsaj štiri leta 
ustrezne tehnične prakse ter napravijo sprejemni izpit; 

— tisti, ki so končali kakšno drugo, najmanj štiriletno šolo druge stopnje. 

30. člen 

Kandidati iz tretje in četrte alinee 29. člena zakona morajo opraviti spre- 
jemni izpit iz materinskega jezika, matematike in fizike. 

Šola lahko organizira seminar za pripravo za sprejemni izpit. 
Podrobnejši predpisi o sprejemnem izpitu se določijo s pravili šole. 

31. člen 

Slušatelji imajo pravico in dolžnost obiskovati predavanja in se udeleževati 
drugih oblik pouka ter opravljati izpite v določenih rokih in po vrsti, kot je 
to predpisano v predmetnikih in pravilih šole. 

32. člen 

Slušatelji morajo spoštovati predpise in določbe šolskih organov, ter va- 
rovati svoj ugled in ugled šole. 

33. člen 

Slušatelji lahko ustanovijo strokovna, kulturna, športna in druga društva. 
Pravila teh društev morajo biti v skladu s tem zakonom, s pravili šole in 
drugimi predpisi. 

34. člen 

Slušatelji imajo pravico do zdravstvenega in socialnega varstva v skladu 
s posebnimi predpisi. 
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35. člen 

Kot izredni slušatelji se lahko vpišejo na šolo tisti, ki izpolnjujejo pogoje 
iz 29. člena tega zakona, pa zaradi svojega delovnega razmerja ne morejo redno 
obiskovati pouka. 

Izredni slušatelji imajo vse pravice rednih slušateljev; morajo pa izpol- 
njevati obveznosti, ki so predpisane 'za izredne slušatelje. 

36. člen 

Za izredne slušatelje organizira šola pouk s periodičnimi tečaji in semi- 
narji, lahko pa tudi v drugih oblikah. 

Natančnejše določbe o organizaciji in načinu pouka za izredno šolanje 
določajo pravila šole. 

37. člen 

Status slušatelja šole preneha: 
— z diplomiranjem; 
— z izstopom; 
— s sodbo na strogi zapor ali na zapor daljši od 6 mesecev; 
— z izključitvijo. 

VI. Končne določbe 

38. člen 

Dokler ne bo izvoljen šolski odbor v skladu s pravili šole, sestavljajo 
šolski odbor: en član, ki ga imenuje Izvršni svet Ljudske skupščine LRS iz 
vrst javnih delavcev; en član, ki ga imenuje Okrajni ljudski odbor Maribor; 
po en član, ki ga izvolijo: Fakulteta za elekrotehniko in strojništvo, Fakulteta 
za rudarstvo, metalurgijo in kemijsko tehnologijo. Republiški odbor sindikata 
kovinarjev. Republiški odbor sindikata tekstilcev, Društvo inženirjev in teh- 
nikov LRS, Elektrogospodarska skupnost Slovenije, podjetje Tovarna avto- 
mobilov Maribor, podjetje Mariborska tekstilna tovarna in skupnost slušateljev 
šole; dva člana, ki ju izvoli učiteljski zbor izmed sebe. 

39. člen 

Svet za šolstvo LRS določi, s katerimi oddelki začne šola in izda druge 
ukrepe,  ki so potrebni za začetek šole. 

40. člen 

Ta zakon začne veljati v osmih dneh od dneva objave v »-Uradnem 
listu LRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Misel na ustanovitev Višje tehnične šole v Mariboru (prvotno Sole za 
obratne inženirje) je stara že nekaj let. Pobudo za ustanovtiev take šole so 
dala podjetja, ki čutijo potrebo po strokovnjakih višje stopnje. To iniciativo 
industrije je prevzelo Združenje inženirjev in tehnikov — podružnica Maribor 
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in že leta 1958 formiralo tri delovne skupine: strojno, elektro in tekstilno ter 
jih zadolžilo, naj izdelajo program za šolanje višjih tehničnih kadrov. Začetne 
razprave in delo so bile usmerjene k izdelavi predloga za šolanje odraslih. 
Med delom pa se je pokazalo, da mora biti za osnovo redna šola in ob tej, 
kot posebna oblika šolanja, oddelek za odrasle. 

Potreba po kadrih višjih tehnikov se v Mariboru pojavlja zlasti zato, ker 
so na mnogih vodilnih mestih v obratih mojstri in kvalificirani delavci, ki so 
končali le industrijsko šolo. Za taka mesta pa je ta izobrazba prenizka. Neza- 
dostna strokovna razgledanost ima za posledico zaostajanje za novimi dosežki 
proizvodnje. 

Potrebo po višjih tehnikih so v enakem obsegu čutili tudi v ostalih re- 
publikah, kjer je na razpolago še manj inženirjev in tehnikov. Ze pred leti 
so ustanovili v Zagrebu Visoko šolo za pogonske inženirje s štiriletno študijsko 
dobo, v katero se lahko vpisujejo absolventi .mojstrskih in industrijskih šol 
z večletno prakso. Pozneje so v drugih republikah ustanovili še več šol s 
podobnim najnenom, od katerih imajo nekatere stopnjo višje šole, nekatere pa 
stopnjo visoke šole. 

V Sloveniji doslej višje tehnične šole nismo imeli, pritisk za ustanovitev 
take šole s strani proizvodnje same in s strani mojstrov ter kvalificiranih 
delavcev pa je čedalje večji. Zahteva po višji tehnični šoli se stopnjuje, odkar 
je bila v Mariboru ustanovljena Višja komercialna šola. Glede na predvideno 
decentralizacijo univerze predstavljajo višje šole prve zametke bodočih visokih 
šol oziroma fakultet. Zato je utemeljeno ustanavljanje višjih šol v industrijskih 
središčih zunaj  Ljubljane. 

Tajništvo za šolstvo, prosveto in kulturo OLO Maribor je v zadnjih me- 
secih izvedlo organizacijske priprave za zakon, predmetnike in učne načrte, 
za oskrbo prostorov in učnega kadra ter za sestavo proračuna te šole. 

Osnutki predmetnikov in učnih načrtov so bili pripravljeni skupaj s pred- 
stavniki prizadetih fakultet in bo o njih razpravljal in sklepal Svet za šolstvo 
LRS v smislu 8. člena zakonskega predloga. 

Glede rednega vzdrževanja šole se je Okrajni ljudski odbor Maribor z 
dopisom z dne 11. novembra 1959 obvezal prevzeti skupaj z industrijskimi 
podjetji, ki so glavni interesenti za absolvente šole, celotne stroške za materialne 
izdatke, medtem ko bi se stroški za personalne izdatke krili iz republiškega 
proračuna. 

Prostori za delo šole v prvih letih njenega delovanja so predvideni v novi 
stavbi centra strokovnih šol in povsem ustrezajo, ker ima center tudi dobro 
opremljene tehnične delavnice. 

Predavateljski kader bodo sestavljali v glavnem strokovnjaki iz maribor- 
skega industrijskega bazena. Le za nekatere specialne strokovne predmete bo 
šola potrebovala predavatelje iz vrst profesorjev tehničnih fakultet v Ljubljani. 

Šola bo lahko začela z delom, ko bodo končane vse priprave za redno delo 
šole. Tajništvo za šolstvo OLO Maribor sodi, da bi lahko pričeli nekateri od- 
delki te šole z delom že v drugem semestru šolskega leta 1959/60. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za prosveto in kulturo 

PORO-CILO 

k predlogu zakona o Višji tehnični šoli v Mariboru 

Odbor za prosveto in kulturo je 20. novembra 1959 obravnaval predlog 
zakona o Višji tehnični šoli v Mariboru in ga v načelu, v podrobnostih in v 
celoti sprejel. 

Ustanovitev Višje tehnične šole v Mariboru spada med vprašanja, ki jih 
je v zvezi z višjim in visokim šolstvom obravnaval na več sejah odbor za 
prosveto in kulturo. Zato je odbor ta predlog zakona obravnaval iz širših 
gledišč. 

V obširni obravnavi predloga zakona je bilo zlasti poudarjeno, da celotni 
razvoj našega gospodarstva potrebuje vedno več strokovnjakov, diferenciranih 
po stopnji strokovnosti ter po strokovni usmeritvi in specializaciji. Zato bo 
moral, po mnenju odbora, sistem višjega šolstva ustrezati zlasti potrebam 
prakse, dinamiki ter razvoju našega gospodarstva in javnih služb ter pred- 
stavljati tudi prvo stopnjo visokošolskega študija. Takšna usmeritev glede 
visokega šolstva (večstopenjski študij) je prišla do izraza tudi v razpravah v 
Zvezni ljudski skupščini oziroma v poročilu skupne komisije Zveznega izvrš- 
nega sveta in Zvezne ljudske skupščine. 

Ustanovitev Višje tehnične šole v Mariboru je po mnenju odbora v skladu 
z doslej izkristaliziranimi načeli o vlogi in pomenu višjih šol in pomeni po- 
memben korak v prizadevanjih, da naš celotni šolski sistem čimbolj povežemo 
s prakso in njenimi potrebami. Kot je že v obrazložitvi Izvršnega sveta po- 
jasnjeno, so dale gospodarske organizacije pobudo za ustanovitev in bodo pri- 
spevale celo del materialnih stroškov za delovanje te šole. 

Razprava v odboru je pokazala, — kar nakazuje tudi obrazložitev Izvršnega 
sveta — da predstavlja ta šola osnovo za bodoče visoke šole oziroma fakultete, 
s čimer se odbor v celoti strinja in takšen perspektivni razvoj tudi pozdravlja. 
Ta šola bo strokovno izobraževala in izpopolnjevala ljudi iz prakse za tehnična 
opravila, za katera je potrebna višja strokovna izobrazba, hkrati pa tem ljudem 
odpira tudi pot do najvišje izobrazbe. Razen tega bo študijski program te šole 
vplival tudi na študijske programe prve stopnje, ki jih v zvezi z nadaljnjo 
reformo  visokošolskega  študija   pripravljajo  fakultete  Univerze  v  Ljubljani. 

Odbor zlasti pozdravlja dejstvo, da bo imela ta šola svoj sedež v Mariboru, 
kar pomeni nadaljnji korak k decentralizaciji višjega in visokega šolstva, kakor 
tudi prizadevanja Izvršnega sveta, da je bila pobuda gospodarskih organizacij 
za ustanovitev te šole izredno hitro uresničena in pravno izražena v predlogu 
zakona. 

V podrobni obravnavi predloga zakona je odbor zlasti obravnaval določbe 
29. člena. Člani odbora so bili mnenja, da je šola namenjena predvsem ljudem 
iz prakse, pa tudi absolventom gimnazij oziroma drugih najmanj štiriletnih 
šol druge stopnje. Odbor je obravnaval v zvezi s tem predlog Sindikata kovin- 
skih delavcev Jugoslavije — Republiškega odbora za Slovenijo, naj se dopolnita 



Priloge 237 

23. in 29. člen in pri tem ugotovil, da predlog zakona večino teh pripomb že 
upošteva. 

Odbor je obravnaval tudi predlog, naj bi bili v sestavu te šole ustrezni 
inštituti, ki delajo za potrebe gospodarskih organizacij. Tega predloga pa odbor 
ni sprejel, ker je mnenja, naj bi se s temi inštituti šola pogodbeno zavezovala. 
V nadaljnjem razvoju te šole v visoko šolo pa bo nujno, da se ustrezni inštituti 
vključijo v sestav te šole. 

K  predlogu  zakona  predlaga  odbor naslednje spremembe in  dopolnitve: 
30. č 1 e n :   v  drugi   vrsti  prvega   odstavka  se  za   besedama  »in  fizike« 

dodasta  besedi »oziroma kemije-«; 
37. člen: v tretji alinei se besedi »s sodbo« nadomestita z besedami 

«■ z nepogojno obsodbo«; 
v tretji vrsti 6. člena in v prvem odstavku 16. člena se popravijo pismene 

pomote tako, da se besede »Svet za šolstvo LRS« nadomestijo z besedama 
»Izvršni svet«; v sedmi alinei 13. člena pa se besede »Svetu za šolstvo LRS« 
nadomestijo z besedama »Izvršnemu svetu«. 

Odbor za prosveto in kulturo se strinja s spremembami in dopolnitvami, 
ki jih predlaga odbor za organizacijo oblasti in upravo k 13. in 15. členu 
oziroma  zakonodajni odbor k  17.  in 38.  členu predloga zakona. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona o Višji 
tehnični šoli v Mariboru v besedilu, kot ga predlagajo pristojni odbori. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca  Maksa Dimnika. 

St.  R 273/3-59. 
Ljubljana,  dne 20.  novembra  1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
Maks   Dimniki,   r. FrancePerovšekl.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo oblasti 
in upravo 

POROČILO 

k predlogu zakona o Višji tehnični šoli v Mariboru 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo je 21. novembra 1959 obravnaval 
predlog zakona o Višji tehnični šoli v Mariboru. • 

Odbor je obravnaval zlasti poglavje o vodstvu šole ter poglavje o sluša- 
teljih ter se je v celoti strinjal s spremembami in dopolnitvami, ki jih k 30. 
in 37. členu predloga zakona predlaga odbor za prosveto in kulturo, z dopol- 
nitvijo k 6., 13. in 16. členu ter s spremembami in dopolnitvami, ki jih k 17. 
in 38. členu predlaga zakonodajni odbor. 

Po mnenju odbora predlog zakona v celoti upošteva načela družbenega 
upravljanja in zlasti poudarja naloge šolskega odbora in določa pravice in 
dolžnosti slušateljev te šole. 
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Pri podrobni obravnavi predloga zakona je odbor k 13. in 15. členu sprejel 
naslednji  spremembi  oziroma  dopolnitvi: 

V zadnji alinei omenjenih členov se besede >► s to uredbo« nadomestijo z 
besedami » s tem zakonom«. 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo predlaga Republiškemu zboru, 
da sprejme zakon o Višji tehnični šoli v Mariboru s predlaganimi spremembami. 

Odbor je za  poročevalca  določil  Alfonza  Grmeka. 

St. R 273/1-59. 
Ljubljana,  dne 21.  novembra  1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
AlfonzGrmekl.   r. MilanApihl.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 
POROČILO 

k predlogu zakona o Višji tehnični šoli v Mariboru 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na svoji 
seji dne 24. novembra 1959 razpravljal o predlogu zakona in ga v načelu sprejel. 
Z ustanovitvijo Višje tehnične šole v Mariboru je izpolnjena želja, ki jo na- 
kazujejo podjetja, ki rabijo strokovnjake. 

Pri podrobni obravnavi predloga zakona je odbor sprejel naslednje spre- 
membe oziroma dopolnitve: 

17. člen : v predzadnjem odstavku in zadnjem odstavku naj se popra- 
vita besedi »odločanja« v »odlašanja«. 

38. člen: popravijo naj se naslovi »Republiški odbor sindikata kovi- 
narjev«, »Republiški odbor sindikata tekstilcev«, tako, da se pravilno glase: 
»Sindikat kovinskih delavcev Jugoslavije, republiški odbor za Slovenijo«, »Re- 
pobliški odbor sindikata tekstilnih, usnjarskih in gumarskih delavcev Slovenije«. 

Odbor se je strinjal z dopolnitvami k 30. in k 37. členu, ki jih je sprejel 
odbor za prosveto in kulturo. Prav tako se je strinjal s spremembo k 13. in 
15. členu, ki jo je predlagal odbor za organizacijo oblasti  in upravo. 

Odbor je v celoti sprejel predlog zakona z navedenimi spremembami in 
predlaga, da ga Republiški zbor sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Vero Kolarič. 

St. R 273/2-59. 
Ljubljana, dne 24. novembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 
VeraKolaričl.   r. dr.   HeliModicl.   r. 
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PREDLOG  ZAKONA 

o razglasitvi prvega novembra za praznik 

1. člen 

Prvi november se kot dan spomina na mrtve, zlasti na padle in umrle 
borce za osvoboditev slovenskega naroda in za izgradnjo socializma, razglasi za 
praznik v Ljudski republiki Sloveniji. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu LRS«. 
S tem dnem preneha veljati uredba o dela prostih dnevih v Ljudski re- 

publiki Sloveniji (Uradni list LRS, št.  13-91/48, 20-104/52 in 11-40/53). 

OBRAZLOŽITEV 

Prvi november se praznuje v Ljudski republiki Sloveniji vsa leta po osvo- 
boditvi kot dan spomina na umrle, zlasti na umrle borce za osvoboditev sloven- 
sega naroda in za izgradnjo socializma. Od leta 1948 dalje se je praznoval prvi 
november kot dela prost dan na podlagi uredbe o dela prostih dneh (Uradni 
list LRS, št. 13/48, 20/52 in 11/53), vendar kot neplačan dan. 

Uredba o dela prostih dneh ni več v skladu z zakonom o delovnih razmerjih, 
ki po eni strani priznava delavcem pravico do nadomestila za plačo za državne 
praznike, po drugi strani pa ne pozna dela prostih dni izven nedelj in državnih 
praznikov. 

Z zakonom o dopolnitvi zakona o državnih praznikih (Uradni list FLRJ, 
št. 42-695/59) so bile ljudske republike pooblaščene, da lahko določijo z zakonom 
— poleg republiškega državnega praznika — še en drug dan kot praznik, za 
katerega veljajo določbe o državnih praznikih, to je kot dan, ko delavci ne 
delajo, imajo pa pravico do nadomestila za plačo. S te,m je ustvarjena pravna 
podlaga, da se v Ljudski republiki Sloveniji prvi november z zakonom razglasi 
za praznik, za katerega veljajo enake določbe, kot za državne praznike, in s 
tem uredi dosedanje nejasno pravno stanje. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo oblasti 
in upravo 

POROČILO 

k predlogu zakona o razglasitvi prvega novembra za praznik 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo je 21. novembra 1959 obravnaval 
predlog zakona o razglasitvi prvega novembra za praznik in ga je soglasno 
sprejel. 

Odbor k predlogu ni sprejel nikakršnih sprememb oziroma dopolnitev ter 
predlaga Republiškemu zboru, da sprejme zakon o razglasitvi prvega novembra 
za praznik. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Staneta Vrbovca. 

St. R 274/1-59. 

Ljubljana, dne 21.  novembra  1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

StaneVrhovecl.   r. MilanApihl.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona o razglasitvi prvega novembra za praznik 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na svoji 
seji dne 24. novembra 1959 razpravljal o predlogu zakona in ga v načelu kakor 
tudi  v podrobnostih sprejel brez sprememb. 

Odbor je razpravljal o predlogu ljudskega poslanca Zbora proizvajalcev 
Stanislava Brovinskega, da se besedilo dopolni tako, da bi se zakon uporabljal 
že od prvega novembra 1959 dalje. Odbor pa predloga ni sprejel z načelno 
utemeljitvijo, naj se zakoni ne uporabljajo za nazaj, razen v prav izjemnih 
in posebej utemeljenih primerih. 

Odbor predlaga, da Republiški zbor sprejme predlog zakona. 
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Lada Oblaka. 

St. R 274/2-59. 

Ljubljana, dne 24. novembra 1959. 

Poročevalec: Predsednik: 

L a d o   O b 1 a k   1.   r. d r.   H e 1 i   M o d i c   1.   r. 
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PREDLOG   SKLEPA 

o določitvi zastopnikov Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS 
v organih Trgovinske zbornice za LR Slovenijo 

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 26. novembra 
1959 sprejela: 

SKLEP 

o  določitvi  zastopnikov Zbora proizvajalcev  Ljudske  skupščine  LR  Slovenije 
v organih Trgovinske zbornice za LR Slovenijo. 

I. Kot zastopniki Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS se za sodelo- 
vanje na občnem zboru Trgovinske zbornice za LRS določijo: 

1. inž. Peter Aljančič, podpredsednik OLO Koper 
2. inž. Karmelo Budihna, ljudski poslanec 
3. Mihaela Dermastia, ljudski poslanec 
4. inž. Vojo Djinovski, ljudski poslanec 
5. Davorin Ferligoj, ljudski poslanec 
6. Riko Jerman, ljudski poslanec 
7. Janez Kermavner, ljudski poslanec 
8. Gregor Klančnik, ljudski poslanec 
9. inž. Ivo Klemenčič, ljudski poslanec 

10. Sveto Kobal, ljudski poslanec 
II. Tine Lah, ljudski poslanec 
12. Mirko Lorger, ljudski poslanec 
13. Janko Markič, predsednik ObLO Maribor-Center 
14. Franc Nebec, predsednik OZZ Ljubljana 
15. Ivan Novak, ljudski poslanec 
16. Štefan Pavšič, ljudski poslanec 
17. inž. Vilma Pirkovič, ljudski poslanec 
18. Tine Ravnihar, ljudski poslanec 
19. Mirko Remec, ljudski poslanec 
20. Jože Slavič, ljudski poslanec 
21. Viktor Stopar, ljudski poslanec 
22. Andrej Svetek, direktor Železarne Store 
23. dr. Štefan Soba, predsednik ObLO Ljubljana-Center 
24. Maks Vale, ljudski poslanec 
25. Milo Vižintin, ljudski poslanec 
26. Viktor Zupančič, ljudski poslanec. 

II. Kot zastopnike Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS se za sode- 
lovanje v upravnem odboru Trgovinske zbornice za LRS določijo: 

1. Mihaela Dermastia, ljudski poslanec 
2. Mirko Lorger, ljudski poslanec 
3. Mirko Remec, ljudski poslanec. 

i6 
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PREDLOG   SKLEPA 

o določitvi zastopnikov Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS v organih 
Zbornice za kmetijstvo in gozdarstvo LRS 

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. l/*58) je Ljudska skupščina na seji Zbora proizvajalcev dne 26. novembra 
1959 sprejela 

SKLEP 

o določitvi zastopnikov Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine  LR  Slovenije 
v organih Zbornice za kmetijstvo in gozdarstvo LRS. 

I. Kot zastopniki Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS se za sode- 
lovanje na občnem zboru Zbornice za kmetijstvo in gozdarstvo LRS določijo: 

1. Štefan Antalič, ljudski poslanec 
2. Matevž Hace, ljudski poslanec 
3. Božo Jurak, Glavna zadružna zveza, Ljubljana 
4. inž. Vilma Pirkovič, ljudski poslanec *■ 
5. Stanko Rebernik, ljudski poslanec 
6. Stane Škof, ljudski poslanec 
7. Janez Videnič, ljudski poslanec 
8. Cvetka Vodopivec, ljudski poslanec. 

II. Kot zastopnika Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS se za sode- 
lovanje v upravnem odboru Zbornice za kmetijstvo in gozdarstvo LRS določi: 

Matevž Hace, ljudski poslanec 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za  gospodarske organizacije 

POROČILO 

k predlogom sklepov o določitvi števila zastopnikov Zbora proizvajalcev Ljudske 
skupščine LRS v organih Trgovinske zbornice za LR Slovenijo in Zbornice za 

kmetijstvo in gozdarstvo LRS 

Odbor za gospodarske organizacije je na seji dne 24. novembra 1959 raz- 
pravljal o predlogu Trgovinske zbornice za LRS, naj Zbor proizvajalcev imenuje 
svoje zastopnike na občnem zboru in v upravnem odboru zbornice. 

Zbor proizvajalcev je lani 30. maja 1958 določil zastopnike Zbora proizva- 
jalcev na občnih zborih in v upravnih odborih gospodarskih zbornic. Ker traja 
mandat zastopnikov gospodarskih organizacij in družbene skupnosti v organih 
zbornice po 14. členu statuta Trgovinske zbornice za LR Slovenijo 2 leti, oziroma 
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do volitev novega upravnega odbora — kakor velja tudi za druge izvoljene 
organe zbornice — bi jim potekel mandat šele junija 1960; glede na to, da pa 
bo redni občni zbor Trgovinske zbornice za LRS že 11. in 12. decembra 1959, 
bo dejansko prenehal mandat vsem zastopnikom v organih zbornice že letos 
decembra. Zato mora Zbor proizvajalcev ponovno določiti zastopnike v organe 
te zbornice. 

Odbor za gospodarske organizacije je sklenil predlagati Zboru, da ostanejo 
v glavnem isti zastopniki v organih Trgovinske zbornice za LRS; pri sestavi 
predloga se je odbor tudi posvetoval s predstavniki Trgovinske zbornice in z 
drugimi organi. 

Na isti seji je odbor za gospodarske organizacije razpravljal tudi o predlogu 
Zbornice za kmetijstvo in gozdarstvo LRS, ki bo imela predvidoma občni zbor 
v mesecu januarju 1960, da tudi za to zbornico določi Zbor proizvajalcev svoje 
zastopnike. Tudi v tem primeru se je odbor odločil predlagati dosedanje zastop- 
nike, nekatere spremembe pa so potrebne zaradi bolezni in zadržanosti dose- 
danjih zastopnikov Zbora proizvajalcev v organih te zbornice. 

Odbor za gospodarske organizacije predlaga Zboru proizvajalcev, da predlo- 
žena sklepa o določitvi zastopnikov Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS 
v organih Trgovinske zbornice za LRS in v organih Zbornice za kmetijstvo in 
gozdarstvo LRS, sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Franjo Jeraja. 

St. P 91/1-59. 
Ljubljana, 24. novejnbra 1959. 

Poročevalec: Predsednik 

FranjoJerajl.   r. IvanGorjupl.  r. 

PREDLOG 
DRUŽBENEGA   PLANA   LJUDSKE   REPUBLIKE 

SLOVENIJE   ZA   LETO   1960 

PRVI DEL 

SMERNICE ZA GOSPODARSKI RAZVOJ V LETU 1960 

1. poglavje 

OSNOVNE SMERNICE IN NALOGE DRUŽBENEGA PLANA ZA LETO 1960 

Osnovne smernice in naloge gospodarskega razvoja izhajajo iz nalog, 
postavljenih v Družbenem planu gospodarskega razvoja LR Slovenije od 1957 
do 1961 ter v Zveznem družbenem planu za leto 1960. Na podlagi do sedaj 
doseženih rezultatov v razvoju proizvajalnih sil ter družbenih odnošajev v pro- 
izvodnji se pričakuje v letu 1960 nadaljnji porast splošne gospodarske aktivnosti. 
Zaradi čim uspešnejšega gospodarskega razvoja je treba v letu 1960 posvetiti 
pozornost predvsem naslednjim osnovnim nalogam: 

le« 
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1. Se nadalje je treba skrbeti za intenziven razvoj vseh gospodarskih panog, 
predvsem pa industrije in kmetijstva, tako da bi dosegli obseg celotne pro- 
izvodnje, ki je predviden po Družbenem planu gospodarskega razvoja LR Slo- 
venije za razdobje od 1957 do 1961 leta, že v letu 1960. 

V ta namen je treba podvzemati ukrepe za doseganje visoke stopnje 
koriščenja obstoječih proizvodnih zmogljivosti, za hitro aktiviziranje zmoglji- 
vosti, ki so v gradnji, ter za vlaganje razpoložljivih sredstev, zlasti za take 
zamenjave in rekonstrukcije osnovnih sredstev, ki bodo v kratkem času prispe- 
vale k razvoju proizvodnje. 

2. Vzporedno z naraščanjem proizvodnje je treba povečati tudi delovno 
storilnost kot osnovo za gospodarski razvoj in zboljšanje življenjske ravni 
prebivalstva. V ta namen je treba uvajati v proizvodne procese sodobne na- 
prave in metode dela, zboljševati organizacijo dela in skrbeti za racionalno 
zaposlovanje delovne sile. Predvideni obseg proizvodnje je treba doseči s čim- 
manjšim povečevanjem števila zaposlenih; zato naj se posveča posebna pozor- 
nost strokovnemu izobraževanju kadrov ter uvajanju vzpodbudnejših načinov 
nagrajevanja na podlagi doseženega učinka pri delu. 

3. Se nadalje je treba posvečati skrb naraščanju osebne porabe zlasti 
delavcev in uslužbencev; osebni dohodki se morajo vezati na dosežene uspehe 
pri večanju delovne storilnosti posameznih proizvajalcev in delovnih kolektivov 
kot celote. Večanje osebne porabe mora tako postati vedno bolj odvisno od 
razvoja proizvodnje in delovne storilnosti. 

Za zagotovitev naraščanja osebne porabe je treba še posebej skrbeti za 
zboljšanje preskrbe mest in industrijskih središč z industrijskimi in kmetijskimi 
proizvodi, obenem pa tudi pospeševati storitvene obrtne obrate, servise za 
opravljanje storitev gospodinjstvom ter razširjati obstoječe in ustanavljati nove 
obrate za družbeno prehrano. 

V letu 1960 je treba še nadalje razvijati in povečati vlaganja za razvoj druž- 
benega standarda zlasti v mestih in industrijskih središčih. Racionalizirati in 
pospešiti je treba graditev stanovanj ter v ta namen uporabljati sodobnejše 
gradbene metode in materiale, obenem pa pritegniti h graditvi stanovanj sred- 
stva gospodarskih in družbenih organizacij ter prebivalstva. Razen tega je treba 
povečati vlaganja tudi v šolske, zdravstvene in komunalne objekte. 

Razvoj družbenega standarda je treba krepiti tudi z ustrezno politiko raz- 
porejanja proračunskih sredstev; povečati je treba sredstva za negospodarske 
investicije ter oskrbeti večja sredstva za tekoče izdatke na področju šolstva in 
zdravstvenega varstva. 

4. Skladno z razvojem proizvodnje je treba povečati tudi izvoz; iskati je 
treba .možnosti za večjo povezavo z mednarodnim trgom ter temu ustrezno 
prilagajati obseg, kakovost in sortiment proizvodnje. Z racionalnim trošenjem 
uvoznega materiala, njegovo zamenjavo z domačimi surovinami in materiali 
ter s povečanjem tranzitnega prometa in inozemskega turizma je prav tako 
treba izkoristiti vse možnosti za izboljšanje odnošajev z inozemstvom. 

5. Investicijske naložbe je treba usmerjati tako, da bodo čimveč prispevale 
k nadaljnjemu razvoju gospodarstva, bodisi kot neposredne gospodarske inve- 
sticije,  bodisi kot investicije za družbeni  standard. 

Predvsem je treba dokončati že začete gospodarsko in negospodarske 
objekte in tako čimprej usposobiti nove zmogljivosti za njihov namen. Posebno 
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pozornost je treba posvečati hitri dograditvi energetskih objektov ter obratov 
za proizvodnjo gradbenega materiala. 

Da bi razpoložljiva investicijska sredstva v čimvečji meri in kar najhitreje 
omogočila nadaljnji razvoj gospodarstva in družbenega standarda, je treba 
iskati smotrne načine njihovih naložb. V ta namen je treba izboljšati sedanjo 
organizacijo projektiranja in v večji meri tipizirati projekte; z investiranjem 
je treba začeti šele takrat, ko je pripravljena in potrjena vsa dokumentacija. 
Razpoložljiva sredstva je treba preko raznih oblik združevanja usmerjati k 
izvršitvi osnovnih nalog perspektivnih planov. Vzporedno s tem je treba pro- 
učevati in izdelovati programe za graditev takih novih zmogljivosti, ki bodo 
omogočile v naslednjih letih nadaljnji razvoj gospodarstva in družbenega 
standarda. 

6. Na podlagi večje proizvodnje in delovne storilnosti ter sprememb v 
sistemu delitve dohodka gospodarskih organizacij se v letu 1960 še nadalje 
povečuje čisti dohodek, s katerim razpolagajo gospodarske organizacije, obenem 
pa se sproščajo pogoji za koriščenje amortizacijskih sredstev. S tem se razširja 
materialna osnova delavskega upravljanja in zboljšujejo pogoji za delovanje 
komunalnega sistema. 

Posebno pozornost je treba posvečati razdeljevanju čistega dohodka znotraj 
gospodarskih organizacij, da se bo zagotovilo kar najbolj vzpodbudno nagraje- 
vanje po doseženem učinku pri delu kakor tudi sredstva za njihov nadaljnji 
gospodarski razvoj. 

II. poglavje 

DRUŽBENI BRUTO  PROIZVOD IN NARODNI DOHODEK 

1. V letu 1960 se predvideva naslednji porast skupnega družbenega bruto 
proizvoda in narodnega dohodka: 

— v milijardah  dinarjev 
— tekoče cene 

Indeksi 
 1958 1959 1960 {g Ц™ 

Družbeni bruto proizvod   .... 716,1        797,6        888,7        111,4        111,4 
Narodni dohodek  309.8        337,8        376,1        109,0        111,3 

V primerjavi z razvojem, ki ga predvideva Družbeni plan gospodarskega 
razvoja LR Slovenije za razdobje od 1957 do 1961 leta, bi se družbeni bruto 
proizvod in narodni dohodek povečala takole: 
" — v  milijardah dinarjev 

— cene iz leta 1956 
Indeksi 

1956 1960 1961 Jg {HI 

Družbeni bruto proizvod   .... 538,5        806,0        791,9        149,7        147,1 
Narodni dohodek  228,6        348,4        335,6        152,4        146,9 
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Pričakuje se, da bo v letu 1960 že mogoče doseči skupni obseg proizvodnje 
in narodnega dohodka, ki je bil s perspektivnim planom predviden za leto 1961. 

Porast gospodarske aktivnosti po posameznih gospodarskih panogah, izražen 
v vrednosti družbenega bruto proizvoda,  se predvideva v naslednjih zneskih: 

_ v  milijardah dinarjev 
— tekoče cene 

Indeksi 
1958 1959 1960 1959 

1958 
1960 
1959 

Skupno gospodarstvo 7 Ki. I 797,6 888,7 111,4 111,4 
Industrja 410,1 468,9 520,5 114,3 111.0 
Kmetijstvo 93.3 89,5 104,2 95,9 116,4 
Gozdarstvo 9,3 9,5 10,0 101.5 105.7 
Gradbeništvo 43,3 46,8 51,4 108.0 109.9 
Promet 40,1 46,7 52,6 116.2 112.7 
Trgovina 37.9 43,6 48.7 115,3 111,5 
Gostinstvo   in   turizem 16.4 17,7 19.0 108.1 107,3 
Obrt 59,8 67,5 74,3 112,9 110,1 
Kulturno-socialna 
dejavnost 5,9 7,4 8,0 126,2 108.0 

V primerjavi z Družbenim planom gospodarskega razvoja LR Slovenije 
za razdobje od 1957 do 1961 leta bi bilo po posameznih gospodarskih panogah 
doseženo naslednje povečanje proizvodnje in storitev: 

— v  milijardah  dinarjev 
— cene iz leta  1956 

Indeksi 
1960      1961 

1956      1960      1961      195(.      1956 

Skupno gospodarstvo 538,5 806,0 791,9 149,7 147,1 
Industrja 331,8 491,3 487,8 148,0 147,0 
Kmetijstvo 61,4 94,2 99.0 153,4 161,2 
Gozdarstvo 6,7 7.7 7,6 114.0 113,6 
Gradbeništvo 27,7 41,4 37,2 149,6 134,4 
Promet 31,8 47,1 44,3 148,4 139,5 
Trgovina 25,2 45,3 36,6 180,0 145.5 

Gostinstvo  in  turizem 11.6 15,7 17,6 135,1 150,9 
Obrt 42,3 63,3 61,8 150.0 146,3 

Predvideni porast celotne proizvodnje v letu 1960 temelji na realnih mož- 
nostih, vendar pa ga bo mogoče doseči le, če bodo gospodarske organizacije 
stalno izkoriščale vse pogoje za pospešen razvoj proizvodnje. 

III. poglavje 

INVESTICIJE 

1. Razpoložljiva investicijska sredstva se bodo v letu 1960 uporabila pred- 
vsem za čim hitrejšo dovršitev že začetih objektov, s čimer se bo zagotovil 
pospešen porast proizvodnje, in za izgradnjo drugih zmogljivosti, ki vplivajo 
na zboljšanje preskrbe in življenjske ravni prebivalstva. 

Prav tako je treba nadaljevati z graditvijo objektov družbenega standarda, 
zlasti   stanovanj,   komunalnih   naprav,   šol   in   zdravstvenih   ustanov.   Posebna 
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pozornost se bo posvečala graditvi osnovnih in strokovnih šol ter gospodarskih 
fakultet univerze. 

Vzporedno s tem je treba intenzivneje pripravljati gradnjo takih novih 
objektov, ki so s stališča danih naravnih pogojev, dopolnitve sedanje strukture 
proizvodnje, razpoložljive strokovne delovne sile ali drugih pogojev v LR Slo- 
veniji posebno utemeljeni ter bodo omogočali hiter razvoj gospodarstva tudi 
v prihodnje. 

2. V družbenem sektorju se predvidevajo naslednje investicijske naložbe 
v osnovna sredstva (v milijonih dinarjev po tekočih cenah): 

1958 1959 1960 1959 
1958 

Indeks 
1960 
1959 

Gospodarske  investicije 49 195 52 820 57 450 107 109 
Negospodarske  inve- 

sticije 23 095 26 980 29 750 117 110 
Skupaj 72 290 79 800 87 200 110 109 

Ob takem razvoju bodo investicijska vlaganja v letih 1957 do 1960 dosegla 
po vrednosti 74 % od gospodarskih investicij in 98 0/o od negospodarskih inve- 
sticij, predvidenih po perspektivnem planu za razdobje od 1957 do 1961 leta. 

3. Po posameznih gospodarskih panogah se računa v letu 1960 z naslednjimi 
vlaganji (v milijonih dinarjev): 

Indeks 
1959 1960 1960 

Znesek Struktura Znesek Struktura 1959 

Industrija 24 500 46,3 26 900 46,9 110 
Kmetijstvo 7 600 14,4 9 100 15,8 120 
Gozdarstvo 1 110 2Д 1170 2.0 105 
Gradbeništvo 1620 3.1 1800 3,1 111 
Promet 11 700 22,1 10 800 18,8 92 
Trgovina 2 830 5,4 3 470 6.0 122 
Gostinstvo 1840 3.5 2 110 3,7 115 

Obrt 1620 3,1 2 100 3,7 130 
Gospodarstvo skupaj 52 820 100,0 57 450 100,0 109 

Na podlagi spremenjenih zveznih predpisov, ki omogočajo koriščenje amor- 
tizacijskih skladov tudi za nove investicije, se bodo gospodarske organizacije 
laže prilagajale zahtevam trga, oziroma bodo hitreje menjale in dopolnjevale 
tehnološke postopke za doseganje boljših učinkov v proizvodnji. Možnost upo- 
rabe razpoložljive amortizacije za nabavo deviz ter predvideno povečanje ko- 
riščenja inozemskih posojil, s katerim računa zvezni družbeni plan, bosta prav 
tako omogočila gospodarskim organizacijam hitrejše izpopolnjevanje tehnoloških 
postopkov in proizvodnih zmogljivosti. 

Predvidena sredstva bodo uporabljena v prvi vrsti za tele namene: 
— V industriji in rudarstvu se bo nadaljevala gradnja energetskih objektov, 

zlasti električnih  central,  razdelilnih  in prenosnih naprav ter rekonstrukcij  v 
premogovnikih.  V  ostalih  dejavnostih  se  računa  z  večjimi  rekonstrukcijami, 
modernizacijami  in   razširitvami   obstoječih  obratov   predvsem  v   kovinski   in 
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kemični industriji, industriji gradbenega .materiala ter lesni, papirni, tekstilni 
in živilski industriji. 

— V kmetijstvu so sredstva namenjena predvsem za pospešen razvoj živi- 
noreje, zlasti za graditev hlevov in nabavo živine, ter za povečanje mehanizacije 
v poljedelstvu. 

— V gozdarstvu se bodo uporabila sredstva za gradnjo gozdnih cest, nabavo 
opreme za mehanizacijo gozdnih del za plantažno gojitev gozdov. 

— V gradbeništvu se računa z večjimi vlaganji za nabavo mehanizacije, 
za vzpostavitev obratov za izdelavo gradbenih elementov ter za urejanje obrtnih 
delavnic pri gradbenih  podjetjih. 

— Na področju prometa so predvidena sredstva zlasti za obnovo železni- 
škega in pomorskega voznega parka, za razširitev železniških vozlišč, nadalje- 
vanje elektrifikacije prog in rekonstrukcijo cest prvega in drugega reda s 
priključki na glavno cestno omrežje. Za izboljšanje poštne službe bodo vložena 
sredstva v nove telegrafske centrale in za nadaljnje širjenje avtomatske tele- 
fonije. 

— V trgovini se predvidevajo povečana vlaganja predvsem v mestih in 
industrijskih središčih za razširitev in izboljšanje prodajne mreže trgovin na 
drobno in zgraditev skladiščnih prostorov za potrebe prometa s kmetijskimi 
pridelki. 

— Na področju gostinstva in turizma se računa z večjimi vlaganji za gra- 
ditev novih nastanitvenih zmogljivosti in z nadaljevanjem graditve komunalnih 
naprav v mestih in turističnih središčih. Posebna pozornost se bo posvečala 
razširitvi in izboljšanju obratov za družbeno prehrano. 

— V obrti bodo razpoložljiva sredstva uporabljena predvsem za ureditev 
obratov zlasti v gradbeni stroki in za povečanje zmogljivosti ter modernizacijo 
delavnic ostale storitvene obrti. 

4. Vzporedno z razvojem investiranja v gospodarstvo se bodo povečale 
tudi naložbe za negospodarske investicije skupno za okoli 100/o. Po posameznih 
dejavnostih se predvidevajo naslednja vlaganja  (v milijonih dinarjev): 

Indeks 

1959 1960 \lll 

Stanovanjska dejavnost  14 850 16 550 111 
Komunalna dejavnost  2 8()0 3 150 110 
Šolstvo in znanost  .4 580 4 390 122 
Zdravstvo        2 700 3 000 111 
Socialno varstvo  290 310 107 
Telesna  kultura  340 450 132 
Družbeni standard '  24 620 27 850 113 
Državna uprava in ostalo  2 360 1 900 80 
Gospodarske dejavnosti  skupaj  26 980 29 750 110 

V letih 1957 do 1959 je bilo za šolstvo vloženih le okoli 55 0/o in za zdrav- 
stvo le okoli 51 % od sredstev, ki so po perspektivnem planu predvidena za 
razdobje od 1957 do 1961 leta. Znatno zaostajanje za perspektivnim planom se 
kaže tudi pri investicijah za razvoj komunalne dejavnosti in socialnega varstva. 
Zato se bodo v letu 1960 povečala predvsem vlaganja za razvoj obveznega in 
nižjega   strokovnega  šolstva,   obenem  pa  se  bo  nadaljevalo  z  gradnjo  učnih 
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prostorov za izobrazbo srednjega in visokega strokovnega kadra. Za izboljšanje 
zdravstvene službe so predvidena večja vlaganja zlasti za povečanje zmoglji- 
vosti v bolnični službi, ki za predvidevanji perspektivnega plana najbolj za- 
ostaja, Prav tako se računa s povečanimi naložbami tudi za razvoj socialnih 
ustanov. Razpoložljiva sredstva stanovanjskih skladov bodo. v letu 1960 omo- 
gočala pospešeno graditev stanovanj in komunalnih naprav v mestih in indu- 
strijskih središčih, medtem ko se glede na dosedanji razvoj predvideva zmanj- 
šanje investicij  za potrebe državne uprave in sličnih ustanov. 

Za pospešen razvoj družbenega standarda se računa z združevanjem sred- 
stev gospodarskih organizacij, zavodov in ljudskih odborov, pri reševanju 
posameznih problemov pa tudi s sodelovanjem prebivalstva. 

5. Da bi se dosegli osnovne naloge investicijske graditve, je treba: 
— razporediti razpoložljiva sredstva predvsem za take namene, ki bodo 

najhitreje zagotovili povečanje zmogljivosti v proizvodnji in družbenem stan- 
dardu ozironia, ki bodo omogočili izkoriščanje obstoječih pogojev za razvoj 
proizvodnje v naslednjih letih; 

— nadaljevati s pripravami in izvajanjem programov za rekonstrukcijo 
podjetij ter pri tem zlasti prehajati na uvajanje avtomatizacije in uporabo 
elektronske tehnike v proizvodnih procesih; 

— pospešiti graditev električnih central in večanje zmogljivosti premo- 
govnikov, da bi zagotovili za gospodarstvo zadostne količine energetskih virov; 

— pospešiti dokončanje investicijskih del v proizvodnji gradbenega mate- 
riala in gradbenih elementov, da bi omogočili izvršitev predvidenega obsega 
gradbenih del; 

— neposredni investitorji, prav tako pa tudi ljudski odbori, družbeni organi 
in organi republiške državne uprave naj intezivneje spremljajo razvoj investi- 
cijskih del tako glede smotrnosti uporabe razpoložljivih sredstev kot tudi v 
pogledu pravočasne dovršitve objektov; v primerih večjih gradenj naj investi- 
torji ustanovijo posebne investicijske skupine; 

— okrepiti in organizacijsko utrditi projektivne organizacije ter jih uspo- 
sobiti  za  pravočasno in  kakovostno izdelavo programov in  projektov. 

6. Sredstva republiškega investicijskega sklada se bodo uporabila za po- 
ravnavo že obstoječih obveznosti in za posojilo republiškemu proračunu v 
znesku 1090 milijonov dinarjev za negospodarske investicije in rekonstrukcije 
cest. Preostala sredstva se bodo razporedila po posameznih gospodarskih pa- 
nogah skladno s splošnimi smernicami investicijske politike. Uporabila se bodo 
predvsem za razvoj industrije, kmetijstva in gostinstva, v manjši meri pa tudi 
za razvoj trgovine in prometa. 

7. Za predvideni porast celotne proizvodnje bo treba povečati skupna 
obratna sredstva za okoli 23 milijard dinarjev ali za 10 0/o. Za te namene je 
treba   uporabiti   tudi   sredstva   ljudskih   odborov  in   gospodarskih   organizacij. 

8. Da se v skladu s splošno politiko na področju investicij uresničijo z 
Družbenim planom gospodarskega razvoja LR Slovenije za razdobje od 1957 
do 1961 leta in s tem planom določena razmerja med gospodarskimi in ne- 
gospodarskimi investicijami na eni strani in po posameznih področjih na drugi 
strani, se priporoča ljudskun odborom, da uporabljajo pri usmerjanju sredstev 
svojih investicijskih skladov enaka načela, kot so določena s tem planom, in 
da s svojimi družbenimi plani izvršijo osnovno razdelitev razpoložljivih inve- 
sticijskih sredstev za posamezna področja. 
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9. Družbena sredstva se smejo uporabljati samo za financiranje takih novih 
objektov, ki so v skladu s smernicami perspektivnega družbenega plana. 

10. Združevanje sredstev gospodarskih organizacij, ki mora temeljiti na 
njihovem ekonomskem interesu, naj se v vse večji meri izvaja preko bančnega 
sistema. Združevanje investicijskih sredstev naj pospešujejo zaradi izvajanja 
nalog in eiljev perspektivnih družbenih planov tudi ustrezni republiški organi, 
ljudski odbori,  zbornice in druge organizacije. 

IV. poglavje 

ZAPOSLENOST IN DELOVNA STORILNOST 

Vključevanje v zaposlitev ter večanje delovne storilnosti je v preteklih 
letih znatno odstopalo od predvidevanj perspektivnega plana ter so bili šele 
v letu 1959 doseženi vidnejši uspehi. Tak razvoj nakazuje še neizčrpane vire 
za povečanje delovne storilnosti, ki jih je treba stalno izkoriščati za pospešen 
gospodarski razvoj in večanje osebne potrošnje. 

Na tej podlagi je treba v letu 1960 še nadalje omejevati naraščanje števila 
zaposlenih ter zagotoviti s tem čifnvečji porast delovne storilnosti kot osnove 
za povečanje osebne potrošnje in življenjskega standarda. Ob predvidenem po- 
rastu delovne storilnosti in razvoja negospodarskih dejavnosti bi se smelo 
povečati število zaposlenih v družbenem sektorju največ za 11 000 oseb ali za 
2,5 0/o, od tega v gospodarstvu za okoli 8000 oseb ali za 2,3 0/o. Ob taki politiki 
zaposlovanja bi bilo mogoče doseči porast delovne storilnosti v celotnem go- 
spodarstvu družbenega sektorja za okoli 8 %, od tega v industriji in gradbe- 
ništvu za 9 do 10 0/o. Se večji porast delovne storilnosti bo mogoče doseči na 
družbenih  kmetijskih  posestvih. 

Od predvidenega razvoja delovne storilnosti bo zavisel tudi razvoj osebne 
potrošnje, vzporedno s tem pa se bo zmanjšalo naraščanje pritiska na komu- 
nalne naprave v mestih in industrijskih središčih. Zato bodo razvoju delovne 
storilnosti in politiki zaposlovanja morali posvečati posebno pozornost ne samo 
organi delavskega upravljanja, temveč tudi ljudski odbori in druge družbene 
in  politične organizacije ter v ta  namen sprejemati  zlasti  naslednje ukrepe: 

— še naprej je treba izpopolnjevati vzpodbudne načine nagrajevanja ter 
dosledno uvajati nagrajevanje po uspehu celotne gospodarske organizacije in 
po doseženem učinku pri delu ter v ta namen izkoriščati dosežene izkušnje v 
posamezni gospodarski organizaciji in med gospodarskimi organizacijami; šte- 
vilo delovnih mest, ki se obračunavajo po doseženem učinku, je treba stalno 
povečati ter kar se da široko uporabljati tudi premijski sistem s takimi pre- 
mijskimi osnovami, ki zagotavljajo objektivno ocenjevanje doseženih uspehov; 
nagrajevanje posameznikov je treba v večji meri vezali na učinek organizacij 
skih enot, kar bo vplivalo na hitrejši in enakomernejši porast delovne storilnosti 
na delovnih mestih, v organizacijskih enotah in v podjetju kot celoti; organi 
delavskega upravljanja naj stalno sprejnljajo učinkovitost sistema nagrajevanja 
ter prilagajajo način razdeljevanja sredstev za osebne dohodke stopnji organi- 
zacije dela in poslovanja; prav tako naj organi delavskega upravljanja skrbijo 
za načrtno prilagajanje strokovne usposobljenosti delavcev potrebam delovnih 
mest in stopnji organizacije dela; povečanje posebnega deleža na dohodku go- 
spodarskih organizacij, ki ga zagotavljajo zvezni predpisi v letu 1960, je treba 
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dosledno uporabiti za izboljšanje učinkovitosti nagrajevanja; v okviru celotnih 
osebnih dohodkov naj se povečuje del, ki se izplačuje na podlagi doseženih 
učinkov; 

— delovno silo za nova delovna mesta je treba pridobivati predvsem s 
smotrnejšo razporeditvijo obstoječe delovne sile v okviru posameznega podjetja 
ali  pa v okviru podjetij  določenega okoliša; 

— izboljševati je treba koriščenje razpoložljivega sklada časa z zmanjše- 
vanjem izostankov in fluktuacije delovne sile; gospodarske organizacije naj 
podvzemajo ukrepe za povečanje delovne discipline ter zboljšujejo delovne in 
življenjske pogoje zaposlenih; poleg tega naj vplivajo na zmanjšanje izostankov 
s krepitvijo higijenske in tehnične zaščite ter drugih preventivnih zdravstvenih 
ukrepov; 

— gospodarske organizacije naj razpoložljiva sredstva vlagajo predvsem 
za take investicije, ki bodo v čimvečji meri prispevale k porastu delovne storil- 
nosti; zlasti je treba pospešeno pristopati k uvajanju avtomatizacije in drugih 
sodobnih proizvajalnih naprav, kar bo bistveno spremenilo razmerje med fi- 
zičnim in strojnim delom v korist povečanja  delovne storilnosti. 

Na povečanje delovne storilnosti bo zlasti vplivala tudi višja raven splošne 
in strokovne izobrazbe ter proizvajanemu procesu ustrezna kvalifikacijska se- 
stava zaposlenih. V zvezi s tem je pristopiti k sistematičnemu proučevanju 
in organiziranemu izobraževanju v gospodarskih organizacijah ter vzpostaviti 
v celotni republiki omrežje centrov za strokovno usposabljanje delavcev na 
delovnem mestu. Za tiste gospodarske organizacije, ki zaradi svojega obsega 
ali načina dela ne morejo organizirati lastnega centra za izobraževanje, naj 
se organizirajo taki centri za širše območje. Gospodarske organizacije naj 
uporabljajo sredstva skladov za gospodarske kadre predvsem za izobraževanje 
delavcev na delovnem mestu na podlagi izdelanega programa. 

Zavod za proučevanje organizacije dela in varnosti pri delu naj izdela 
metode merjenja delovne storilnosti, na podlagi katerih se bo lahko spremljal 
njen razvoj po podjetjih, skupinah podjetij in teritorialnih enotah. Stanje za- 
poslenosti in napredek delovne storilnosti .morajo spremljati delavski sveti 
podjetij   ter pristojni  organi ljudskih odborov in republike. 

Posebno pozornost je treba posvetiti vprašanju zaposlenosti in delovne 
storilnosti v občinskih družbenih planih, ker obseg zaposlenosti in stopnja 
delovne storilnosti neposredno vplivata na raven osebne porabe in na reševanje 
stanovanjsko-komunalnih problemov. Zbori proizvajalcev in sindikalne orga- 
nizacije naj stalno spremljajo gibanje zaposlenosti in delovne storilnosti po 
posameznih podjetjih ter vsklajujejo z delovnimi kolektivi politiko zaposlovanja 
v skladu s smernicami tega plana. 
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V. poglavje 

OSEBNA POTROŠNJA IN DRUŽBENI STANDARD 

I. Osebna potrošnja 

V letu 1960 se pričakuje nadaljnji porast realne osebne potrošnje pre- 
bivalstva za 7,7 0/o oziroma na prebivalca za 6,7 0/o. S tem bo doseženo v pri- 
merjavi z letom 1956 povečanje realnega obsega osebne potrošnje za 59 %, 
medtem ko je bilo s perspektivnim planom predvideno povečanje za razdobje 
petih let za 39 0/o. Razvoj osebne potrošnje po perspektivnem planu bo tako 
znatno presežen že v štirih letih. 

Na podlagi predvidenega porasta proizvodnje, delovne storilnosti in gibanja 
števila zaposlenih je mogoče računati s povečanjem realne plače na zaposlenega 
v družbenem sektorju za okoli 9 0/o. Osebna potrošnja pri kmetijskih proiz- 
vajalcih se bo gibala v odvisnosti od doseženih uspehov v proizvodnji. 

Predvideni razvoj osebne potrošnje v letu 1960 bo mogoče doseči, če se 
bodo izpolnile osnovne naloge, ki so postavljene v tem planu glede povečanja 
proizvodnje, naraščanja delovne storilnosti, politike zaposlovanja, organizacije 
trga, razvoja obrtniških in gostinskih zmogljivosti ter drugih dejavnosti druž- 
benega standarda. Neposredna odvisnost razvoja osebne potrošnje od celotne 
gospodarske aktivnosti narekuje posebno pozornost doslednemu izvajanju 
smernic družbenega  plana  na  vseh  področjih  gospodarjenja. 

Razvoju osebne potrošnje bi morali posvečati posebno skrb občinski ljudski 
odbori, kjer se neposredno povezujejo interesi proizvajalcev in potrošnikov. 
S svojimi družbenimi plani morajo zagotoviti izvršitev osnovnih smernic druž- 
benih planov višjih teritoralnih enot, obenem pa z doslednejšim izvajanjem 
kontrole cen ter z ustrezno politiko lokalnih davščin in cen za komunalne sto- 
ritve skrbeti za stabilen razvoj osebne potrošnje. 

II. Družbeni standard 

1. V letu 1960 se predvideva nadaljnje izboljšanje in razširitev služb, ki 
bodo prispevale k razvoju družbenega standarda. Posebna pozornost se bo 
posvečala tistim dejavnostim, od katerih so v največji meri odvisni splošni 
življenjski pogoji prebivalstva in ki najbolj prispevajo k nadaljnjemu gospo- 
darskemu razvoju. V ta namen je treba povečati sredstva tako za tekoče 
izdatke kakor tudi za investicije zlasti na področju stanovanjske in komunalne 
dejavnosti ter šolstva, zdravstva in socialnega varstva. 

Skupne investicijsko naložbe za razvoj družbenega standarda bodo v letu 
1960 okoli 27,9 milijarde dinarjev ali 13 0/o več kot v letu 1959. 

Kljub večjim sredstvom za tekoče izdatke in investicije ne bo mogoče 
reševati vseh najbolj perečih problemov s področja družbenega standarda. 
Zato je treba razpoložljiva sredstva razporejati kar najbolj smotrno, tako da 
bodo čimprej prispevala k zboljšanju posameznih dejavnosti. V ta namen je 
treba iskati tudi primerne načine združevanja sredstev ljudskih odborov ter 
gospodarskih in drugih organizacij. 

2. V letu 1960 se bodo povečala sredstva skladov za zidanje stanovanjskih 
hiš za okoli 25 % in se bodo uporabljala tudi za gradnjo osnovnih šol, komu- 
nalnih naprav ter industrijo gradbenega materiala. 
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Na podlagi tako povečanih sredstev stanovanjskih skladov in njihove raz- 
poreditve na posamezne dejavnosti ter sredstev, ki jih bodo za stanovanjsko 
graditev vložile gospodarske in druge organizacije ter ljudski odbori, bodo v 
letu 1960 znašala skupna vlaganja za zidanje stanovanjskih hiš iz družbenih 
sredstev okoli 16 550 milijonov dinarjev ali 11% več kakor v letu 1960. 

Razpoložljiva sredstva stanovanjskih skladov je treba usmerjati tako, da 
se bodo stanovanjski objekti kar najhitreje dovrševali, obenem pa je treba storiti 
vse da se zagotovi racionalna graditev ter da se stroški gradenj ne bodo po- 
večevali. V zvezi s prehodom na ekonomske najemnine je treba gradnjo sta- 
novanj v večji meri kot doslej prilagajati finančni zmogljivosti prebivalstva in 
omogočiti s tem pridobivanje novih stanovanj tudi družinam z manjšimi dohodki. 
K razširjeni stanovanjski graditvi bodo pripomogla tudi lastna sredstva pre- 
bivalstva 

S sredstvi skladov za zidanje stanovanjskih hiš je treba poleg splošnega 
reševanja stanovanjskih problemov v mestih in industrijskih središčih reševati 
tudi stanovanjsko vprašanje tistih dejavnosti, katerih razvoj zavisi od zago- 
tovitve potrebnega strokovnega kadra. V ta namen naj bi občinski ljudski 
odbori  izdelali podrobnejše programe stanovanjske graditve. 

Poleg tega je treba omogočiti s sredstvi republiškega in občinskih stano- 
vanjskih skladov gradnjo stanovanj za borce, ki so vstopili v NOV do leta 1943, 
posebno za tiste, ki iz upravičenih razlogov niso v delovnem razmerju. 

S sredstvi republiškega sklada za zidanje stanovanjskih hiš se bo pod- 
pirala graditev stanovanj v mestih in industrijskih središčih z namenom, da 
se vzporedno s tem zagotovi tudi kar največja racionalizacija graditve stano- 
vanj ter pritegnitev sredstev ljudskih odborov, podjetij in državljanov. Razen 
tega se bodo še nadalje odobravala posojila za gradnjo stanovanj gradbenim 
delavcem v večjih mestih, premogovnikom in tistim večjim kmetijskim pose- 
stvom, kjer se predvideva v naslednjih letih največji gospodarski razvoj. 
Skladno s smernicami zveznega družbenega plana se bodo iz republiškega 
stanovanjskega sklada odobravala tudi posojila za udeležbo pri gradnji osnovnih 
šol v mestih in industrijskih središčih, kjer je stiska za šolski prostor največja, 
ter za gradnjo komunalnih naprav v večjih mestih. 

3. V letu 1960 se bo še nadalje posvečala posebna pozornost razvoju šolstva. 
Z ustrezno razporeditvijo proračunskih sredstev je treba zagotoviti boljše pogoje 
za delovanje vseh vrst šol ter za te namene zagotoviti več sredstev za materialne 
izdatke. Vzporedno s tem je treba povečati za razvoj šolstva tudi investicijske 
naložbe, za katere računamo, da bodo v letu 1960 okoli 4400 milijonov dinarjev 
ali za 22 % večje kot v letu 1959. 

Posebno skrb je treba posvečati gradnji splošnoizobraževalnih šol v mestih 
in industrijskih središčih, zlasti tam, kjer obstoja nevarnost, da bi moral pouk 
potekati v treh izmenah. Za njihovo graditev se bodo k sredstvom občinskih 
ljudskih odborov prispevala tudi sredstva republiškega stanovanjskega sklada, 
del sredstev od hranilnih vlog in del rezerv Državnega zavarovalnega zavoda. 

Vzporedno s tem je treba še nadalje podpirati razvoj strokovnega šolstva 
na vseh stopnjah. Za te namene se bodo uporabljala zlasti sredstva skladov 
za gospodarske kadre. Iz okrajnih skladov za gospodarske kadre in iz skladov 
gospodarskih organizacij za kadre naj se financirajo predvsem akcije za iz- 
obraževanje odraslih,  tehnične šole,  šole za kvalificirane  delavce  in  šole za 
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javne službe. Iz republiškega sklada pa se bo financirala zlasti gradnja višjih 
šol ter strokovnih šol republiškega pomena. Z republiškim skladom se bodo 
podpirale tudi akcije za izobraževanje odraslih v republiškem merilu ter gra- 
ditev strokovnih šol v krajih, kjer lokalna sredstva niso zadostna. 

Pri razvijanju sistema izobraževanja odraslih ter šol za kvalificirane de- 
lavce je treba posebej skrbeti za usposabljanje kadrov za tiste nove poklice, 
ki jih zahteva razvoj stanovanjskih skupnosti in družbene prehrane. Za uspo- 
sabljanje tega kadra je treba zagotoviti tudi sredstva iz skladov za gospodarske 
kadre. 

V letu 1960 se bo nadaljevala iz zveznih sredstev gradnja gospodarskih 
fakultet ljubljanske univerze, pri kateri sodeluje s sredstvi tudi proračun LR 
Slovenije. , 

4. Investicijske naložbe za razvoj zdravstva bodo v letu 1960 okoli 3000 
milijonov dinarjev in bodo za 11 % večje kot v letu 1959. V dosedanjem raz- 
dobju je bil, skladno s potrebami, že dosežen zadovoljiv razvoj na področju 
izvenbolničnih služb, kjer so predvidevanja perspektivnega plana že izpolnjena. 
Zato bo treba v naslednjem letu razpoložljiva sredstva v večji meri usmerjati 
za povečanje posteljnega sklada, ki znatno zaostaja za predvidenim razvojem 
po perspektivnefn planu. Sredstva iz republiškega proračuna, ki so namenjena 
za investicije v zdravstvu, se bodo uporabila predvsem za te namene. Večina 
sredstev je predvidena za nadaljevanje gradenj, adaptacije in nabavo opreme 
za nekatere oddelke kliničnih bolnišnic ter za programiranje novih kliničnih 
bolnišnic. Za povečanje posteljnega sklada v bolnišnicah naj usmerijo v večji 
meri kot doslej svoja sredstva tudi ljudski odbori. 

Poleg tega je treba poskrbeti z ustreznimi ukrepi za izpraznitev prostorov, 
ki se v zdravstvenih ustanovah uporabljajo za stanovanja. 

5. Z uvedbo zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev se bodo 
v letu 1960 izboljšali pogoji in možnosti za zdravljenje kmečkega prebivalstva. 
Ker predpisani prispevki zavarovancev ne zadoščajo za kritje vseh izdatkov, 
se bo razlika v višini okoli 1300 milijonov dinarjev, to je okoli 43 0/o vseh iz- 
datkov krila iz republiškega proračuna in proračunov ljudskih odborov. 

6. Skladno z razvojem stanovanjske graditve se predvideva v letu 1960 
tudi povečanje vlaganj za graditev komunalnih objektov. Za te namene se pred- 
videvajo investicijske naložbe v znesku okoli 3150 milijonov dinarjev, kar je 
za 10 % več kot v letu 1959. Ta sredstva se bodo uporabila zlasti za gradnjo 
in rekonstrukcije vodovodov, kanalizacije in električnega omrežja'. Urejevanje 
komunalnih naprav je treba razvijati tudi ob sodelovanju s stanovanjskimi 
skupnostmi. Za sodelovanje pri gradnji komunalnih objektov v večjih mestih 
in industrijskih središčih so predvidena posojila tudi iz sredstev republiškega 
stanovanjskega sklada. , 

7. V mestih in industrijskih središčih naj ljudski odbori, stanovanjske 
skupnosti in gospodarske organizacije pospešeno ustanavljajo in razvijajo obrate 
za družbeno prehrano, servise za pomoč gospodinjstvom in otroške ustanove, 
s čimer se bodo znatno izboljšali življenjski pogoji prebivalstva. 

V sodelovanju s Centralnim zavodom za napredek gospodinjstva naj inve- 
stitorji na osnovi urbanističnih načrtov prouče tehnično in ekonomsko naj- 
ustreznejše oblike organizacije teh služb. Centralni zavod za napredek gospo- 
dinjstva naj še nadalje proučuje tehnologijo in funkcionalno ureditev družbenih 
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gospodinjskih obratov. Na podlagi ugotovitev zavoda bo možno smotrnejše 
projektiranje in tipizacija projektov, vzporedno s tem pa tudi cenejše urejanje 
sodobnih obratov. 

Med otroškimi ustanovami so posebno važne nove oblike varstveno-vzgoj- 
nega dela v stanovanjskih skupnostih. Z razvijanjem takih ustanov se bodo 
pridobile nove zmogljivosti za sistematično vzgojno delo z otroki in mladino, 
kar je posebno pomembno za industrijska središča, kjer je veliko zaposlenih 
žena. Organizirano varstveno-vzgojno delo v stanovanjskih skupnostih postaja 
važen činitelj razbrefnenitve družine in dviganja delovne storilnosti. 

Finančna sredstva za vzpostavitev tovrstnih obratov je treba zagotoviti iz 
sredstev ljudskih odborov, stanovanjskih skupnosti, gospodarskih organizacij 
in sredstev prebivalstva. 

8. V letu 1960 se bo nadaljevalo s širjenjem in izpopolnitvijo televizijskih 
postojank tako, da bo postopoma mogoče razširiti televizijsko mrežo po celotni 
republiki. Ker zahteva oblika terena za te namene v LR Sloveniji posebna 
materialna sredstva, bo potrebno, da poleg zveze in republike prispevajo 
ustrezna sredstva tudi ljudski odbori, gospodarske organizacije in druge intere- 
sirane ustanove. 

VI. poglavje 

GOSPODARSKI   ODNOSI   Z   INOZEMSTVOM 

Skladno s povečanjem obsega proizvodnje se pričakuje v letu 1960 tudi 
povečanje blagovne izmenjave z inozemstvom tako v pogledu izvoza kakor tudi 
večjega uvoza, predvsem reprodukcijskega materiala in opreme ter večjega 
uvoza blaga za široko potrošnjo zaradi izpopolnitve sortimenta. 

V primerjavi z letom 1959 se predvideva povečanje izvoza za okoli 13 "/o 
ob istočasnem izboljšanju strukture izvoza v korist predelanih izdelkov. Po 
posameznih  skupinah  se  bo gibal  izvoz  v  naslednjih  razmerjih   (v  milijonih 
dinarjev po uradnem tečaju): 

Indeksi 
1988 1959 1960 1959 1960 1960 

1958 1959 1958 

Industrija   brez  (živil- 
ske industrije   .    .    .        12222 13475 15 520 110,2 115,2 127,0 

Kmetijstvo (z živilsko 
industrijo)    .... 5963 4694 4958 78,7 105,6 83,1 

Gozdarstvo      .... 921 640 722 69,5 112,8 78,4 
skupaj  19 106 18 809 21200 98,4 112,7 111,0 

Vzporedno s povečanjem izvoza se bo menjala tudi njegova sestava v korist 
večjega izvoza industrijskih izdelkov takole (v % od skupnega izvoza): 

1958 1959 1960 

Industrija '  
Kmetijstvo  
Gozdarstvo  

68,3 76,2 77,5 
26,9 20,4 19,1 
4,8 3,4 3,4 



256 Priloge 

Zaradi naraščajočih potreb domačega trga bo izvoz nekaterih vrst blaga 
omejen, predvsem reprodukcijskega materiala za potrebe domače proizvodnje 
in nekaterih vrst blaga za široko potrošnjo kot so tekstilni izdelki, obutev, meso 
in živina. 

Pri izvozu industrijskega blaga se predvideva povečanje zlasti v kovinski, 
kemični, lesni, papirni, tekstilni in elektroindustriji. Porast izvoza v kmetijstvu 
bo manjši kot v industriji zaradi potreb domačega tržišča. 

Gospodarske organizacije naj še nadalje usmerjajo svojo proizvodnjo in 
izvoz tako, da bo na podlagi višje stopnje predelave surovin in polizdelkov 
naraščal izvoz končnih izdelkov z visoko stopnjo predelave. 

Povečanje izvoza zahteva smotrnejšo in aktivnejšo obdelavo zunanjih trgov, 
predvsem glede usmerjanja izvoza na nove, oddaljenejše trge zaradi vzpo- 
stavitve in zagovitve stalnih poslovnih zvez. Zato je potrebno, da proizvajalna 
podjetja sodelujejo pri izvozu neposredno, podjetja za zunanjo trgovino pa se 
morajo organizacijsko učvrstiti. 

Na podlagi smernic Zveznega družbenega plana se računa v letu 1960 tudi 
z znatnejšim povečanjem uvoza, zlasti reprodukcijskega materiala in opreme, 
ki naj zagotovi predvideni razvoj industrijske in kmetijske proizvodnje. Gospo- 
darskim organizacijam bo s tem omogočeno rednejše obratovanje in moderni- 
zacija proizvodnje. Te možnosti je treba izkoristiti za kar najuspešnejši razvoj 
proizvodnje in proizvodnih zmogljivosti, vzporedno s tem pa je treba zagotoviti 
pogoje za racionalno uporabo uvoženega materiala. Prav tako je treba še nadalje 
iskati možnosti za nadomeščanje uvoznih materialov in izdelkov z domačimi, 
zlasti pa osvajati proizvodnjo delov in materiala za proizvode, ki se delajo na 
podlagi inozemskih licenc. 

S povečanim uvozom blaga za široko potrošnjo bo mogoče bolje založiti 
domači trg in povečati izbiro blaga. Pri tem naj gospodarske organizacije upo- 
rabljajo razpoložljiva sredstva za uvoz zlasti za nabavo izdelkov, ki jih domača 
industrija še ne proizvaja  v zadostnih količinah ali zadovoljivem sortimentu. 

DRUGI DEL 

RAZVOJ PO GOSPODARSKIH PANOGAH 

VII. poglavje 

INDUSTRIJA 

1. Pričakuje se, da bo v letu 1960 fizični obseg industrijske proizvodnje 
za 11 % večji od dosežene ravni v letu 1959 in bo s tem že dosežen obseg pro- 
izvodnje, ki je bil s perspektivnim družbenim planom predviden za leto 1961. 

Po posameznih industrijskih strokah je predvideno naslednje gibanje fizič- 
nega obsega proizvodnje; 
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Indeksi fizičnega obsega 
industrijske proizvodnje 

1959 1960 
Str0ka                                                                                                  1958 1959 _ ' 
Proizvodnja električne energije                       99,3 110 

Pridobivanje   premoga                     108,8 107 

Pridobivanje nafte                     100,0 100 

Crna   metalurgija                      103,4 107 

Barvasta metalurgija                     102,6 104 

Nekovine                           103,6 109 

Kovinska   industrija                     122,8 112 

Elektroindustrija             .         123,6 123 

Kemična   industrija                             114,5 116 

Industrija  gradbenega  materiala                      117,8 128 

Lesna industrija                       116,0 114 

Industrija  papirja                      104,8 109 

Tekstilna   industrija                     105.1 105 

Usnjarska  industrija                     110,6 116 

Gumarska  industrija                      106,3 126 

Živilska industrija                     103,5 116 

Grafična   industrija                             121,9 111 

Tobačna industrija                       98,7 106 

Industrija   skupaj                     111,0 111 

Po ekonomsko-tehnoloških skupinah se bo industrijska proizvodnja razvi- 

Jala tak0le: Indeksi 
1959 1960 
1958 1959 

Energetika                      103,6 108,5 

Reprodukcijski material                      110,0 110,5 

Material za gradbeništvo                      111,7 116,8 

Oprema                      124,5 114,2 
Izdelki za široko potrošnjo                      110,4 112,5 

V okviru takšnega porasta se predvideva v letu 1960 naslednji porast pro- 
izvodnje nekaterih najvažnejših proizvodov: 

Fnnt-. Indeks 
^l               1959                 1960 1959 

1960 

Energetski proizvodi 

Električna energija tisoč MWh           2 500              2 760 110,4 

Rjavi  premog tisoč t                   2 400              2 455 102.3 

Lignit tisoč t                     1 980              2 200 111,1 
17 
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Reprodukcijski material 
Jeklo        
2ivo srebro      
Odlitki  
Kovinska embalaža  
2veplena kislina  
Kalcijev  karbid  
Lesonitne in iverne plošče    .   . 
Papir, karton, lepenka   .... 
Bombažna  preja  
Tehnično, polplatno in usnje    . 

Proizvodi namenjeni pretežno kmetijstvu 
Poljedelski stroji  
Umetna gnojila  
Sredstva za varstvo rastlin    .   . 

Proizvodi namenjeni pretežno 
gradbeništvu 

Cement  t 
Salonit  t 
Zidaki  v tisoč 

enotnih 
normalnih 
formatih 

Enota 
mere 1959 1960 

Indeks 
1960 
1959 

382 400 386 300 101,0 

450 450 100,0 

46 100 47 090 102,1 

7 930 9 245 116,7 

23 000 23 000 100,0 

29 000 34 000 117,2 

m3 
9 800 10 800 110,2 

89 100 96 100 107,9 

20 500 21 950 107,1 

7 635 7 600 100,0 

u 
4.750 5.450 114,7 

81.000 102.000 125,9 

3.200 3.800 118,8 

198.560 155.000 78,1 

45.700 50.000 109,4 

191.700 260.000 135,6 

Proizvodi namenjeni pretežno 
osebni porabi 

Emajlirana in  ostala  posoda     . t 
Motorna kolesa  kos 
Dvokolesa  kos 
Električni aparati za gospodinj- t 
Radijski  aparati  kos 
Stanovanjsko pohištvo   .... garnitura 
Bombažne  tkanine  tisoč m'J 

Konfekcija perila in oblačil  .    . tisoč m'J 

Obutev  tisoč parov 
Mesne in ribje konzerve   ... t 
Predelava sadja in vrtnin   ... t 

6.917 7.400 107,0 

17.920 40.000 223,2 

40.000 45.000 112,5 

3.270 4.276 130,8 

50.000 50.000 100,0 

33.800 38.300 113,3 

105.450 107.650 102,1 

10.200 10.7111 105,7 

2.878 3.500 121,6 

3.110 4.800 i..;.:; 

7.400 7.800 105,4 

Oprema 
Strojna oprema za industrijo in 
rudarstvo  t 
Kamioni   in   avtobusi      .... kos 
Pisalni   stroji  kos 
Telefonske centrale  priključek 

14.125 16.680 118,1 

2.665 3.200 120,1 

5.500 7.500 136,4 

22.000 35.000 159,1 



Priloge 259 

2. Za predvideno povečanje proizvodnje bi se smelo povečati število za- 
poslenih v industriji največ do 2000. Na tej podlagi se pričakuje povečanje 
delovne storilnosti za 9 do 10 %. 

Povečanje števila zaposlenih je utemeljeno samo v tistih gospodarskih orga- 
nizacijah, v katerih je povečanje proizvodnje neposredno zvezano za uvajanjem 
novih delovnih mest, ki jih ni mogoče zasesti z obstoječo delovno silo na podlagi 
njene smotrnejše zaposlitve v okviru enega ali več podjetij zlasti z opustitvijo 
ali zmanjšanjem ekonomsko neutemeljenih stranskih obratov. 

3. Skupne investicijske naložbe v industriji bodo v letu 1960 okoli 26 900 
milijonov dinarjev. Nadaljnji razvoj proizvodnje zahteva, da gospodarske orga- 
nizacije posvetijo največjo pozornost smotrni razporeditvi njihovih lastnih 
sredstev tako, da jih bodo v čimvečji meri uporabile za zboljšanje organizacije 
dela, odpravo ozkih grl, zamenjavo izrabljenih osnovnih sredstev in rekon- 
strukcije. Ker bo poleg sredstev iz družbenih investicijskih skladov največji 
del investicijskih naložb izhajal iz sredstev gospodarskih organizacij, je po- 
trebno v še večji meri združevati njihova sredstva za namenske investicije, kar 
daje največje možnosti za hitro in učinkovito povečanje proizvodnih zmoglji- 
vosti. To bo vplivalo na njihovo smotrnejšo uporabo in ustvarjanje pogojev za 
stalen in hiter porast obsega proizvodnje. 

4. Predvideno gibanje industrijske proizvodnje ba zahtevalo vsestranske 
napore gospodarskih organizacij ter ustreznih organov politično-teritorialnih 
enot, prav tako pa tudi strokovnih in poslovnih ter gospodarsko upravnih usta- 
nov, ki se bodo morali usmerjati predvsem k naslednjim nalogam: 

— skrbeti je treba, da bodo dovršene vse začete investicije najkasneje v 
roku, ki je predviden s posojilno pogodbo, razpoložljive proizvodne zmogljivosti 
pa izkoristiti čimbolj tako, da se bo zagotovil predvideni porast proizvodnje; 

— racionalizirati je treba proizvodne procese in poslovanje podjetij; v ta 
namen je treba izkoristiti vse možne oblike združevanja, ki bodo vplivale na 
smotrnejše izkoriščanje razpoložljivih investicijskih sredstev in proizvajalnih 
zmogljivosti, na povečanje proizvodnje in izvoza ter na razvoj raziskovalnega 
dela; 

— razvijati je treba kooperacijo in specializacijo na podlagi dolgoročnejših 
zvez, ki temeljijo na ekonomskih interesih gospodarskih organizacij; 

— organizacijo dela je treba izpopolnjevati z uporabo sodobnih metod v 
procesu proizvodnje, zlasti z uvajanjem elektronske tehnike in avtomatizacije; 

— dinamiko proizvodnje je treba usmerjati tako, da bo proizvodnja stalno 
naraščala in da se bodo v čimvečji meri odpravila dosedanja sezonska nihanja; 
pri tem naj se računa z možnostjo pomanjkanja električne energije v jesenskih 
mesecih, na katere je treba prenesti v čimvečji meri izvrševanje rednih remon- 
tov in izkoriščanje dopustov; 

— pripraviti je treba investicijske programe za rekonstrukcije obstoječih 
obratov kakor tudi za novogradnje takih industrijskih objektov, ki so v skladu 
z nakazanim razvojem po perspektivnem planu oziroma, ki so glede na obstoječo 
surovinsko osnovo, strukturo industrijske proizvodnje ali strokovno delovno silo 
ekonomsko najbolj  utemeljeni; 

— raziskovalno dejavnost je treba razvijati z organiziranim in sistematičnim 
delom raziskovalnih ustanov tako, da bo njihovo delo usmerjeno k praktičnim 
potrebam industrije; 



260 Priloge 

— rudarsko-geoloska raziskovanja je treba usmeriti zlasti k širjenju suro- 
vinske osnove tako, da se bodo dosegli na posameznih področjih čimprej za- 
1 j učni rezultati; 

— posvečati je treba večjo pozornost delovnim pogojem, zlasti pa higiensko- 
tehnični zaščiti pri delu, in s tem zmanjšati število izostankov; 

— za zagotovitev potrebnega strokovnega kadra je treba izkoristiti vse 
možnosti strokovne vzgoje in priučevanja zaposlene delovne sile. 

5. Po posameznih strokah industrijske proizvodnje je treba izvrševati zlasti 
naslednje naloge in ukrepe: 

— za proizvodnjo zadostnih količin električne energije je treba zagotoviti 
čimprejšnji pričetek obratovanja proizvajalnih, prenosnih in razdelilnih zmo- 
gljivosti, ki so v gradnji; oskrbeti je treba pravočasno in z zadostnimi količinami 
prefnoga vse javne in industrijske termoelektrarne, ki bodo morale bili v stalni 
pogonski pripravljenosti; izvršiti je treba redne letne remonte električnih 
central po pripravljenem programu; podvzeti je treba ukrepe za zmanjšanje 
izgub pri prenosu električni energije zlasti z izvajanjem faznega kompenziranja; 
pospešeno je treba odpravljati pavšalne odjemalce električne energije; priprav- 
ljati je treba študije in programe ter pripravljalna dela za gradnjo novih elek- 
tričnih central v naslednjih letih; 

— pri pridobivanju premoga je treba skrbeti za enakomerno povečevanje 
proizvodnje skozi vse leto ter v času manjšega odvzema ustvarjati deponije pri 
proizvajalcih in potrošnikih; široko potrošnjo je treba oskrbeti s potrebnimi 
količinami že v prvi polovici leta; pomanjkanje rjavega premoga je treba nado- 
meščati z uporabo lignita; intenzivirati je treba geološko-raziskovalna dela pri 
obstoječih premogovnikih; 

— v črni metalurgiji je treba uvajati sodobne merilne in kontrolne metode 
ter avtomatizacijo, kar bo omogočilo točnejšo kontrolo in izvajanje proizvodnih 
procesov, v zvezi s tem pa hitrejši prehod na visokovredne kakovostne izdelke; 
skladno s potrebami trga je treba posvečati posebno pozornost nadaljnjemu 
porastu proizvodnje dinamo, trafo, dekapirane in bele pločevine; za boljšo 
izkoriščanje zmogljivosti peči je treba skrbeti za zboljšanje kakovosti ognje- 
vzdržnega materiala; nadaljevati je treba z raziskovanjem nahajališč železne 
rude; 

— pri rudnikih barvnih kovin je treba geološko raziskovati svinčene in 
cinkove ter živosrebrne rude, da se čimprej določijo zaloge rud pri obstoječih 
rudnikih; raziskovati je treba tudi nahajališča nekovinskih rudnin, zlasti tistih, 
ki dajejo surovinsko osnovo za proizvodnjo cementa, stekla, keramike, mar- 
morja in gradbenega materiala; prav tako se bodo še nadalje raziskovala naha- 
jališča nafte in zemeljskega plina; 

— v kovinski industriji je treba v večji meri prehajati na serijsko proiz- 
vodnjo na podlagi epecializadje in kooperacije; kooperaeijske oblike sodelovanja 
pa je treba iskati tudi z inozemskimi proizvajalci, kar vse bo omogočilo pro- 
izvodnjo opreme in sestavnih delov v večjih serijah; na tej podlagi je treba 
stalno povečevati tudi izvoz; z uvajanjem sodobne opreme je treba avtomati- 
zirati proizvodne procese; hitreje je treba osvajati proizvodnjo sestavnih delov, 
ki se že uvažajo na podlagi inozemskih licenc; 

— v elektroindustriji je treba pospešiti proizvodnjo sestavnih delov za 
elektronsko tehniko in ostalih elementov za avtomatizacijo ter omogočili njihovo 
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uvedbo v proizvodne procese; da bi elektroindustrija s svojo proizvodnjo naprav 
za avtomatizacijo lahko vplivala na razvoj ostalega gospodarstva, je razen tega 
treba najti primerne organizacijske oblike sodelovanja med proizvodnimi pod- 
jetji samimi, znanstveno-raziskovalnimi ustanovami in projektantskimi orga- 
nizacijami na eni strani ter koristniki takih naprav na drugi strani; stopnja 
razvoja elektroindustrije omogoča in zahteva proizvodnjo izdelkov v velikih 
serijah; zato je treba razvijati delitev dela s prenašanjem že vpeljane serijske 
proizvodnje .industrijskih središč v predele, ki razpolagajo z zadostno delovno 
silo in drugimi pogoji za razvoj take proizvodnje; 

— v industriji gradbenega materiala je treba podvzemati vse ukrepe za 
pravočasno dovršitev novih in rekonstruiranih obratov, da bi se s tem odpravile 
dosedanje motnje v preskrbi tržišča, zlasti pa omogočilo rednejše oskrbovanje 
gradbišč z gradbenim materilom; 

— v kemični industriji je treba posvetiti posebno skrb študiju predelave 
lignita in karbida ter sintezi ostalih surovin, ki se uporabljajo pri proizvodnji 
umetnih tvoriv, zlasti umetnih smol, plastičnih mas in sintetičnih vlaken; v ta 
namen je treba izdelati ustrezne investicijske programe tako za proizvodnjo 
izhodiščnih surovin kakor tudi za proizvodnjo fenolnih, sečninskih, melaminskih, 
polivinil-acetatnih in poliesterskih proizvodov, ki se uporabljajo za proizvodnjo 
lepil, premaznih sredstev in umetnih mas, ter programe za proizvodnjo viskoz- 
nih, poliamidnih in terilenskih vlaken; 

— razvoj živilske industrije je treba v večji meri vezati na domačo suro- 
vinsko osnovo ter v ta namen s proizvajalci surovin ustvarjati tesnejše sodelo- 
vanje; v zvezi s predvidenim razvojem kmetijstva je treba razširiti proizvodnjo 
močnih krmil; sortiment izdelkov je treba hitreje prilagajati potrebam trga in 
v ta namen uvajati neposredne stike s potrošniki tudi z odpiranjem lastnih 
prodajaln industrijskih podjetij; 

— v ostalih industrijskih dejavnostih, zlasti pa v lesni, papirni, tekstilni 
in usnjarski industriji je treba predvsem pospešiti dovršitev začetih rekon- 
strukcij in zagotoviti v čimkrajšem času polno izkoriščanje povečanih zmo- 
gljivosti; prav tako je treba nadaljevati s pripravo programov za nove rekon- 
strukcije ter iskati možnosti za njihovo financiranje z združevanjem sredstev 
gospodarskih organizacij; proizvajalci blaga za široko potrošnjo naj ustvarjajo 
razne oblike sodelovanja z neposrednimi potrošniki, da bi na tej podlagi izbolj- 
šali  strukturo svoje proizvodnje in  prispevali  k  popolnejši  preskrbi  trga. 

VIII. poglavje 

KMETIJSTVO 

1. Na podlagi dosedanjega in predvidenega razvoja organizirane kmetijske 
proizvodnje na družbenih posestvih in v kooperaciji bo mogoče doseči v letu 
1960 povečanje skupne kmetijske proizvodnje za 19,7 0/o v primerjavi z ocenjeno 
realizacijo v letu 1959. S tem bi bilo doseženo okoli 80 % proizvodnje, ki je po 
perspektivnem planu predvidena za leto 1961. Tak razvoj ustreza perspektiv- 
nemu planu, ki je za področje kmetijstva računal v petih letih z visokim pove- 
čanjem proizvodnje in to za 72 %. 
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Porast proizvodnje je po posameznih strokah predviden takole (v indeksih): 

1959      1960      1960 
1958      1959      1958 

Poljedelstvo  105,8 116,7 123,6 
— Žita  103,4 120,6 124,6 
— Industrijske rastline  146,9 125,1 106,4 
— Vrtnine  87,2 122,0 183,8 
— Krmne rastline  124.1 107.4 133,2 

Sadjarstvo  42,5 224,7 95,4 
Vinogradništvo  62,3 140,1 87,2 
Živinoreja        113,5 110,1 124,9 
Ribolov         105,3 149.3 157,7 
Domača  predelava  58,2 136,2 79,3 
Kmetijska proizvodnja skupaj  95,8 119,7 114,7 

Na podlagi takega povečanja skupne kmetijske proizvodnje bo obseg tržnih 
presežkov za okoli 30% večji kot v letu 1959, zlasti pri krompirju, sadju, mesu 
in mleku. Povečanje tržnih presežkov, ki bo doseženo predvsem pri orgonizirani 
proizvodnji na družbenih posestvih in v zadružnem sodelovanju, bo zahtevalo 
od zadrug in preskrbovalne mreže podvzemanje pravočasnih ukrepov za njihovo 
celotno zajetje in posredovanje neposrednim potrošnikom. Na tej podlagi bo 
mogoče doseči pomembno zboljšanje preskrbe prebivalstva s kmetijskimi pri- 
delki v mestih in industrijskih središčih. 

2. Največji porast skupne kmetijske proizvodnje se pričakuje na družbenih 
posestvih, kjer se bo proizvodnja povečala za okoli 54 0/o in s tem dosegla 90 % 
predvidenega obsega za leto 1961. Pri tem se bo najbolj povečala živinorejska 
proizvodnja, ki bo za okoli 70 % večja kot v letu 1959. 

Predvideni porast proizvodnje na družbenih posestvih bo slonel na hitrejši 
modernizaciji kmetijske proizvodnje z uvajanjem sodobnih tehnoloških pri- 
jemov, ki omogočajo smotrno izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti. 

Družbena posestva in zadružne proizvajalne organizacije bodo v letu 1960 
še nadalje močno povečale obdelovalno zemljo na račun slabo izkoriščenih 
zemljišč splošnega ljudskega premoženja, ki so jih ljudski odbori dajali v zakup 
zasebnikom. Na teh zemljiščih in tudi na drugi zemlji, ki jo je mogoče najeti 
ali kupiti, naj zadruge čimprej ustanovijo svoja posestva in se razvijajo v moč- 
nejše proizvajalne enote. 

Za povečani obseg skupne rastlinske proizvodnje bo treba zagotoviti 160 000 
ton mineralnih gnojil, ali 68 0/o več kot je bilo porabljenih v letu 1959. To bo 
omogočilo gnojenje s povprečno 286 kg gnojil na ha obdelovalne zemlje oziroma 
870 kg na ha v organizirani proizvodnji na družbenih posestvih in v kooperaciji. 

Za izpopolnitev tehnične opreme, ki jo osnova za modernizacijo kmetijske 
proizvodnje, je predvidena nabava okoli 400 traktorjev. Za popolnejše izkori- 
ščanje traktorjev pa je predvidena nabava večjega števila priključnih strojev, 
zlasti za predsetveno obdelovanje zemljišč, priključkov za trošenje organskih 
in mineralnih gnojil, sejalnikov in sadilnikov krompirja, strojev za modvrstno 
obdelavo posevkov in druge posebne opreme za spravljanje krme ter za varstvo 
rastlin. Za izpopolnitev mehanizacije obdelave žitnih površin je predvidena 
nabava okoli 70 kombanjev. Za mehanizacijo v sadjarstvu in vinogradništvu bo 
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pomembnejša nabava sortirnih strojev za sadje, opreme za sušilnice, atomizerjev, 
univerzalnih traktorskih ogrodnikov za obdelavo vinogradov in strojev za dro- 
bljenje rožja. Za potrebe živinoreje bodo nabavljene naprave za strojno molžo, 
avtomatski krmilniki in oprema za nove perutninske farme. 

3. Predvideni porast poljedelske proizvodnje temelji predvsem na pove- 
čanem obsegu organizirane proizvodnje na družbenih posestvih in v zadružni 
kooperaciji. V letu 1960 bo zajetih v organizirani proizvodnji okoli 26 "/o od 
skupnih njivskih površin, kar je okoli 190 % več kot v letu 1959. Po posameznih 
najpomembnejših poljščinah se računa z naslednjim obsegom organizirane pro- 
izvodnje in hektarskim pridelkom: 

% površin v 
Kmetijska posestva Kooperacija organizirani 

, pridelek , pridelek     P^vodnji 
ha mtc/ha ha mtc/ha       od sk.u.pne 

' površine 

Pšenica  1.900 40 17.000       ,       36,5             '   33 
Krmna žita  1.600 29 4.290 27,5, 18 
Koruza  500 58 10.000 50,5 27 
Hmelj  530 17 2.100 14,0 100 
Sladkorna pesa    .    .    . 340 400 1.800 350,0 100 
Krompir  600 300 10.000 240,0 21 
Detelja in lucerna    .    . 2.000 84 12.300 73,0 36 
Travniki  14.300 65 51.000 54,0 32 

Da bi se ustvaril predvideni program organizirane proizvodnje, bo potrebno 
dosledno izvajanje postavljenih nalog s strani zadružnih organizacij ob sodelo- 
vanju in pomoči ljudskih odborov in drugih organov. 

Proizvodnjo v kooperaciji je treba izpopolniti in odpraviti dosedanje 
pomanjkljivosti glede uporabe stare in slabe agrotehnike, nezadostnega gno- 
jenja, ročne setve in podobno. Kmetijske zadruge morajo same opraviti vsa 
najpomembnejša dela ali pa vsaj poskrbeti, da jih bodo strokovno opravili 
kooperanti sami. Zadruge in kmetijska strokovna služba si morajo hkrati zago- 
toviti pregled v celotnem sodelovanju, doseženih pridelkih in finančnem uspehu. 
Obenem je treba razširjati obseg sodelovanja tudi na posredovanje pridelkov 
od proizvajalcev do preskrbovalnih podjetij in potrošnikov. K uspešnejšemu 
izvajanju programa sodelovanja bodo prispevali tudi zadružni sveti, ki naj 
zagotovijo, da bo strokovna služba poskrbela za modelno agrotehniko in odpra- 
vila dosedanje pomanjkljivosti v sodelovanju. 

Pri pšenici je treba dosledno upoštevati strokovna navodila glede agro- 
tehnike in pravilne izbire rodovitnih sort, ki so se pokazale pri dosedanjih 
poskusih kot najbolj primerne za naše razmere. Za zagotovitev zadostnih količin 
zdravega semena intenzivnih sort pšenice za bodočo jesensko setev mora posve- 
titi kmetijska strokovna služba vso pozornost tudi pravilnemu oskrbovanju 
semenskih posevkov. 

Setvena površina rži se zmanjša za okoli 2600 ha na račun nekoliko pove- 
čane površine krmnih in industrijskih rastlin. Spričo večje rentabilnosti visoko- 
rodnih sort pšenice naj se ob setvi 1960/61 površine pod ržjo in ostalim žitom 
še nadalje zmanjšujejo. 

Pri širjenju hibridne koruze, njenem prilagajanju posameznim rajonom ter 
v agrotehniki še nismo dosegli zadovoljivega napredka, čeprav so hibridne sorte 
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dale na družbenih posestvih za okoli 60 mtc/ha večji pridelek kot domače sorte. 
Priprave za pomladansko setev hibridne koruze je treba izvršiti že v jesenskem 
in zimskem času. Zato naj kmetijske zadruge pravočasno sklenejo pogodbe, da 
bi lahko pripravile zemljo s poglobljenim oranjem in osnovnim gnojenjem. V ta 
namen naj se opremijo kmetijske zadruge s potrebno mehanizacijo, zlasti s 
podbrazdniki in podrahljalniki, ki jih imajo še vedno premalo. Za predvideno 
setev hibridne koruze bo treba zagotoviti potrebne količine semena delno tudi iz 
uvoza. Seme je treba razkužiti zoper glivične bolezni ter preizkusiti njegovo 
kalivost. 

Da bi dosegli pri koruzi predvideni pridelek z manjšimi materialnimi 
vlaganji, je treba izkoristiti sodobnejše načine kmetijske proizvodnje, kot so 
združeni posevki, pri osvetlitvi pa je treba določiti najprimernejši sklop rastlin. 
Ker taki načini pridelovanja pri nas še niso zadosti raziskani, bi morala začeti 
s proizvodnimi poizkusi najprej družbena posestva. Z združenimi posevki se 
odpirajo kmetijski proizvodnji nove možnosti do večje rentabilnosti še posebej 
pa do znatnega povečanja krmne osnove. 

Obnova hmeljišč naj poteka v skladu z amortizacijo obstoječih nasadov. 
Dokončati in urediti pa je treba nasade in sušilnice, ki so bile začete v letu 
1959. V letu 1960 bodo kmetijske zadruge na hmeljarskem področju še naprej 
sklepale kooperacijske pogodbe za kompleksno kooperacijo, ki zagotavlja večjo 
blagovno proizvodnjo hmelja in ustrezno živalsko proizvodnjo. Zadruge naj 
okrepijo tudi organizacijo sušenja, da bodo zmogle osušiti predvideno povečano 
proizvodnjo hmelja. 

V zvezi s predvideno gradnjo sladkorne tovarne v Ormožu se bo v Родшгји 
in na Dravskem polju razširilo pridelovanje sladkorne pese. Da bi se dosegel 
skupni pridelek sladkorne pese okoli 76 000 ton, je treba izkoristiti vse izkušnje 
dosedanjih proizvodnih poskusov, ki so pokazali dobre rezultate ob pogojih 
optimalne agrotehnike in s povečanjem števila rastlin na hektar. 

Za pridelovanje krompirja, ki je predvideno v organizirani proizvodnji 
na preko 10 000 ha, bo potrebno okoli 2500 vagonov semenskega krompirja. 
Iz proizvodnje v letu 1959 bo na razpolago le okoli 500 vagonov priznanega 
semena, kar kaže, da pridelovanje napreduje počasi in znatno zaostaja za 
predvidevanji perspektivnega plana. Kmetijske zadruge bodo morale zato po- 
iskati najboljše možnosti zajetja primernega semenskega krompirja prideloval- 
cev, s katerimi nameravajo sodelovati v proizvodnji. Za potrebe kooperacijske 
proizvodnje v letu 1961 je treba organizirati pridelovanje semenskega krom- 
pirja na površini 2000 ha. V ta namen se bo načrtno razmnoževal krompir 
ustreznih kvalitetnih sort le v strnjenih pridelovalnih okoliših, ki so po rajoni- 
zaciji določeni za proizvodnjo semenskega krompirja. Hkrati pa je treba zbolj- 
šati semensko službo in selekcijo, razširiti domače križance v proizvodnji ter 
proučiti gradnjo novih semenskih skladišč enostavnejše konstrukcije. Treba bo 
tudi dobro urediti napovedovalno službo zoper krompirjevo plesen, ki zadnja 
leta povzroča znatne gospodarske škode, predvsem v glavnih ravninskih pride- 
lovalnih področjih, kjer je zaradi ravnega zemljišča treba manj postaj in opa- 
zovalcev. Marsikje bo mogoče opazovanje peronospore na trti in na hmelju 
združiti z opazovanjem krompirja. 

Da bi se število živine lahko povečalo v skladu s postavljenimi smernicami 
perspektivnega plana, se računa s povečanim obsegom organizirane proizvodnje 
krme na travnikih ter na njivskih površinah pri deteljah in silažni koruzi, ki 
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bodo zajete v letu 1960 prvikrat v kooperacijo. Detelje in travnih mešanic bo 
predvidoma zajetih v kooperacijo okoli 13 000 ha s povprečnim pridelkom okoli 
65 mtc/ha. Iz tako pridelanih presežkov krme si bodo kmetijske zadruge ustva- 
rile lastno voluminozno krmo in jo s siliranjem pripravile za prehrano živine 
na svojih pitališčih. 

Zaradi intenziviranja živinorejske proizvodnje je treba zmanjšati površine 
žita povsod tam, kjer so pridelovalni pogoji manj ugodni za žitno proizvodnjo, 
in mesto nje uvajati intenzivne krmne rastline, ki dajejo po hektaru znatno 
večje donose. V celoti je treba stremeti, da bi se poljedelska proizvodnja v 
čim večji meri prilagajala nastalim potrebam in s tem omogočila še hitrejši 
razvoj živinoreje. 

4. Znatno povečanje pridelka krme, ki se predvideva v letu 1960 v orga- 
nizirani proizvodnji, omogoča tudi vzporedno razširitev obsega pitanja živine 
na kmetijskih posestvih in v kooperaciji. Računa se, da bi bilo možno doseči 
naslednji obseg organizirane reje živine: 

Kmetijska posestva Kooperacija 
glav ton glav ton 

Govedo: 
Pitana teleta  6 500 1300 57 000 11400 
Mlado pitano govedo  12 300 5035 24 200 10 800 
Pitano  govedo  2—3  let     ... 600 300 7 000 3 500 
Ostalo pitano govedo  100 55 6 000 3 300 
Plemensko govedo  1 300 — 10 000 — 

Prašiči   : 
Mesnati   prašiči        30 000 2900 150 000 15 000 
Mastni prašiči  — — 7 000 980 
Plemenske svinje  10 000 — 5 000 — 

Perutnina: 
Piščanci za cvrtje        2 200 000 2200 — — 

Živalski fond se bo najbolj povečal na kmetijskih posestvih, ki bodo ob 
koncu leta 1960 imela okoli 30 000 glav govedi, od tega 15 000 krav, ne upošte- 
vaje pitano živino. Možnosti za povečano prirejo na družbenih posestvih in v 
kooperaciji so dane, ker se s prepovedjo klanja telet povečuje število živine, 
organizirana proizvodnja na travnikih in pri njivskih krmnih rastlinah pa 
zagotavlja več krme. 

Pomanjkanje mesa na domačem tržišču in vedno boljše možnosti izvoza 
narekujejo hitre in učinkovite ukrepe za povečanje proizvodnje kvalitetne 
klavne živine. Zato mora postati program pitanja živine osrednja naloga druž- 
benih posestev in zadružnih organizacij. 

Kmetijske zadruge naj sklepajo z rejci pogodbe za pitanje telet do 200 kg, 
ker je to najprimernejša oblika pitanja za individualne proizvajalce v sodelo- 
vanju z zadrugo. S tem je treba obenem zagotoviti pravočasne dobave pogod- 
beno pitanih živali. 

Za pitanje govedi, ki naj se usmerja zlasti k mlajšim živalim, je treba 
zagotoviti pridelovanje velikih količin silažne koruze, ki omogoča obilnejše 
krmljenje in kvalitetnejše pitanje večjega števila živali. 
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Tehnološke izsledke pitanja s poskusnega pitališča v Crnelem je treba 
posredovati vsem pitališčem, da bi se proizvodnja v čimvečji meri racionali- 
zirala. 

Plan vzreje plemenske živine se skoraj v celoti opira na pogodbeno pro- 
izvodnjo z zadružnimi rejci, le 1300 glav bi bilo vzrejenih za tržišče na družbenih 
posestvih. 

Za izboljšanje kvalitete in nadaljnjo razširitev osemenjevanja bo treba 
nabaviti okoli 20 plemenjakov iz uvoza. Predvideno je, da bo leta 1960 oseme- 
njenih že 200 000 plepienic, kar je za 20 % več kot v letu 1959. Glede na tako 
povečan obseg osemenitev in zaradi zmanjšanja stroškov osemenjevanja bo 
treba usposobiti na tečajih čimveč osemenjevalcev iz vrst rejcev. Z veterinarsko 
kontrolo pa je treba zagotoviti ustrezno strokovno-tehnično raven. 

Povečana proizvodnja mleka temelji na vzpodbudnejših odkupnih cenah, 
ki so določene časovno po posameznih proizvajalnih rajonih in na do sedaj še 
ne zadostno izkoriščenih možnostih za boljše krmljenje krav s silažo. V mlečnih 
rajonih, to je v neposrednem zaledju močnih potrošnih središč, naj družbena 
posestva nadaljujejo z organiziranjem specializiranih mlečnih farm, ki bodo 
postopoma prevzemale celotno oskrbo z .mlekom. 

Primerno razmerje med ceno krme in ceno pitanih prašičev deluje ugodno 
na izkoriščanje možnosti zlasti za rejo mesnatih prašičev, ki bi jih v letu 1960 
morali vzrediti okoli 180 000. Uporabljeno križanje med domačo belo in švedsko 
oziroma holandsko svinjo je dalo v praksi dobre rezultate glede zboljšanja 
kvalitete mesnatega tipa prašiča. Zato bo pravilno razmeščanje in evidenca 
produktivnosti teh plemenjakov ena najpomembnejših nalog živinorejsko-vete- 
rinarskih zavodov na področju prašičereje. 

Večja družbena posestva bodo še naprej prehajala od reje pršutarjev na 
rejo pravih bekonov. Osnovo za bekonsko proizvodnjo že predstavljata švedska 
in holandska svinja, ki smo jih uvozili leta 1950. V ta namen je formiran 
matični center za plemenski material na farmi v Ihanu s podcentri na osmih 
družbenih posestvih. Kontrolo tega plemenskega naraščaja bo izvajala Pro- 
genotestna postaja kmetijskega inštituta. Tako bo dano jamstvo, da bo v re- 
produkcijo prihajal le najboljši plemenski naraščaj. V letu 1960 se računa, da 
bodo delovala pitališča in vzrejališča za bekonski tip prašičev na posestvih 
Ihan, Rakičan, Beltinci, Kočevje, Apače, Ljutomer, Kidričevo, Brežice, Dob in 
Dornava. Za vzrejni naraščaj holandske pasme svinj bodo skrbela kmetijska 
posestva Dob pri Mirni ter Grm in Graben pri Novem mestu. 

Da bi se povečala proizvodnja mesa, perutnine in jajc, se bo pričelo graditi 
na novo oziroma adaptirati večje perutninske objekte, med katerimi bo naj- 
pomembnejši v Neverkah na Krasu, kjer se predvideva farma za 100 000 kokosi- 
nesnic in proizvodnja okoli 10 milijonov valilnih jajc. Ostali perutninski obrati 
bodo v glavnem proizvajali piščance za cvrtje. 

* Skladno s povečanjem števila živine in obsegom organiziranega pitanja 
bo treba poskrbeti za zadostno količino močnih krmil. Zlasti je treba izboljšati 
mešanice in superkoncentrate za perutnino, mesnate prašiče in mlado govedo. 
Zaradi bolj ekonomične porabe močnih krmil je treba pričeti s poskusi eksten- 
zivnega pitanja mesnih pasem na kvalitetno slabših površinah (n. pr. v Crmoš- 
njicah, na Barju, ob Muri). 

Poleg tega je treba začeti z gradnjo dodatnih zmogljivosti za proizvodnjo 
močnih krmil standardne sestave in kakovosti. 
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5. V sadjarstvu se pričakuje v letu 1960 dobro rodna letina ter bi bila 
skupna proizvodnja sadja približno 190 000 ton. Pri taki proizvodnji bo možno 
zagotoviti   okoli   100 000 ton  tržnih  presežkov  za  oskrbo domačega  trga in za 
izvoz. 

Podobno kot v poljedelstvu bo tudi v sadjarstvu organizirana proizvodna 
akcija v primernejših in bolj strnjenih asaniranih nasadih, zlasti pri jablanah, 
slivah, češnjah in jagodičevju. Skupni obseg akcije bi zajel okoli 3000 ha na- 
sadov. Ce upoštevamo še okoli 4000 ha sadnih nasadov v družbenem sektorju, 
bi bilo zajetih v organizirani proizvodnji že ena četrtina vseh sadovnjakov v 
LR Sloveniji. Proizvodno sodelovanje v sadjarstvu predstavlja šele začetek 
organizirane proizvodnje in pomeni uvod v širšo akcijo v naslednjih letih. S 
tem je treba doseči, da se bodo pravilno in pravočasno izvajali agrotehnični 
in varstveni ukrepi, da se bo vključila v proizvodni proces strokovna služba 
in da se bo organizirala na tej podlagi sodobna blagovna proizvodnja. 

Ker za obnovo sadovnjakov v letu 1960 ne bo na razpolago zadostnih 
sredstev, bo obnova zaostala za predvidevanji perspektivnega plana. Računa 
se da bo obnovljenih le okoli 500 ha nasadov, od tega 200 ha na kmetijskih 
posestvih in 300 ha v sadjarskih skupnostih. Za predvideni obseg obnove je 
zagotovljeno dovolj sadik iz proizvodnje v letu 1959. Iz uvoza bo nabavljenih 
še okoli 80 000 sadik najbolj kakovostnih sort jablan in hrušk. 

Obnovo ekstenzivnih travniških nasadov je treba opustiti in projektirati 
samo najintenzivnejše sadovnjake, ki bodo dajali ob optimalnih agrotehničnih 
ukrepih največje možne pridelke. 

6. V vinogradništvu se v letu 1960 računa s pridelkom 11 700 vagonov 
grozdja ali  7200 vagonov vina,  kar je 24,5 % več kot leta 1959. 

K tej proizvodnji bo pripomogla organizirana akcija pogodbene proizvodnje 
na približno 2500 ha dobro rodnih in strnjenih vinogradov. Skupaj z vinogradi 
družbenih posestev bi obseg organizirane vinogradniške proizvodnje v letu 
1960 zajel  23 % od vseh vinogradniških površin v LR Sloveniji. 

Obnova vinogradov se predvideva le na površini okoli 200 ha in sicer v 
celoti na kmetijskih posestvih. V ta namen je zagotovljena zadostna količina 
trsnih cepljenk. 

7. Pričakuje se, da bo ulov rib v letu 1960 za okoli 49 % večji kot v letu 
1959, kar bo mogoče doseči z novimi motornimi ladjami za oceanski ribolov. 
S takim povečanjem ulova bo mogoče izboljšati oskrbovanje predelovalne indu- 
strije, vzporedno s tem pa tudi zagotoviti večje količine rib za potrebe pre- 
bivalstva. 

8. Za predvideni razvoj kmetijstva se računa v letu 1960 z investicijskimi 
naložbami v znesku okoli 9100 milijonov dinarjev, kar je za 20 % več kot v 
letu  1959. 

Ta investicijska sredstva, ki se bodo v pretežni meri uporabila za razvoj 
živinoreje in za nabavo mehanizacije, bo mogoče zagotoviti le s povečanimi 
vlaganji sredstev ljudskih odborov in gospodarskih organizacij. V ta namen je 
treba v večji meri združevati  njihova sredstva. 

Na družbenih posestvih in pri zadružnih organizacijah je po programu 
predvidena graditev hlevov za krave molznice, pitano govedo in mesnate pra- 
šiče. Hlevi za molzne krave bodo grajeni po tipskih projektih. Gradnja hlevov 
ђо omogočila nabavo potrebnega števila krav in brejih telic, kar bo pomagalo 
rešiti preskrbo z mlekom v vseh večjih potrošnih središčih. 
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S postavitvijo pitališc za teleta bi se izpitalo v letu 1960 okoli 25 000 telet, 
kar bi dalo nad 5000 ton nove proizvodnje mesa. 

Prav tako se bodo povečale proizvodne kapacitete v prašičereji z gradnjo 
svinjakov za plemenske svinje in za pitance mesnatega tipa. 

Od večjih perutninskih obratov se predvidevajo pitališča piščancev za 
cvrtje v Celju, Ptuju, Ilirski Bistrici in na Ravnah. Račje farme bi se gradile 
še v Ptuju in Brežicah. V Neverkah pri Pivki bi se uredila farma plemenskih 
kokoši. 

Pri melioracijah se predvideva dovršitev glavnega projekta in začetek 
pripravljalnih del za melioracijo Ljubljanskega barja ter nadaljevanje že za- 
četih melioracijskih del. 

Poleg navedenega se računa z vlaganji tudi za druge namene, kolikor 
bodo zaradi njihove ekonomske utemeljenosti odobrena posojila iz splošnega 
investicijskega sklada. / 

9. Za nadaljnji razvoj kmetijstva je treba usposobiti zadostno število stro- 
kovnih kadrov, kar bo postopoma doseženo s posebnim oddelkom za odrasle 
pri srednji kmetijski šoli. V skladu z izpopolnjevanjem kmetijske mehanizacije 
naj zadružne zveze še nadalje organizirajo seminarje in tečaje za traktoriste 
pri kmetijskih šolah in na kmetijskih posestvih. Se posebej je treba poskrbeti 
za usposabljanje kvalificiranih kmetijskih delavcev za pitanje govedi, mesnatih 
prašičev, piščancev itd., zlasti za predvidene nove obrate in zadružne ekonomije. 

Za zagotovitev potrebnega kvalificiranega in visokokvalificiranega stro- 
kovnega kadra se bodo v letu 1960 še nadalje odobravali iz republiškega 
stanovanjskega sklada krediti večjim kmetijskim posestvom, ki bodo dosegla 
v prihodnjih letih največji razvoj. 

Republiški sklad za pospeševanje kmetijstva se bo uporabil zlasti za re- 
gresiranje uvoženega semenskega in sadilnega materiala, za znanstveno-raz- 
iskovalno dejavnost, za progenotestiranje in selekcijsko dejavnost, za vzgojo 
strokovnih kadrov v novo ustanovljenih kmetijskih šolah in za dograditev 
kmetijsko-pospeševalnih objektov, ki so v skladu z nalogami tega plana. 

Ker se z zveznim družbenim planom za leto 1960 ukinja obveznost skladov 
za pospeševanje kmetijstva, se priporoča okrajnim ljudskim odborom, da še 
naprej obdržijo sklade, ter jim za njihovo nemoteno poslovanje zagotovijo iz 
proračunskih sredstev dohodke najmanj v višini sredstev, s katerimi so raz- 
polagali v letu 1959. 

IX. poglavje 

GOZDARSTVO 

1. Za nadaljnjo krepitev proizvodne zmogljivosti gozdov ter za zagotovitev 
postopnega večanja sečnje gozdov in proizvodnje lesa bodo v letu 1960 v pri- 
merjavi s preteklimi leti razpoložljiva naslednja sredstva (v milijonih dinarjev): 

1958 1959 1960 ЦЦ {g 

3650 ПП 106 

1672 110 103 

1978 120 108 

Skupna sredstva    .   .   . 3006 3451 
od tega: 
— gojitev  gozdov  .    . 1474 1617 
— pospeševanje  go- 

zdov     1532 1834 
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2. V okviru razpoložljivih sredstev za gojitev gozdov je treba z njihovo 
smotrnejšo razporeditvijo zagotoviti povečanje obsega obnove in nege gozdov 
kot najpomembnejše gozdarske dejavnosti, tako da bodo vlaganja v te namene 
porasla za okoli  18 %. 

Nego gozdov je treba razvijati s čiščenjem in redčenjem enodobnih iglastih 
gozdov in v ta namen pospeševati gradnjo gozdnih cest in nabaviti potrebno 
mehanizacijo. 

Se nadalje je treba večati obseg meliorativnih pogozdovanj ter melioracij 
grmišč in degradiranih gozdov. Melioracijo gozdnih zemljišč je treba povezovati 
z gozdnimi nasadi hitro rastočih drevesnih vrst kakor tudi iglavcev, ki so za 
takšna zemljišča in za naše klimatske ter rastiščne razmere posebno ustrezna 
drevesna vrsta. 

Posebno skrb je treba v letu 1960 posvetiti uvajanju plantažnih nasadov 
hitrorastočih drevesnih vrst, zlasti topole. V ta namen je treba izdelati dolgo- 
ročni program, v okviru tega pa operativni načrt za leti 1960 in 1961. V tem 
načrtu je predvidevati za plantaže že v letu 1960 najmanj 1000 ha zemljišč, v 
celotnem planu pa 25 000 ha zemljišč za plantaže hitrorastočih listavcev in 
75 000 ha zemljišč za nasade iglavcev. Gospodarski uspeh, ki ga pričakujemo 
od te saditve bi bil po 20—30 letih približno 1,2 milijona m3 lesne gmote, na 
temelju česar se bo povečal etat proizvodnje lesa v Sloveniji na približno 
4 milijone ms letno. 

Za plantažne nasade je treba v zvezi z melioracijo degradiranih gozdov in 
grmišč zagotoviti za leto 1960 v republiškem gozdnem skladu sredstva v višini 
145 milijonov dinarjev, v okrajnih gozdnih skladih pa 100 milijonov dinarjev. 

Za uspešnejše pogozdovanje krasa je treba dokončati posebni generalni 
načrt za melioracijo krasa. Ne glede na to pa je treba zagotoviti za pogozdo- 
vanje krasa in za osnovanje obrambnih pasov proti vetru na tem območju že 
v letu 1960 20 milijonov dinarjev sredstev več kot v letu 1959. Za načrtno 
proučevanje kraških problemov naj osnujeta okraja Gorica in Koper ustrezen 
skupen organ za pospeševanje gozdarstva na krasu, kar bo omogočilo uspeš- 
nejše in smotrnejše pogozdovanje krasa. 

Pri pogozdovanju je treba posvetiti še nadalje veliko pozornost vnašanju 
iglavcev v sestoje listavcev. Obseg teh del je treba v primerjavi' z letom 1959, 
Ico je bilo na ta način pogozdenih okoli 2000 ha reducirane površine, najmanj 
podvojiti. 

V letu 1960 je treba dokončno urediti vse gozdove, v katerih gospodarijo 
gozdna gospodarstva, in vse druge gozdove splošnega ljudskega premoženja. 
S posebnimi smernicami, ki naj jih pripravi Uprava za gozdarstvo LRS, je 
treba v drugih gozdovih splošnega ljudskega premoženja zagotoviti pravilnost 
strokovnega gospodarjenja  z gozdovi. 

Uprava za gozdarstvo LRS naj v zvezi z urejanjem gozdov v 1960. letu 
prouči sodobnejše metode urejanja gozdov kot so fototaksacija in avtomati- 
zacija urejanja podatkov o gozdovih, kar bo omogočilo zmanjšanje razmeroma 
velikih stroškov, ki nastajajo pri sedanjem načinu urejanja gozdov. 

V zasebnih gozdovih je treba v prvi vrsti dokončati razmejitev gozdov od 
kmetijskih površin, ki se izvaja že nekaj let. Razen tega je treba v tem letu 
dokončno razmejiti tudi gozdove od pašnih zemljišč. 
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Zaradi pravilnejse ocene proizvodnje lesa na negozdnih zemljiščih naj 
sestavi Uprava za gozdarstvo LRS navodila za ugotovitev lesnih zalog in pro- 
izvodnje lesa na teh zemljiščih tako, da se bo lahko na tej podlagi začelo izva- 
jati praktično delo že v drugi polovici leta 1960. Za izvedbo teh del je treba 
predvideti potrebna sredstva v gozdnih skladih. 

3. Pretežni del sredstev za pospeševanje gozdov je treba uporabiti za 
gradnjo gozdnih cest. Gozdne ceste je treba tudi v tem letu graditi zlasti v 
predelih, kjer prevladujejo iglavci. Kjer se kaže potreba, posebno v zvezi s 
čiščenjem in redčenjem iglastih gozdov, je treba za gradnjo vlak in neutrjenih 
poti uporabljati tudi sredstva za gojitev gozdov. 

Za mehanizacijo gradnje gozdnih cest je treba predvideti v gozdnih skladih 
najrnanj 100 milijonov dinarjev. V ta namen naj Zbornica za kmetijstvo in 
gozdarstvo LRS v sodelovanju z Upravo za ceste LRS prouči najsmotrnejše 
načine mehanizacije gradnje in jih priporoči gozdno gospodarskim organiza- 
cijam. 

Za smotrnejšo graditev gozdnih zgradb je treba sestaviti v letu 1960 pre- 
gled o dosedanji gradnji in program gradenj za naslednje razdobje, ki naj 
upošteva enotnost gospodarjenja z gozdovi. 

V letu 1960 je treba zaključiti gradnjo šolskega centra v Postojni. Napra- 
viti je treba tudi načrt o nadaljnji razširitvi tega centra v center za proučevanje 
dela in za pospeševanje mehanizacije v gozdarstvu. 

4. V letu 1960 je treba dokončno vskladiti in razvrstiti gozdove po vredno- 
stnih razredih in izvršiti revizijo te razvrstitve med okraji ob upoštevanju 
gozdnih cest, ki tekoče spreminjajo vrednostno strukturo gozdov. 

5. V letu 1959 se je na temelju podatkov gozdnourejevalne službe ugoto- 
vilo, da je stanje zalog in prirastka v gozdovih boljše od tistega, s katerim se 
je računalo ob sestavljanju perspektivnega plana. Na tej podlagi je mogoče 
v letu 1960 obdržati isti obseg sečnje, ki je bil dosežen v letu 1959, medtem 
ko je perspektivni plan računal s postopnim zmanjševanjem. Kljub temu pa 
bo zaradi boljšega stanja v gozdovih že v letu 1960 dosežen nižji odstotek 
sečnje od prirastka, kot je bil predviden s perspektivniju planom za leto 1961. 

Po posameznih skupinah se predvideva v letu 1960 naslednji obseg sečnje 
(v tisoč bruto ms): 

Sečnja 
Indeks 

1959 

sečnje 

1960 

Obremenitev 
gozdov 
v letu 

1958 1959 1960 1958 1959 1960 (v 0/o) 

Skupaj 3000 2900 2900 97 100 91 

— iglavci 1730 1620 1590 94 98 84 

— listavci 1270 1280 1310 101 102 101 

Gozdna  gospodarstva 940 930 1003 103 108 91 

Drugi gozdovi 2096 1970 1897 94 96 91 

S predvideno strukturo sečnje se bodo skladno s smernicami perspektiv- 
nega plana še nadalje krepili iglasti gozdovi tako, da se bo sekalo v povprečju 
samo 84% od prirastka iglavcev, medtem ko je treba zaradi preprečevanja 
razširjanja bukve sekati v povprečju 1010/o prirastka listavcev. 
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Na podlagi ukrepov, ki so bili storjeni v letu 1959 za zamenjavo lesa z 
drugimi materiali, zlasti pa za povečanje blagovnosti gozdne proizvodnje, pred- 
videvamo, da se bo v letu 1960 zmanjšala podeželska potrošnja lesa za okoli 
70 000 neto m3. Pri isti ravni sečnje se bo za to količino povečala blagovnost 
gozdne proizvodnje. Z nadaljnjim razvojem se bo zmanjšala tudi potrošnja 
drv kar bo omogočilo povečanje stopnje izkoriščanja lesa listavcev za tehnične 
namene od 38 % v letu 1959 na 41 % v letu 1960. 

Z navedenim povečanjem blagovne proizvodnje, s smotrnejšim krojenjem 
posekanega lesa ter ob upoštevanju potreb trga je treba v letu 1960 v primer- 
Havi s prejšnjimi leti izdelati naslednje najvažnejše gozdne sortimente (v tisoč 
neto m3): 

Indeksi 
Količine 

1958 

1 4 '1 Ц l 1 [V 

1959 1960 
1959 
1958 

1960 
1959 

Les za mehanično predelavo 886 870 942 98 108 

— hlodi za žago iglavcev 647 647 659 100 102 

— hlodi za žago listavcev 177 180 186 102 103 

— hlodi za furnir in 
luščenje 17 18 41 106 228 

Les za kemično predelavo 324 332 392 103 118 

— celulozni les iglavcev 194 210 247 108 118 

  celulozni les listavcev 38 52 91 137 175 

Hlodovino za žago iglavcev je treba usmerjati prvenstveno na industrijske 
žage z visokim odstotkom izkoristka lesne gmote. Na podlagi tega bo možno 
proizvesti v letu 1960 okoli 20 000 m3 žaganega lesa iglavcev več kot v prejšnjem 
letu. 

Za zagotovitev predvidenega obsega proizvodnje furnirja in vezanih plošč 
ter v zvezi s tem pohištva je treba posvetiti posebno pozornost proizvodnji 
hlodovine za furnir in luščenje, za kar naj posebej skrbita Uprava za gozdarstvo 
LRS in Zbornica za kmetijstvo in gozdarstvo LRS. 

Predvidene količine celuloznega in jamskega lesa iglavcev zagotavljajo 
nemoteno obratovanje tovarn celuloze in rudnikov ob upoštevanju porasta 
njihove proizvodnje in povečanja standardnih zalog. Te količine je treba doseči 
tudi z intenzivnejšim čiščenjem in redčenjem enodobnih iglastih gozdov; za 
industrijo celuloze pa se bodo pridobile večje količine lesa tudi s prehajanjem 
na švedski sistem žaganja lesa iglavcev ter s povečanjem proizvodnje celuloz- 
nega lesa listavcev za okoli 40 000 m3. 

6. V letu 1960 je treba dokončno urediti evidenco o gozdni proizvodnji in 
o izvajanju ureditvenih načrtov gozdov. Ustrezna navodila bo pripravila Uprava 
23 gozdarstvo LRS. 

7. Za smotrnejšo gozdno proizvodnjo, racionalnejšo predelavo lesa ter boljšo 
novezavo med proizvajalci in potrošniki je treba uvajati primerne oblike dolgo- 
ročnega povezovanja med gozdno proizvodnjo obeh sektorjev lastništva s pre- 
delavo lesa s stališča proizvodnih in potrošnih območij ter s stališča večje 
povezave proizvodnega procesa. 
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X. poglavje 

GRADBENIŠTVO 

1. Na podlagi predvidene investicijske dejavnosti se računa v letu 1960 s 
povečanjem gradbenih storitev za okoli 110/o. Tako povečanje bodo omogočila 
predvsem dela na elektroenergetskih objektih, na razširitvah in rekonstrukcijah 
industrijskih podjetij, gradnji kmetijskih posestev in povečana vlaganja za 
razvoj družbenega standarda zlasti stanovanj. Računa se, da bo v strukturi 
gradbenih del v letu 1960 znašala udeležba objektov družbenega standarda 
okoli 56 0/o. 

2. V letu 1960 bo vloženih za razvoj gradbeništva okoli 1800 milijonov 
dinarjev investicijskih sredstev, kar je za 11 % več kot v letu 1959. Ta sredstva 
bodo uporabljena zlasti za nabavo nove mehanizacije in opreme za mehanizi- 
ranje zaključnih del, s čimer se bodo povečale zmogljivosti gradbenih podjetij, 
ter za nabavo opreme za izdelavo prefabriciranih elementov. 

3. V dosedanjem razvoju se je vzporedno s porastom gradbene proizvodnje 
večalo tudi število zaposlene delovne sile, kar je zaviralo naraščanje delovne 
storilnosti, zmanjševalo možnosti vzpodbudnejšega nagrajevanja ter se je ne- 
ugodno kazalo tudi na obsegu lastnih skladov gradbenih podjetij. Zato je treba 
usmeriti v letu 1960 dejavnost gradbenih podjetij tako, da bo predvideni porast 
gradbenih del dosežen brez večanja števila zaposlenih. V ta namen je treba v 
večji meri izkoristiti stimulativne pogoje, ki jih daje sistem delitve dohodka 
gospodarskih organizacij, ter dosledno uvajati nagrajevanje po učinku. V okviru 
razpoložljive delovne sile je treba okrepiti zlasti obrtne dejavnosti pri gradbenih 
podjetjih, ki zaradi nezadostnih zmogljivosti še vedno močno zavirajo dovršitev 
objektov. Poleg smotrnejše zaposlitve bo k povečanju zmogljivosti gradbenih 
podjetij znatno doprinesla tudi nabava mehanizacije ter boljša organizacija dela. 

Na porast delovne storilnosti bo vplivala tudi večja ustalitev delovne sile. 
V ta namen je treba zmanjševati fluktuacijo z zboljšanjem delovnih in življenj- 
skih pogojev gradbenih delavcev in s čimširšim razvijanjem dela v taktu. Na 
večjo ustalitev delovne sile bo vplivala tudi gradnja stanovanj, za katero so 
predvidena sredstva tudi v republiškem stanovanjskem skladu. 

Za povečanje delovne storilnosti je treba zboljšati kvalifikacijsko sestavo 
tako, da gradbena podjetja učvrstijo svojo kadrovsko službo in ustanove po- 
sebne centre za izobraževanje odraslih ter na široko razvijejo vse oblike sodob- 
nih metod priučevanja delavcev. 

V celjskem in mariborskem bazenu je treba čimprej ustanoviti strokovne 
šole za gradbene delavce. 

4. Da bi se dosegel predvideni porast gradbenih storitev in delovne storil- 
nosti ob čimvečji ekonomičnosti izvajanja del, je treba uvajati industrializacijo 
gradbeništva za uporabo modularnega sistema ter standardizacije in tipizacije 
gradbenih elementov kakor tudi projektov. Zato je potrebno: 

— da gradbeni inšpekcijski organi ljudskih odborov in republike prepre- 
čujejo s povečanim nadzorstvom pričenjanje del na objektih, ki nimajo pred- 
pisane dokumentacije; 

- da ljudski odbori pospešijo izdelavo urbanističnih osnov in zazidalnih 
načrtov, kar bo omogočilo organizirati gradnje v širšem obsegu ter po vnaprej 
določenem operativnem planu; 
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— da investitorji organizirajo izdelavo tipskih projektov in pravočasno 
zagotovijo izvršitev predhodnih del, potrebnih za neovirani razvoj gradbenih 
del. V ta namen je treba vzpostaviti večjo koordinacijo med projektivnimi orga- 
nizacijami, proizvajalci gradbenega materiala in strojne opreme ter gradbenimi 
podjetji; 

— da se nadaljuje s pripravljanjem okvirnih normativov za gradnjo stano- 
vanjskih in drugih objektov družbenega standarda ter z izdajanjem priporočil za 
uporabo tipskih elementov v gradbeništvu; 

— da se razširi sistem dela na osnovi uporabe polmontažnih in montažnih 
elementov v izvedbi, ki omogoča izvajanje zaključnih del že v času montaže; 

— da se začne s specializacijo gradbenih podjetij in s poslovnim združe- 
vanjem, kar bo omogočilo boljše izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti, zlasti 
mehanizacije, remontnih zmogljivosti in boljšo oskrbljenost z materialom; 

— da gradbena podjetja posvetijo večjo skrb organizaciji pripravljalnih in 
gradbenih del posebno na večjih gradbiščih. 

5. Razvoj investicijske dejavnosti zavirajo pogosto nezadostno in nepravo- 
časno pripravljeni programi in projekti. Ker omogoča ocenitev umestnosti inve- 
sticij in smotrno organizacijo izvajanja del le dobro in pravočasno izdelana 
■•-ehnična dokumentacija, je treba izboljšati delo projektantskih organizacij. Tako 
usposobljene organizacije bi morale prevzemati v posameznih primerih razen 
izdelave programov in objektov tudi nadzor in koordinacijo investicijskih del. 
Biroje, ki se bavijo s projektiranjem posameznih dejavnosti, je treba okrepiti 
in še nadalje specializirati. Vzporedno s tem je treba vključiti in doseči boljšo 
oovezavo med projektantskimi organizacijami in raziskovalnimi inštituti, kar 
bo obenem dovedlo' tudi do smotrnejše delitve dela. 

Za pospešitev gradnje stanovanj naj ustanavljajo ljudski odbori posebne 
servise za izdelavo projektantske dokumentacije. Prav tako naj na osnovi za- 
kona o stanovanjskih zadrugah ustanavljajo lastne projektantske organizacije 
tudi stanovanjske zadruge. V tem smislu naj bi okrajni ljudski odbori pregledali 
sedanje projektantske biroje ter jih vključili v projektiranje stanovanjskih 
objektov. 

XI. poglavje 

PROMET 

1. Na podlagi doseženega obsega prometnih storitev v letih 1957 do 1959 
ter ob upoštevanju povečanja proizvodnje, blagovne izmenjave in turističnega 
prometa se pričakuje v letu 1960 nadaljnji porast prometnih storitev tako, da 
bo njihov celotni obseg v letu 1960 že dosegel po perspektivnem planu predvi- 
deni obseg za leto 1961. Fizični obseg storitev se bo po posameznih prometnih 
dejavnostih gibal takole: Indeksi 

1959     1960 
1958      1959 

Ves promet  109 113 
Blagovni promet      ....... 110 115 
Potniški promet  104 106 
Železniški promet  100 103 
Pomorski promet  130 143 
Javni cestni promet      .... 129 115 
Poštni promet  109 109 

18 
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2. Blagovni prevoz po železnici se bo povečal le za okoli 2 0/o, kar ustreza 
predvidenim potrebam gospodarstva. Potniški promet bo narasel nekoliko bolj, 
zlasti zaradi povečanja turizma, večje zaposlenosti in povečanja življenjskega 
standarda. 

Za zagotovitev nemotenega razvoja železniškega prometa bo treba glede 
na zastarelost prog, objektov in prevoznega parka skrbeti v večji meri kot doslej 
za njihovo obnovo in vzdrževanje, da bi se s tem povečala zmogljivost in kako- 
vost prevoza. Vzporedno s tem se bodo zboljšali tudi pogoji za pridobivanje 
tranzitnih prevozov. 

V ta najnen se predvideva zlasti sledeče: 

Nadaljevala se bodo dela na jeseniškem železniškem vozlišču, pričelo pa 
se bo tudi z deli na ureditvi celjskega in ljubljanskega vozlišča. Dela na širjenju 
in modernizaciji tirnih naprav in opreme v vozliščih je treba nadaljevati pospe- 
šeno, da bi se postopoma izboljšal tehnološki proces ranžiranja in s tem skrajšal 
obtok tovornih voz. Dokončala se bo elektrifikacija proge od Rakeka do Borov- 
nice, nadaljevala pa do Ljubljane. Poleg tega se bodo pričela pripravljalna dela 
za elektrifikacijo proge na odseku Ljubljana^Jesenice. Opravljen bo kapitalni 
remont prog na raznih najbolj obremenjenih in obrabljenih odsekih v skupni 
dolžini 70 km. 

Zaradi zboljšanja pogojev za prevoz potnikov in pospešitve turističnega pro- 
meta je treba še nadalje skrbeti za povečanje zmogljivosti potniških garnitur. 
Nadaljevala se bo obnova železniških postajnih poslopij v Ravnah in Grosupljem, 
pričelo pa se bo obnavljati še nekatera druga manjša postajna poslopja. 

Nadaljevati je treba s študijami in pripravljalnimi deli za gradnjo želez- 
niške povezave Herpelje—Koper. 

Predvidena reorganizacija v smislu večjega uveljavljanja delavskega samo- 
upravljanja in večje samostojnosti v poslovanju železniških podjetij bo ojno- 
gočila lažje, hitrejše in bolj ekonomično gospodarjenje. Sprememba sistema 
tarif za blagovni prevoz po železnici bo omogočila gospodarskim organizacijam 
tudi spodbudnejši način nagrajevanja in večja sredstva za nadaljnji razvoj. 

3. Obseg prevozov v pomorstvu se bo povečal v letu 1960 v primerjavi z 
letom 1959 za 43 % ter bo že presegel po perspektivnem planu predvideni obseg 
za leto 1961. To bo možno doseči z vključitvijo novih plovnih objektov, nabav- 
ljenih v letih 1959 in 1960. Vzporedno s tem bo pomorski prevoz v vedno večji 
meri prevzemal tovore za potrebe jugoslovanskega trga. 

Pristaniška dejavnost bo porasla od doseženih 70 000 ton prometa v letu 
1959 na 120 000 ton v letu 1960. Da se omogoči v koprski luki istočasen pristanek 
vsaj dveh ladij, se bo nadaljevala gradnja operativne obale s sodelovanjem 
združenih sredstev interesiranih gospodarskih organizacij. Z nabavo najnuj- 
nejše mehanizacije in s postopno graditvijo drugega dela operativne obale bo 
ustvarjena .možnost za nadaljnje povečanje pristaniške dejavnosti. 

4. Naraščanje javnega in režijskega cestnega prometa ter velik porast 
števila domačih osebnih vozil in motornih vozil inozemskih turistov narekujejo 
nadaljnjo obnovo in modernizacijo cestnega omrežja. Po končani rekonstrukciji 
najvažnejših cestnih zvez bo zato treba v večji meri usmeriti razpoložljiva sred- 
stva za zboljšanje tudi ostalih, sedaj neustreznih cest za sodoben in varnejši 
promet ter za pospešeno modernizacijo priključnih cest na glavni prometni 
sistem. 
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V letu 1960 se predvideva predvsem dovršitev rekonstrukcije oziroma mo- 
dernizacije cest na odsekih Maribor—Radgona in Ravne—Maribor. Zaradi boljše 
povezave Ljubljane z avtomobilsko cesto se bo moderniziral odsek od Karlov- 
škega do Šentjakobskega mostu. Pričelo se bo z deli na Zasavski cesti na odseku 
Pasjek—Zagorje, z deli na povezavi Kočevske z avtomobilsko cesto, kakor tudi 
z deli na cestnih prehodih v območju ljubljanskega železniškega vozlišča. Pred- 
videna je obnova pomembnejših mostov, kot je Dolgi most pri Ljubljani, most 
čez Savo Bohinjko pri Bohinjski Bistrici in Soteski ter še nekaterih drugih. 
V letu 1960 se bo intenzivirala tudi rekonstrukcija nekaterih odsekov na 
izrazito turističnih cestah. Za vse navedene rekonstrukcije je predvidena poleg 
sredstev republiškega cestnega sklada tudi udeležba sredstev ljudskih odborov. 
Poleg tega naj skrbijo za zboljšanje cestišč in ureditev kolesarskih steza v 
gostejše naseljenih in turističnih krajih ljudski odbori z lastnimi sredstvi in 
združenimi sredstvi gospodarskih organizacij. 

Povečanje zmogljivosti voznega parka in zboljšano cestno omrežje bo omo- 
gočilo nadaljnje povečanje javnega cestnega prometa. Kljub velikemu porastu v 
■javnem cestnem prometu v zadnjih treh letih ter kljub istočasnem porastu 
režijskega cestnega prometa predvidevamo za leto 1960 v javnem cestnem pro- 
metu nadaljnje povečanje obsega vseh storitev za okoli 15 %. Ker je javni 
cestni promet dosedaj že zadovoljivo povečal svoje prevozne zmogljivosti, naj 
bi se v letu 1960 uporabljala razpoložljiva sredstva le za najnujnejšo zamenjavo 
izrabljenega in nabavo novega voznega parka. Čimveč sredstev pa je treba 
usmeriti za gradnjo in opremo sodobnih servisnih in remontnih delavnic, avto- 
busnih postaj in postajališč ter črpalk za gorivo. Za njihovo smotrno in enako- 
merno razporeditev naj poskrbi Sekcija združenja cestnega prometa za LRS v 
sodelovanju s Sekretariatom IS za promet LRS. Sredstva za graditev teh 
objektov bodo prispevala zlasti podjetja javnega cestnega prometa in ostale 
interesirane gospodarske organizacije s sodelovanjem ljudskih odborov. 

5. Celotni poštni, telegrafski in telefonski promet bo v letu 1960 narasel v 
primerjavi z letom 1959 za 9 % in to predvsem zaradi povečanja porasta pro- 
meta v telefoniji. 

V letu 1960 se predvideva nabava koaksialnega telegrafskega kabla za odsek 
Zagreb—Ljubljana in položitev novega kabla na odseku Koper—Portorož. Na 
novo bodo opremljene telegrafske centrale v Kranju, Gorici in Novem mestu. 
Pričelo se bo z deli za nove avtomatske telefonske centrale v Ptuju, Murski 
Soboti Šoštanju, Velenju in v Dravski dolini. Prav tako se bodo razširile obsto- 
ieče avtomatske telefonske centrale Ljubljana II, Kranj, Maribor, Celje, Kočevje, 
Radovljica, Bled in Jesenice s skupno 5000 novih telefonskih priključkov. S 
sodelovanjem okraja bo položen nov telefonski kabel na odseku Kranj—Jesenice. 

Nadaljevala se bo gradnja novega poštnega poslopja v Novem mestu, 
pričela pa se bodo graditi še nova poštna poslopja v Radovljici. Ptuju, Murski 
Soboti, Črnomlju in Ribnici. Posebno skrb bo treba posvetiti kabliranju mestnih 
telefonskih omrežij, tako da se bodo mogle izkoristiti vse zmogljivosti avto- 
matskih telefonskih central in medkrajevne telefonske zveze ter zboljšati tele- 
fonske zveze. Za ta namen bo treba pritegniti predvsem sredstva ljudskih 
odborov in gospodarskih organizacij. 

6. Prometne gospodarske organizacije naj skrbijo za kulturnejši prevoz 
potnikov in kvalitetnejši prevoz blaga. 

18' 



276 Priloge 

V ta namen je treba vsklajevati vozne rede in izkoriščanje zmogljivosti za 
prevoz potnikov. Prav tako je treba izboljšati organizacijo blagovnega prevoza 
z vsklajevanjem železniškega ter javnega in režijskega cestnega prometa ter 
zagotoviti na ta način boljše izkoriščanje prevoznega parka in pospešiti odpremo 
ter dostavo blaga. 

Uspešnejše vsklajevanje vseh prometnih dejavnosti bo mogoče doseči s 
sodelovanjem gospodarskih organizacij, združenj, turističnih organizacij ter 
Sekretariata IS za promet. S tem se bo doseglo tudi boljše izkoriščanje pre- 
voznih zmogljivosti, večja ekonomičnost poslovanja ter povečana storilnost dela. 

7. Za zagotovitev zadostne in strokovno kvalificirane delovne sile je po- 
trebno vlagati več sredstev in posvečati več pozornosti razvoju strokovnega 
kadra. V cestnem prometu, kjer je pomanjkanje strokovne delovne sile naj- 
večje, je treba zboljšati pogoje in povečati kapacitete obstoječih šol za šoferje 
in avtomehanike. 

XII. poglavje 

TRGOVINA 

1. Nadaljnji gospodarski razvoj bo hkrati s povečanjem kupne moči omo- 
gočil tudi večji obseg blagovne izmenjave, tako da se bo skupni blagovni promet 
povečal takole: 

v milijonih dinarjev 

1959 1960 Indeks 

Blagovni promet skupaj 325.000 344.000 106 

od tega: 

na drobno 136.000 148.000 109 
na debelo 189.000 196.000 104 

S takim razvojem bo v letu 1960 že presežen skupni blagovni promet, ki 
je bil s perspektivnim planom predviden za leto 1961. Pri tem nekoliko zaostaja 
promet v trgovini na drobno, medtem ko bodo pri prometu na debelo predvi- 
devanja perspektivnega plana že močno prekoračena. 

S povečanim obsegom proizvodnje in uvozom blaga za široko potrošnjo 
ter prenosom zalog osnovnih kmetijskih pridelkov iz preteklega leta bodo v 
letu 1960 ustvarjeni pogoji za večjo stabilnost odnosov na trgu. Zato se bo 
moralo usmeriti delovanje gospodarskih organizacij, organov državne uprave 
in drugih organizacij, ki se ukvarjajo z blagovnim prometom, predvsem na 
odstranjevanje tistih pomanjkljivosti, ki vplivajo na nezadovoljivo preskrblje- 
nost trga kot posledico nezadostne razširjenosti trgovskega omrežja, nezadovo- 
ljivega sortimenta blaga ter časovne nevsklajenosti med ponudbo in povpra- 
ševanjem. 

2. Za dosego tega cilja bo treba: 
— Povečati naložbe za graditev in modernizacijo trgovskih lokalov in bla- 

govnic iz investicijskih skladov ljudskih odborov in sredstev gospodarskih orga- 
nizacij predvsem v glavnih potrošnih in turističnih središčih. V ta namen naj 
sprejmejo ljudski odbori osnovne smernice razvoja in organizacije blagovnega 
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prometa ob upoštevanju urbanističnega in družbenega razvoja svojega območja. 
Trgovinske zbornice naj po teh smernicah in ob podpori organov blagovnega 
prometa pri ljudskih odborih ter s sodelovanjem gospodarskih organizacij pri- 
pravijo predloge za razširitev trgovskega omrežja na drobno. Hkrati naj za- 
gotovijo, da bodo pravočasno pripravljeni investicijski programi, in da bo raz- 
mestitev in ureditev novih prodajaln kakor tudi preureditev obstoječih pro- 
dajaln ustrezala potrebam potrošnikov. Pri tem je treba upoštevati izsledke 
tehničnih in funkcionalnih potreb sodobne trgovine ter predpise o organizaciji 
servisne službe. Novo usposobljene prodajalne je treba razporediti med podjetja 
tako, da bo v čimvečji meri zagotovljena konkurenca, in da se hkrati ustvarijo 
močna specializirana trgovska podjetja na drobno z razpredenim omrežjem pro- 
dajaln, ne oziraje se na meje politično teritorialnih enot. Poleg trgovskih pod- 
jetij naj pri gradnji novih lokalov za potrebe trgovskega omrežja nastopajo kot 
investitorji tudi občinski ljudski odbori. 

— Trgovinska zbornica za LRS naj na podlagi ugotovitev o možnostih odpi- 
ranja prodajaln industrijskih podjetij in poslovnih združenj sestavi konkretne 
predloge za razširitev njihovega prodajnega omrežja ter naj si skupaj z ljud- 
skimi odbori in gospodarskimi organizacijami prizadeva za njihovo izvedbo. 
Tudi za usposobitev prodajaln industrijskih podjetij naj prispevajo del po- 
trebnih sredstev ljudski odbori. 

— V večjih potrošnih središčih je treba za hitrejše povečanje prodajnih 
zmogljivosti v večjem obsegu nadaljevati z uvajanjem trgovin s samopostrežbo. 
Izkušnje o uvajanju in organizaciji samopostrežnih trgovin naj posreduje ljud- 
skim odborom Trgovinska zbornica za LRS obenem z oblikami, ki pridejo v 
poštev za posamezna potrošna središča. 

— Gospodarske organizacije naj skrbijo, da bodo imele prodajalne na zalogi 
čimpopolnejši sortiment blaga, ki je predmet njihovega poslovanja. V večjih 
potrošnih središčih je treba skrbeti za širši sortiment tudi z uvajanjem take 
specializacije posameznih trgovskih podjetij, ki ustreza potrebam potrošnikov. 

Trgovinske zbornice naj pregledajo obstoječe registracije trgovinskih po- 
djetij in predlagajo ljudskim odborom spremembe povsod tam, kjer neustrezno 
združevanje strok onemogoča trgovinam, da bi imele na zalogi popolnejši sorti- 
ment blaga. Tako bodo trgovine lahko bolje izvrševale svojo osnovno preskr- 
bovalno nalogo. Posebno pozornost je treba posvečati tudi zadostni preskrbi tu- 
rističnih krajev zlasti v času glavne sezone. 

— Za izboljšanje poslovanja trgovskih podjetij naj v večji meri kot doslej 
skrbijo tudi potrošniški sveti, ki lahko v tesnejšem sodelovanju s sveti za bla- 
govni promet pri ljudskih odborih pomagajo organom delavskega samouprav- 
lianja pri ugotavljanju in odstranjevanju pomanjkljivosti. Za poživitev dela 
potrošniških svetov naj skrbijo zlasti stanovanjske skupnosti. Občinski ljudski 
odbori naj stanovanjske skupnosti pooblastijo, da bodo neposredno ali po svojih 
svetih opravljale funkcije svetov potrošnikov pri tistih trgovskih podjetjih in 
trgovinah, ki oskrbujejo prebivalstvo z živili. 

— V trgovini je treba doseči izboljšanje poslovanja tudi z doslednejšim 
uvajanjem nagrajevanja po doseženem učinku, ki naj se veže na uspeh celot- 
nega podjetja in posameznikov. Povečanje vzpodbude za boljše poslovanje bodo 
omogočile tudi spremembe delitve dohodka za- trgovino na drobno, na podlagi 
katerih se bo v letu 1960 povečal del dohodka, ki pripada gospodarskim orga- 
nizacijam. 
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3. Z organizacijskimi spremembami trgovskega omrežja na debelo je treba 
nadaljevati v skladu s tezami o organizaciji blagovnega prometa, ki jih bo 
pripravila Trgovinska zbornica za LRS. S tem je treba doseči, da bodo odpadli 
tisti posredniki, ki trgovini na drobno pri posredovanju blaga  niso potrebni. 

Večjo izbiro blaga bo treba doseči tudi v trgovini na debelo. Trgovinske 
zbornice naj pri trgovskih podjetjih na debelo predlagajo ljudskim odborom 
spremembe zaradi večje specializacije. Predhodno naj okrajne trgovinske zbor- 
nice vskladijo svoje predloge za spremernbo registracije pri trgovskih podjetjih 
na debelo s Trgovinsko zbornico za LRS, da bo tako dosežena večja enotnost. 

Nabavne pogoje trgovskih podjetij na drobno pri proizvajalnih podjetjih 
je treba pri večjih nabavah blaga vskladiti s pogoji, ki veljajo za trgovino na 
debelo. Trgovinske zbornice naj vplivajo pri proizvajalcih na uveljavitev načela 
enakih cen in ostalih dobavnih pogojev pri enakih količinah. S tem se bo 
povečal interes trgovine na drobno za neposredne nabave pri proizvajalcih in 
tako ustvarila možnost za znižanje stroškov posredovanja. 

4. Preskrbo mest in industrijskih središč s kmetijskimi pridelki je treba 
še nadalje izboljševati. Ljudski odbori naj zadolžijo preskrbovalna podjetja, da 
usvojijo sklepanje pogodb s proizvajalci kot stalen sistem dela. Sklepanje 
pogodb lahko uspešno vpliva tudi na povečanje proizvodnje in s tem na boljšo 
preskrbljenost potrošnih središč. Težiti je treba za tem, da se znižajo v posa- 
meznih primerih še vedno neupravičeno visoke razlike v cenah med proizvod- 
nimi in potrošnimi rajoni in da se v večji meri preide k prodaji blaga po 
kvaliteti. 

Ustvariti je treba pogoje za širše neposredno povezovanje proizvajalcev s 
trgovino na drobno in velikimi potrošniki. Pospešiti je treba priprave za gradnjo 
trga na debelo v Ljubljani tako, da bo lahko služil svojemu namenu že v 
jesenski odkupni karnpanji. Nadrobno prodajo v potrošnih središčih naj orga- 
nizirajo na stojnicah in v lastnih prodajalnah tudi kmetijske zadruge ter s 
pravočasno pripravo zadostnih zalog zagotovijo dobro založenost prodajaln 
preko vsega leta. , 

Gradnjo skladišč za kmetijske pridelke, ki so v glavnem že projektirana 
in zanje tudi zagotovljena potrebna finančna sredstva, je treba pospešiti. S tem 
bodo oskrbovalna podjetja lahko vskladiščila pridelke ob času največje ponudbe 
in zagotovila enakomernejšo založenost tržišča s proizvodi vsakodnevne po- 
trošnje ter zmanjšala razlike v cenah na drobno, ki se oblikujejo na tržišču 
s kmetijskimi pridelki v sezoni in izven sezone. Ljudski odbori naj preskr- 
bovalnim podjetjem zagotovijo tudi potrebna sredstva za kritje morebitnih 
razlik za vskladiščenje rezervnih zalog in sredstva za zboljšanje tehnične 
opreme. 

5. Glede na dosedanjo strukturo in razvoj investicij na področju trgovine 
bi bilo potrebno v letu 1960 razpoložljiva sredstva usmeriti predvsem na večanje 
kapacitet trgovine na drobno in gradnjo skladišč za kmetijske pridelke. Za te 
namene naj usmerijo svoja sredstva ljudski odbori; z združevanjem sredstev 
gospodarskih organizacij, pri katerem naj aktivneje sodelujejo tudi trgovinske 
zbornice, pa je treba doseči, da bodo tako uporabljena tudi sredstva gospo- 
darskih organizacij. Za urejanje preskrbovalnih objektov v naših največjih 
potrošnih središčih so predvidena sredstva tudi v republiškem in splošnem 
investicijskem skladu. Iz sredstev splošnega investicijskega sklada se bo nada. 
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Ijevala tudi gradnja mehaniziranih skladišč in silosov za vskladiscenje rezervnih 
zalog osnovnih živil. 

Investicije v trgovino bodo v letu 1960 za okoli 22 % večje kot v letu 1959. 
pri tem se računa, da bodo ljudski odbori vložili za razvoj trgovine najmanj 
tista sredstva, kolikor jih gospodarske organizacije s področja trgovine vpla- 
čujejo v njihove investicijske sklade. S tem bi bilo mogoče povečati kapacitete 
trgovine na drobno za okoli 10 % in usposobiti objekte za potrebe prometa s 
kmetijskimi pridelki. Da bi se razpoložljiva sredstva vložila predvsem v take 
namene, ki bodo v največji meri vplivali na odpravljanje fnotenj v preskrbi 
potrošnikov zlasti v mestih in indutrijskih središčih, naj trgovinske zbornice 
v sodelovanju z ljudskimi odbori sestavijo podrobne predloge za razporeditev 
sredstev in skupno skrbijo za njihovo izvršitev. 

6. Hkrati z večanjem kapacitet trgovine na drobno bo treba zagotoviti tudi 
potrebno število kvalificiranih delavcev. Širše vključevanje mladine v trgovino 
je treba omogočiti s povečanjem kapacitet vajeniških šol in internatov. Za 
realizacijo programa razširitve vajeniških šol in internatov, ki ga je pripravila 
Trgovinska zbornica za LRS, naj ljudski odbori zagotovijo potrebna sredstva 
iz skladov za gospodarske kadre ob soudeležbi sredstev za kadre okrajnih 
trgovinskih zbornic. 

XIII. poglavje 

GOSTINSTVO IN TURIZEM 

Povečanje osebnih dohodkov prebivalstva in turističnega prometa bo omo- 
gočilo v letu 1960 nadaljnji porast prometa v gostinstvu za okoli 7 %. V turi- 
stičnem prometu se bo povečalo število nočitev za okoli 8 0/o in sicer v domačem 
za 5 % ter v inozemskem za 20 0/o. 

Ker je največji del turističnega prometa tako domačega kot inozemskega 
zgoščen v manjšem številu turističnih središč, je treba osredotočiti prizadevanje 
zlasti na njihovo ureditev. 

Tak razvoj turizma in gostinstva kakor tudi ustvarjanje pogojev za kasnejše 
znatno večje izkoriščanje naših turističnih možnosti bo zahteval predvsem na- 
slednje ukrepe: 

1. V skladu s perspektivnim planom gospodarskega razvoja je treba v letu 
1960 nadaljevati z modernizacijo in rekonstrukcijo obstoječih gostinskih obratov 
in z gradnjo hotelskih objektov. Na ta način bodo do konca leta povečane 
nastanitvene zmogljivosti za najmanj 350 ležišč. 

Za pospešitev razvoja mototurizma bodo zgrajeni moteli v Kranjski gori, 
Postojni, Mednem in Otočcu, s čimer se bo povečala nastanitvena zmogljivost 
za 250 postelj ter bo pridobljenih 120 garažnih prostorov. Poleg tega je treba 
razširjati mrežo motelov tudi ob cesti Ljubljana—Šentilj. 

Organizacijo gostinske mreže je treba vzpostavljati tako, da bo omogočeno 
podjetjem rentabilno poslovanje in s tem pogoji za nadaljnji razvoj. Zato je 
združevanje obratov v velika podjetja utemeljeno le v primerih, kadar ne 
bo s tem ustvarjen monopolen položaj, in če to vpliva na znižanje stroškov 
poslovanja. Z združevanjem obstoječih in ustanavljanjem novih obratov je treba 
omogočiti, da bodo večja podjetja lahko razširjala svoje poslovanje tudi preko 
območij posameznih politično-teritorialnih enot in s tem prispevala k zboljšanju 
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in razširitvi gostinske mreže. Za izpopolnitev gostinske .mreže je treba povečati 
število družbenih obratov in ustanavljati družbena gostišča tudi v manjših 
naseljih in na podeželju. 

2. S podaljšanjem turistične sezone je treba zagotoviti boljše izkoriščanje 
obstoječih zmogljivosti. Gostinske gospodarske organizacije in podjetja javnega 
prometa naj vpeljejo posebne izvensezonske aranžmaje, ki bodo s svojo orga- 
nizacijo, vsebino prireditev in cenami vzpodbujali obisk turistov tudi v času 
izven glavne sezone. Izvesti je treba pravočasno primerne propagandne akcije, v 
turističnih krajih pa poskrbeti za razvedrilo gostov v izvensezonskem času. 

3. Gospodarske organizacije naj še nadalje vlagajo sredstva v počitniške 
domove in naj pri tem izkoristijo možnosti medsebojnega združevanja razpolož- 
ljivih sredstev, bodisi neposredno ali pa preko počitniških skupnosti. S skle- 
panjem pogodb za izmenjavo uporabnikov med posameznimi kolektivi naj se 
zagotovi boljša zasedba domov in s tem omogoči večjemu številu delovnih ljudi 
cenen letni oddih. Obenem naj se tudi pri počitniških domovih podaljša obra- 
tovanje z diferenciranjem cen za sezonsko in izvensezonsko izkoriščanje letnega 
oddiha. 

4. V industrijskih središčih naj ljudski odbori, gospodarske organizacije 
in stanovanjske skupnosti ustanavljajo obrate in servise za družbeno prehrano. 
,Za ustanovitev večjih obratov naj gospodarske organizacije izkoristijo možnosti 
združenja sredstev. Za uspešnejši razvoj družbene prehrane naj se ustanovijo 
pri Državnem sekretariatu za blagovni promet in pri posameznih ljudskih od- 
borih posebne komisije. Naloga teh komisij je, da predlagajo ustanavljanje takih 
obratov za družbeno prehrano, ki najbolj ustrezajo krajevnirn razmeram in 
potrebam v pogledu zmogljivosti in organizacijskih oblik. V tem smislu mora 
biti plan razvoja obratov za družbeno prehrano vsklajen z razvojem krajevne 
gostinske mreže. Pri tem je treba posebno skrbeti za redno prehrano zaposlenih 
in otrok ter mladine. 

Za zagotovitev sodobnega in hitrega načina cenene prehrane je treba uspo- 
sobiti restavracije s samopostrežbo v Ljubljani in drugih večjih potrošnih 
središčih. 

5. V letu 1960 se bo nadaljevalo s povečanim investicijskim vlaganjem za 
razvoj gostinstva in turizma. Skupna investicijska vlaganja bodo okoli 2110 
milijonov dinarjev, kar je za 15 % več kot v letu  1959. 

Iz sredstev splošnega investicijskega sklada se računa' s posojili za novo- 
gradnje in dograditve gostinskih objektov ter komunalnih in turističnih naprav 
v pomembnejših turističnih krajih. 

Sredstva iz republiškega investicijskega sklada se bodo uporabila za kritje 
trans po že odobrenih posojilih in za nova posojila. Nova posojila se bodo 
odobravala predvsem za sodelovanje pri novogradnjah gostinskih in turističnih 
objektov v najvažnejših turističnih in prehodnih središčih ter v naravnih zdra- 
viliščih. 

Računa se, da bodo ljudski odbori v primerjavi z letom 1959 povečali sred- 
stva za razvoj gostinstva in turizma, pri čemer naj izkoristijo tudi možnost 
združevanja sredstev gospodarskih organizacij. Sredstva, ki bodo dotekala 
občinskim ljudskim odborom iz razlik od doseženega deviznega dotoka pri 
inozemskem turizmu, naj se porabijo za ureditev turističnih krajev. 
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6. Pri določanju pavšalnih obveznosti naj ljudski odbori upoštevajo struk- 
turo in specifičnost poslovanja posameznih gostinskih gospodarskih organizacij. 
Z ustreznim določanjem družbenih dajatev naj zagotove stabilnost cen, čimboljše 
izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti in ustvarjanje potrebnih skladov za 
ureditev in obnovo gostinskih obratov ter za kritje stroškov vzgoje gostinskih 
kadrov. Ljudski odbori naj pri potrjevanju cen za inzvenpenzionske storitve 
upoštevajo dejanske stroške gostinskih obratov, kadar so predložene kalkulacije 
utemeljene. 

7. Ker je sistem nagrajevanja po delovnem učinku že v kratki dobi po 
uvedbi vplival na večjo delovno storilnost ter boljšo kakovost storitev, naj 
gostinske zbornice skrbe za to, da se v gostinskih gospodarskih organizacijah 
ta sistem dosledno izvaja in stalno izpopolnjuje. Izvajanje tega sistema in poslo- 
vanje gostinskih gospodarskih organizacij naj spremlja tudi Gostinska zbornica 
za LRS.   - 

8. Gostinska zbornica za LRS naj še nadalje skrbi za strokovno izpopol- 
njevanje gostinskega kadra v sodelovanju z ustreznimi organi ljudskih odborov, 
področnimi zbornicami in gostinskimi gospodarskimi organizacijami. Za potrebe 
gostinstva je treba v letu 1960 usposobiti za visokokvalificirane poklice okoli 
70, za kvalificirane okoli 550 in za polkvalificirane okoli 870 gostinskih delavcev. 
Izpopolniti je treba dosedanji način razvoja ter prilagoditi učne programe za 
teoretičen in praktičen pouk potrebam prakse v gostinstvu. 

Pri gostinskih zbornicah je treba ustanoviti centre za strokovno izobra- 
ževanje delavcev, ki bodo že v letu 1960 organizirali tečaje za strokovno uspo- 
sabljanje in izpopolnjevanje gostinskega kadra. 

V delo v gostinskih in turističnih gospodarskih organizacijah je treba moč- 
neje vključevati tudi absolvente srednjih ekonomskih šol; za vzgojo vodilnega 
kadra v teh organizacijah pa je treba ustanoviti ustrezno višjo šolo. 

Razpoložljiva investicijska sredstva iz skladov za gospodarske kadre naj se 
uporabijo tudi za ureditev in izpopolnitev šol in šolskih delavnic za kadre v 
gostinstvu in turizmu. 

9. Potovalne agencije naj skrbe za pravilno informacijsko službo za poži- 
vitev izletniškega turizma. Z ustreznimi akcijami in v sodelovanju z gostin- 
skimi in prometnimi gospodarskimi organizacijami naj prispevajo k podaljšanju 
turistične sezone in s pravilnim ter pravočasnim nastopom na inozemskih 
turističnih trgih omogočijo čimboljši plasma turističnih storitev. 

10. Skrb za večji razvoj turizma je stalna naloga republiških organov in 
ljudskih odborov. Poleg drugega je treba skrbeti za usposobitev cest za sodobni 
mototurizem, za izboljšanje komunalnih naprav, za ustrezno ureditev zunanjega 
izgleda turističnih krajev, za poživitev zabavnega in kulturnega življenja v 
turističnih krajih ter za splošno turistično propagando. Ljudski odbori naj 
posvetijo posebno pozornost sanitarno-tehnični in higijenski ureditvi gostinskih 
obratov in njih okolja. Da bo ureditev turističnih krajev potekala v soglasju 
z načeli urbanistične ureditve posameznih naselij, naj občinski ljudski odbori 
zagotovijo izdelavo urbanističnih načrtov zlasti za glavna turistična središča. 
Dohodki od turistične takse naj se v celoti uporabljajo za pospeševanje turizma. 

Turistične družbene organizacije naj nudijo ljudskim odborom ustrezno 
pomoč v prizadevanjih in pri izvajanju ukrepov za pospeševanje turizma, pred- 
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vsem pa naj skrbe za pravočasno pripravo propagandnega in informacijskega 
materiala. Turistična zveza Slovenije je dolžna skrbeti za splošno turistično 
propagando in za pravilno usmerjanje lokalne propagande. Propagandni in 
informativni rnaterial je treba pripraviti do junija za zimsko sezono in naj- 
kasneje v avgustu za bodočo letno sezono. 

XIV. poglavje 

OBRT 

1. Boljše izkoriščanje obstoječih obrtnih zmogljivosti, večje investicijske 
naložbe ter večje povpraševanje po obrtnih storitvah in izdelkih bo v letu 1960 
omogočilo nadaljnji razvoj obrtniške dejavnosti. Računamo, da se bo povečal 
obseg proizvodnje in storitev za 10 0/o, od tega v družbenem sektorju za 13 0/o 
in v zasebnem za 2%. S tem bo v letu 1960 že nekoliko presežen skupni obseg 
obrtniške dejavnosti, ki je bil s perspektivnim planom predviden za leto 1961. 
Kljub temu prihaja do znatnega zaostajanja v zadovoljevanju potreb, zlasti 
pri obrtniških storitvah, ter bo treba zato še nadalje usmerjati razvoj obrtniške 
dejavnosti tako, da se bodo v čimvečji meri odpravila nesorazmerja, ki motijo 
preskrbo prebivalstva in investicijske graditve. 

2. Da bi se potrebe čimbolje zadovoljile, bo treba izvajati v letu 1960 zlasti 
tele naloge: 

— Z razpoložljivimi sredstvi je treba skrbeti za hitrejše povečanje zmog- 
ljivosti družbene obrti. Poleg usposabljanja novih obrtnih delavnic je treba 
doseči povečanje zmogljivosti zlasti v storitvenih obrtnih dejavnostih z uva- 
janjem boljše mehanizacije v obstoječih obratih. 

— Pri izdelavi predlogov in programov za ustanavljanje novih delavnic 
morajo sodelovati tudi obrtne zbornice. Na podlagi podrobno izdelanih analiz 
o obsegu povpraševanja in obstoječih zmogljivostih družbene obrti na posa- 
meznih področjih naj predlagajo ljudskim odborom, katere obrtne stroke bi 
morale imeti prednost pri vlaganju sredstev. Prav tako naj po predhodni analizi 
stanja obstoječih obrtnih obratov predlagajo ljudskim odborom, katerim obra- 
tom bi bilo treba v prvi vrsti dodeliti sredstva za nabavo strojne opreme. V 
sodelovanju z Obrtno zbornico za LRS in njenimi organi lahko zbornice uspešno 
svetujejo podjetjem pri nabavi opreme ter zagotovijo tudi potrebna devizna 
sredstva. 

— Za povečanje obrtnih zmogljivosti naj ljudski odbori uporabijo vsaj 
tista sredstva, ki jih obrtne gospodarske organizacije vplačujejo v njihove 
družbene sklade. S pravočasno pripravo predlogov in določitvijo strok, ki bi 
imele prednost pri vlaganju sredstev, in z neposrednim sodelovanjem obrtnih 
zbornic pri izdelavi investicijskih programov je treba zagotoviti, da bodo v 
družbenih planih ljudskih odborov predvidena sredstva za razvoj obrti lahko 
tudi uspešno in smotrno uporabljena. Večji razvoj obrti omogoča tudi povečanje 
lastnih sredstev gospodarskih organizacij ter njihovo medsebojno združevanje. 
Nosilci akcije za združevanje sredstev naj bodo občinski ljudski odbori, obrtne 
zbornice pa naj predlagajo načine in obseg združevanja sredstev ljudskih 
odborov in gospodarskih organizacij ter namen vlaganja v tiste objekte, ki so 
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s stališča potreb trga najbolj pomembni. Tako bo mogoče zagotoviti, da bo 
dosegla vrednost investicijskih naložb v obrti okoli 2100 milijonov dinarjev. 
kar je za okoli 30 % več kot v letu 1959. 

3 Za boljše preskrbovanje trga bodo skrbeli tudi proizvajalci in uvozniki 
motornih vozil ter tehničnih predmetov trajnejše vrednosti, ki so dolžni 
zagotoviti servisno vzdrževanje in popravila lastnih proizvodov. V glavnih 
potrošnih središčih naj začnejo z graditvijo lastnih delavnic sami ali pa,v 
sodelovanju z drugimi proizvajalci. Del potrebnih investicijskih sredstev naj 
prispevajo investitorjem  tudi ljudski odbori iz svojih investicijskih  skladov. 

4. Posebno pozornost je treba še naprej posvetiti razširjanju servisnih 
delavnic. Pospešiti je treba razvijanje servisov za tekoče vzdrževanje stano- 
vanjskih hiš, kot so popravila hiš in stanovanj, vzdrževanje snage v hišah in 
skupnih prostorih in podobno, kar je pomembno zlasti za izboljšanje stano- 
vanjskih pogojev. Za neposredno pomoč družini zaradi razbremenitve gospo- 
dinjstev pa je treba ustanavljati servise za čiščenje, pranje, likanje in krpanje 
perila ter oblačil, za snaženje in pospravljanje stanovanj, za posojanje gospo- 
dinjskih aparatov in druge. Izkušnje, ki so jih pridobile posamezne stano- 
vanjske skupnosti, je treba izkoristiti z njihovo širšo medsebojno izmenjavo. 
Potrebna sredstva naj si zagotovijo stanovanjske skupnosti tudi z mobilizacijo 
prostih sredstev hišnih svetov in samoprispevkov državljanov ter s finančno 
pomočjo ljudskih odborov. K temu naj prispevajo ljudski odbori tudi z dodelje- 
vanjem primernih prostorov. 

5. Industrijska podjetja naj v večjem obsegu prevzamejo proizvodnjo iz- 
delkov, ki se proizvajajo še na obrtniški način. Poleg obrtnih zbornic naj pro- 
učijo take možnosti tudi združenja industrijskih podjetij, za izvedbo ustreznih 
predlogov pa naj skrbijo tudi pristojni upravni organi. - 

6. Predvideni razvoj obrtne proizvodnje in storitev bo zahteval v družbeni 
obrti povečanje števila zaposlenih za okoli 8 0/o. V strokah, kjer primanjkuje 
kvalificiranih delavcev, bodo morala podjetja izpopolniti sistem dela tako, da 
bodo v večjem obsegu lahko zaposlila nekvalificirane delavce. Z njihovim pri- 
učevanjem na posamezne faze dela bodo morale reševati vprašanje večje zmog- 
ljivosti zlasti gradbene obrti, kjer je nevsklajenost med povpraševanjem in 
zmogljivostmi največja, hkrati pa so večini strok dani pogoji za tak način dela. 
Obrtne zbornice naj s prirejanjem tečajev omogočijo tem delavcem nadaljnje 
strokovno usposabljanje. 

Družbeni obrtni obrati bodo morali povečati tudi skrb za vzgojo vajencev. 
V sodelovanju s šolskimi odbori, organizacijami ljudske mladine in obrtnimi 
zbornicami je treba zagotoviti nadaljnje povečanje števila vajencev in doseči 

pravilnim nagrajevanjem tako razmestitev po strokah, kot jo zahteva razvoj 
obrti. Ljudski odbori bodo morali nadaljevati tudi z gradnjo internatov za 
obrtne vajence iz sredstev skladov za gospodarske kadre. 

7. Z razvojem družbene obrti bo treba zagotoviti povečanje izvoza obrtnih 
izdelkov in izdelkov domače obrti. Zavod za napredek obrti pri Obrtni zbornici 
za LRS naj zagotovi s širšo organizacijo proizvodnje večje količine za izvoz in 
predlaga obrtnim podjetjem proizvodnjo novih izdelkov, ki bi se lahko izvažali. 
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TRETJI   DEL 

EKONOMSKI UKREPI ZA IZPOLNITEV DRUŽBENEGA PLANA 
LR SLOVENIJE 

XV. poglavje 

GOZDNI SKLADI 

1. V okrajne gozdne sklade se stekajo tale sredstva: 
— od gozdov splošnega ljudskega premoženja del cene stoječega lesa, del 

dohodkov od postranskih gozdnih proizvodov in del dohodkov od plačanih 
gozdnih škod; 

— od zasebnih in zadružnih gozdov del prispevka od sečnje lesa v teh 
gozdovih. 

V posamezne okrajne gozdne sklade se vplačujejo sredstva po prejšnjem 
odstavku v tehle odstotkih: 

Od gozdov, Od drugih gozdov 
s katerimi splošnega ljudskega 
gospodarijo premoženja ter 

gozdna zadružnih in 
gospodarstva zasebnih gozdov 

Celje  35 25 
Gorica  20 5 
Koper       • 40 5 
Kranj         50 25 
Ljubljana  45 25 
Maribor '.  45     • 35 
Murska Sobota  — 10 
Novo mesto  30 5 

Okrajni ljudski odbor lahko z okrajnim družbenim planom zviša odstotke, 
določene v prejšnjem odstavku, za največ 5 % od osnove. 

2. V gozdni sklad LR Slovenije vplačujejo vsi okrajni gozdni skladi 
prispevek v višini 30 0/o svojih celotnih dohodkov iz prejšnje točke, razen 
gozdnih skladov v okrajih Gorica, Koper, Murska Sobota in Novo mesto, ki 
ne plačajo prispevka republiškemu skladu. 

XVI. poglavje 

CESTNI SKLADI 

Sredstva, ki pripadajo cestnim skladom, se razdelijo takole: 
a) takse na motorna vozila po tarifi k zveznemu zakonu o taksah pripadajo 

v celoti republiškemu cestnemu skladu; 
b) takse   od   vprežnih   cestnih   vozil   pripadajo:   70%   okrajnim   cestnim 

skladom, 30 % občinskim cestnim skladom; 
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c) prometni davek od prevoznih storitev zasebnih lastnikov cestnih vozil 
pripada v celoti občinskim cestnim skladom; 

d) dohodki od prodane trave, sadja in drevja pripadajo v celoti cestnemu 
skladu tiste politično-teritorialne enote, v katere pristojnost spada oskrbovanje 
ceste; 

e) dohodki od denarnih kazni, plačani zaradi kršitve prometnih predpisov, 
ki jih izrekajo pristojni organi, pripadajo cestnemu skladu tiste politično- 
teritorialne enote, katere organ je izrekel kazen. 

XVII. poglavje 

SKLAD LR SLOVENIJE ZA ZIDANJE STANOVANJSKIH HIŠ 

V sklad LR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš se steka 25 % od stano- 
vanjskega prispevka, ki ga plačujejo gospodarske organizacije, državni organi, 
zavodi, družbene organizacije ter druge družbene pravne osebe in ostali zave- 
zanci v občinske stanovanjske sklade, kolikor ni z zveznimi predpisi določeno 
drugače. 

XVIII. poglavje 

INVESTICIJSKI SKLAD LR SLOVENIJE 

1. V investicijski sklad LR Slovenije se steka 50 % prispevka iz dohodka 
gospodarskih organizacij, ki pripada investicijskim skladom občin, okrajev in 
ljudskih republik, razen prispevka iz dohodka, ki ga plačujejo gospodarske 
organizacije pavšalno. 

2. Sredstva investicijskega sklada LR Slovenije se bodo uporabila za tele 
namene: 

a) poravnavo obveznosti sklada iz preteklih let; 
b) za posojilo LR Sloveniji za negospodarske investicije do zneska 640 mi- 

lijonov dinarjev; 
c) za posojilo LR Sloveniji za rekonstrukcije cest in mostov do zneska 

45O milijonov dinarjev; 
d) preostala sredstva investicijskega sklada LR Slovenije se bodo upo- 

rabila za transe na podlagi že sklenjenih pogodb, za nova posojila ter za izdelavo 
investicijskih programov v posameznih gospodarskih panogah v temle razmerju: 

— industrija  40,0% 
— kmetijstvo  35,8 % 
_ promet  4,8 0/o 
— trgovina  5,4 % 
— gostinstvo in turizem  9,0 % 
— nerazporejeno  5,0 % 

O uporabi nerazporejenih sredstev oziroma sredstev, ki bi ne bila izkori- 
ščena v okviru posameznih gospodarskih panog, bo odločal med letom Izvršni 
svet LS LRS v skladu z osnovnimi smernicami tega družbenega plana. 
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3. Ce s tem planom ni drugače določeno, bosta Jugoslovanska investicijska 
banka in Jugoslovanska kmetijska banka, centrali za LR Slovenijo, uporabljali 
sredstva iz točke 2/d predvsem za: 

a) izpolnjevanje svojih  obveznosti po že sklenjenih  posojilnih pogodbah; 
b) za udeležbo pri posojilih iz splošnega investicijskega sklada v primerih, 

ko bo investitor izčrpal možnosti kritja predpisane udeležbe iz lastnih sredstev 
ali iz sredstev okrajev in občin; 

c) za udeležbe pri investicijskih naložbah, ki se bodo izvajale iz združenih 
sredstev gospodarskih organizacij; 

d) za dovoljevanje novih posojil za rekonstrukcije, dovršitev in zgraditev 
novih objektov tistim posojilojemalcem, katerih investicijska graditev je v 
skladu s perspektivnim planom. Dovoljevanje novih posojil se mora v kar 
največji meri vezati na udeležbo sredstev gospodarskih organizacij in ljudskih 
odborov. 

4. Poleg sredstev, ki se na podlagi točke l/d tega poglavja uporabijo za 
razvoj gostinstva in turizma, se uporabi za investicije za pospeševanje turizma 
še del sredstev, doseženih v turističnem prometu s tujimi fizičnimi in pravnimi 
osebami, ki pripada po zveznih predpisih republiškemu investicijskemu skladu. 

5. Natančnejše pogoje za dovoljevanje posojil iz tega sklada predpiše 
ustrezni odbor za investicijska posojila. 

XIX. poglavje 

DOLOČITEV KOLIČIN STOJEČEGA LESA ZA SEČNJO V LETU 1960 

1. Za leto 1960 se določajo za sečnjo v gozdovih splošnega ljudskega pre- 
moženja, s katerimi gospodarijo gozdna gospodarstva, tele količine lesa: 

Količine Sortimenti iglavcev 
za sečnjo (v tisoč m'1 izdelanega lesa) 

(v tisoč m3 

stoječega       hlodi       jamski celu- 
lesa) za žago        les lozni les 

Celje , ■    •    • 100.3 23,4 7,3 8,5 
Gorica  103,9 19,8 2,7 4,5 
Koper  94,6 30,6 4,0 7,5 
Kranj         151,6 58,8 6,0 30,9 
Ljubljana  256,8 63.6 11,5 29,3 
Maribor  189,1 64,0 13,0 31,6 
Novo mesto  107,0 22,6 4,5 5,2 

Skupaj    .   .    .      1003,3 282,8 49,0 117,5 

V okrajih, kjer je več gozdnih gospodarstev, se porazdelijo količine lesa 
na posamezna gozdna gospodarstva z okrajnim družbenim planom. 

2. Za sečnjo lesa v drugih gozdovih splošnega ljudskega premoženja ter 
v zadružnih in zasebnih gozdovih se določijo za leto 1960 in za sečnjo lesa na 
negozdnih zemljiščih tele količine lesa: 



Priloge 287 

Količine Sortimenti iglavcev 
za sečnjo (v tisoč m3 izdelanega lesa) 

(v tisoč m3 

stoječega hlodi        jamski celu- 
lesa) za žago les lozni les 

Celje  262,0 50,3 23,0 16,5 
Gorica  120,4 13,8 4,7 1,6 
Koper         80,1 15,0 6,2 2,4 
Kranj         233,7 56,5 10,9 27,5 
Ljubljana  539,3 115,0 31,7 37,0 
Maribor  345,3 109,0 24,3 39,2 
Murska Sobota  85,2 8,4 3,2 1,9 
Novo mesto  231,3 8,4 3,9 3,3 

Skupaj    .    .    .       1897,3 376,4 107,9 129,4 

3. Količine stoječega lesa za sečnjo, določene v 1. in 2. točki, so maksi- 
malne. Količine izdelanih sortimentov iglavcev iz 1. in 2. točke so minimalne 
ter so namenjene za industrijske žage, rudnike in tovarne celuloze. 

4. Izvršni svet LS LRS je pooblaščen, da vskladi v 1. in 2. točki določene 
količine lesa, če bi te količine ne bile v skladu z morebitnimi poznejšimi zvez- 
nimi predpisi. 

XX. poglavje 

OKRAJNI SKLADI ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA 
KMETIJSKIH PROIZVAJALCEV 

1. V okrajne sklade zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev 
plačajo v letu 1960 politično-teritorialne enote tele prispevke: 

— Ljudska republika Slovenija 300 milijonov dinarjev; 
— okraji in občine z območja posameznega okraja 103 % od splošnega 

prispevka, ki ga plačujejo kmetijski proizvajalci. 
2. Izvršni svet LS LRS je pooblaščen da porazdeli prispevek LR Slovenije 

na posamezne okrajne sklade zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizva- 
jalcev. 

XXI. poglavje 

UKREPI ZA ZAGOTOVITEV SKLADNEGA RAZVOJA GOSPODARSTVA 
PO PREDVIDEVANJIH DRUŽBENEGA PLANA GOSPODARSKEGA 
RAZVOJA LR SLOVENIJE ZA RAZDOBJE OD 1957 DO 1961 LETA 

1. Pristojni republiški upravni organi morajo skrbeti za to, da bodo okrajni 
družbeni plani glede temeljnih proporcev na posameznih gospodarskih področjih 
v skladu z določbami republiškega družbenega plana, in morajo stalno sprem- 
ljati izvajanje republiškega družbenega plana. Izvršnemu svetu Ljudske skup- 
ščine LR Slovenije morajo predlagati ukrepe, ki so potrebni za vskladitev 
okrajnih družbenih planov z republiškim družbenim planofn ali za izpolnitev 
republiškega  družbenega plana. 
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Na enak način morajo okrajni ljudski odbori v okrajnih družbenih planih 
zagotoviti, da bodo občinski družbeni plani vsklajeni s temeljnimi proporci 
okrajnih družbenih planov. 

2. Da se zagotovi razporejanje sredstev, s katerimi razpolagajo gospodarske 
organizacije, v skladu s smernicami tega družbenega plana, je potrebno, da 
zbori proizvajalcev občinskih ljudskih odborov občasno razpravljajo o delitvi 
sredstev gospodarskih organizacij na osebne dohodke in sklade. 

Na podlagi ugotovitev iz razprav po prejšnjem odstavku ter mnenj sindi- 
katov in zbornic naj zbori proizvajalcev občinskih, ljudskih odborov dajejo 
gospodarskim organizacijam priporočila za smotrnejšo uporabo njihovih sred- 
stev, kadar opazijo, da gospodarske organizacije ne uporabljajo teh sredstev 
kot dobri gospodarji in v skladu s smernicami tega družbenega plana. 

3. Da bi se koordinirano in smotrno uporabljala sredstva republiških in 
okrajnih gozdnih skladov, skladov za pospeševanje kmetijstva, skladov za gospo- 
darske kadre ter cestnih in vodnih skladov, je treba predložiti programe za 
uporabo sredstev okrajnih skladov in njihove predračune pred njihovo potrdi- 
tvijo v mnenje Izvršnemu svetu oziroma organu, ki ga ta določi. 

Da bi se koordinirano in smotrno uporabljala sredstva okrajnega cestnega 
sklada in občinskih cestnih skladov, lahko okrajni ljudski odbor odoloči, da je 
treba predložiti program za uporabo občinskih cestnih skladov in njihove pred- 
račune pred njihovo potrditvijo v mnenje okrajnemu ljudskemu odboru oziroma 
organu, ki ga ta določi. 

4. Da se zagotove z Družbenim planom gospodarskega razvoja LR Slovenije 
za razdobje od 1957 do 1961. leta predvidena razmerja med novo zaposlitvijo 
delavcev in povečanjem delovne storilnosti v gospodarstvu, morajo vsi za delo 
pristojni upravni organi stalno spremljati izvajanje teh določb in sproti poročati 
za delo pristojnim svetom ljudskih odborov oziroma Izvršnemu svetu o vseh 
primerih pretiranega zaposlovanja delavcev. 

Ce se ugotovi, da zaradi prekomernega zaposlovanja gospodarska organi- 
zacija ne dosega predvidene delovne storilnosti, naj take ргџпеге obravnava 
zbor proizvajalcev občinskega ljudskega odbora in da gospodarski organizaciji 
ustrezna priporočila. 

XXII. poglavje 

KONČNE DOLOČBE 

1. Izvršni svet Ljudske .skupščine LR Slovenije je pooblaščen da izdaja 
podrobnejše predpise za izvrševanje tega družbenega plana. 

2. Ta družbeni plan velja od dneva objave v Uradnem listu LRS, uporablja 
pa se od 1. januarja 1960. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu družbenega plana LR Slovenije za leto 1960 

Odbor za gospodarstvo Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na 
svoji seji dne 6. in 7. januarja 1960 obravnaval predlog družbenega plana 
LR Slovenije za leto 1960. Strinjal se je z razlogi, ki so narekovali sestavo 
družbenega plana v predloženi obliki, in ki jih je odboru v imenu Izvršnega 
sveta  posredoval  njegov predstavnik. 

V načelni razpravi je odbor svojo pozornost osredotočil predvsem na nekaj 
vprašanj, ki jim bo treba v tem letu posvetiti posebno pozornost, da bo postav- 
ljeni plan glede na njegov močan mobilizacijski značaj tudi realiziran in kjer 
bodo potrebni znatni napori vseh subjektivnih činiteljev. To je posebno važno še 
zato, ker predlagani plan predvideva že ob koncu letošnjega leta tisto raven 
našega razvoja, ki je bila določena šele za konec 1961 kot zaključnega leta 
5-letnega perspektivnega plana. 

Glede na enovitost postavljenih ciljev družbenega plana na eni strani in 
glede na decentralizacijo sredstev na drugi strani, saj bodo samo sredstva 
gospodarskih organizacij znašala že 40 odstotkov od celokupnih investicijskih 
sredstev v LR Sloveniji, bo mogoče postavljene cilje družbenega plana za 
leto 1960 doseči samo z ustreznim združevanjem sredstev tako gospodarskih 
organizacij kot družbeno teritorialnih enot. Odbor je posvetil posebno pozornost 
prav vprašanju združevanja sredstev, tako da se na eni strani dosežejo skupno 
postavljeni cilji, na drugi strani pa še nadalje krepi samoupravnost tako gospo- 
darskih organizacij kot družbeno teritorialnih enot. Razdrobljenost teh sred- 
stev zahteva, da se z njih združevanjem omogoči gospodarskim organizacijam 
realizacija njihovih planov, na drugi strani pa, ob upoštevanju samostojnosti 
in določenem stimuliranju podjetij, omogoči realizacija planov politično teri- 
torialnih enot. Zato je odbor pravilno ocenil postavko družbenega plana, da 
je treba doseči potrebno funkcionalno preusmerjenost v delovanju našega banč- 
nega sistema, ki bi naj omogočila realizacijo predvidenih nalog. 

Odbor pa je tudi sicer v podrobni razpravi od poglavja 'do poglavja vedno 
premotril tudi konkretne možnosti za realizacijo posameznih postavk plana in 
podvrgel podrobni analizi osnovne temelje gospodarsko politične prakse na po- 
sameznih področjih. Pri tem je zlasti ugotovil, da bo zahteval največ napora 
plan v poglavju, ki obravnava vprašanje delovne storilnosti, ker se na njeno 
povečanje navezujejo tudi nekateri drugi zelo važni cilji družbenega plana, 
v prvi vrsti predvideno realno povečanje osebne potrošnje. Naš gospodarski 
sistem že v znatni meri povečuje interes gospodarskih organizacij za povečanje 
delovne storilnosti in eliminiranje odvečne delovne sile. Ni pa ta interes že 
docela vezan samo na avtomatizem, ki bi izhajal iz sistema delitve dohodka in 
ostalih družbeno ekonomskih odnosov. Zato bodo morali ljudski odbori prav 
pa to področje osredotočiti velik del svoje družbeno politične aktivnosti kot 
na eno od ključnih področij za realizacijo osnovnih družbeno ekonomskih 
postavk naše trenutne kot perspektivne politike. 

19 
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Prav tako je odbor sklenil priporočiti Izvršnemu svetu, naj še posebej 
prouči in podvzame ukrepe, da se prepreči neupravičene poizkuse dviganja 
cen predvsem gradbenih storitev, kar bi lahko privedlo do tega, da bi plan 
investicij  dosegli le nominalno,  ne pa tudi. v realno planiranem obsegu. 

K posameznim poglavjem je odbor sprejel še naslednje spremembe in do- 
polnitve. 

1. V I. poglavju se v drugi vrsti prvega odstavka prve točke beseda »obseg« 
nadomesti z besedo »raven«, kar jasneje opredeljuje letošnji plan glede na 
naloge perspektivnega plana. 

2. V IV. poglavju se v prvi alinei tretjega odstavka dodajo za besedami 
»delavskega upravljanja« še besede »in uprave gospodarskih organizacij«. Druž- 
beni plan na tem mestu nalaga dolžnost gospodarskim organizacijam, da je 
treba nagrajevanje posameznikov v večji meri vezati na učinek organizacijskih 
enot in da morajo organi delavskega upravljanja stalno spremljati učinkovitost 
sistema nagrajevanja. Odbor smatra, da je ta naloga pravilno postavljena, da 
pa morajo tudi strokovno upravna vodstva gospodarskih organizacij temu vpra- 
šanju posvetiti potrebno skrb ter postaviti strokovne organe, ki bodo stalno 
in sistematično, ob uporabi vseh modernih preizkušenih metod delali na izpol- 
nitvi te naloge, kot enem od elementov učinkovitega gospodarjenja. Prav na 
osnovi takega strokovnega dela bodo lahko organi delavskega upravljanja od- 
rejali v gospodarski organizaciji potrebno politiko vodstva. 

3. V V. poglavju pod II. se v četrti točki izpusti drugi stavek: »V dose- 
danjem razdobju je bil, skladno s potrebami, že dosežen zadovoljiv razvoj na 
področju izvenbolničnih služb, kjer so predvidevanja perspektivnega plana že 
izpolnjena«. Glede na to se naslednji stavek začne: » V prihodnjem letu bo 
treba razpoložljiva sredstva...« itd. Odbor je ugotovil, da na področju izven- 
bolničnih služb še ni doseženo zadovoljivo stanje in da zato v planu predložena 
formulacija ne bo pravilno ugotavljala dejanskega  stanja. 

4. V V. poglavju pod II. se črta zadnji stavek prvega odstavka četrte 
točke, ki se glasi: »Za povečanje posteljnega sklada v bolnišnicah naj usmerijo 
v večji meri kot doslej svoja sredstva tudi ljudski odbori«. Odbor je smatral, 
da je treba tudi ta stavek izpustiti, ker ne odraža pravega dejanskega stanja 
glede na to, da so ljudski odbori že doslej vlagali svoja sredstva v te namene 
in da je bila taka politika vlaganj pravilna. Zato predložena formulacija v 
planu ni niti točna niti potrebna. 

5. V VII. poglavju naj se pod točko 1. v rubriki »Proizvodi namenjeni 
pretežno osebni porabi« za besedilom »Motorna kolesa« doda še besedilo »in 
drugi motorji«, ker je s tem točneje opredeljen dejanski obseg te proizvodnje. 

6. V VII. poglavju se v četrti alinei prvega odstavka pete točke za 
besedami »gradbenega materiala« doda še besedilo »ter vršiti priprave za 
rekonstrukcijo solin«, kar je že v sedanji fazi možno in potrebno. 

7. V VII. poglavju se v sedmi alinei prvega odstavka pete točke za bese- 
dami »in rekonstruiranih obratov« doda še besedilo » ter odpravljati ozka 
grla«. Temu je treba posvetiti posebno pozornost ravno v industriji gradbe- 
nega materiala, ker s tem lahko z najmanjšimi sredstvi v najkrajšem času 
dosežemo velike uspehe v porastu proizvodnje. 

8. V VII. poglavju se v osmi alinei prvega odstavka pete točke v peti 
vrsti za besedami »tudi za proizvodnjo« doda še besedi »formaldehida, ter«, 
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ker za to obstoje potrebni pogoji in je proizvodnja tega proizvoda predmet že 
dolgoletnih študij. 

9. V VIII. poglavju se v drugem odstavku druge točke v zadnji vrsti doda 
za besedo »smotrno-« še besedi »in rentabilno«. S tako izpopolnjeno formulacijo 
naj bi se dal poudarek ne samo smotrnemu izkoriščanju razpoložljivih zmoglji- 
vosti na družbenih posestvih v kmetijstvu, ampak tudi poudarek na rentabil- 
nost, ker bodoči porast kmetijske proizvodnje na kmetijskih posestvih ni odvisen 
samo od samega fizičnega porasta kmetijske proizvodnje, ampak v veliki meri 
tudi od ekonomske rentabilnosti tako dosežene proizvodnje. Kmetijska posestva 
naj bi v večji meri kot doslej vodila skrb o polni lastni ceni ne samo za celotno 
proizvodnjo v globalu, ampak tudi za vsak posamezen proizvod. 

10. V VIII. poglavju se v petem odstavku druge točke za prvim stavkom 
dodajo še besede »in rezervnih delov«. Odbor je s tem dostavkom hotel opo- 
zoriti, da se s traktorji nabavijo tudi ustrezni rezervni deli, ker je od tega v 
veliki meri odvisno učinkovito izkoriščanje nabavljenih novih strojev kot tudi 
cenenost njih uporabe. 

11. V VIII. poglavju se v desetem odstavku tretje točke v sedmi vrsti za 
besedilom »sodelovati v proizvodnji« vstavi nov stavek z naslednjim besedilom: 
^Poleg tega bo potrebno zagotoviti določene količine semenskega krompirja iz 
uvoza«. Odbor je namreč v razpravi o predvidenem obsegu proizvodnje na 
kmetijskih posestvih in v kooperaciji ter o predvidenih povečanih hektarskih 
donosih pri krompirju ugotovil, da za izpolnitev postavljene naloge ni zago- 
tovljena potrebna količina semenskega krompirja, na katerega se plan sklicuje 
orav v tem odstavku (2500 vagonov). Ce hočemo postavljeni plan v tem po- 
gledu doseči, je treba zato zagotoviti določene količine semenskega krompirja 
tudi iz uvoza, ker sicer ne samo da ne bi mogli doseči postavljenega plana, 
ampak bi, kot je pokazala razprava, negativno vplivali tudj na sam razvoj 
kooperacije. 

12. V X. poglavju se v tretjem odstavku tretje točke doda na koncu še nov 
stavek, ki se glasi: »Potrebno je posvetiti več skrbi kvalificiranju sezonske 
delovne sile v gradbeništvu, pri čemer naj bi gradbena podjetja sodelovala z 
liudskimi odbori«. Družbeni plan na tem mestu govori, da je za povečanje 
rfelovne storilnosti v gradbeništvu treba zboljšati kvalifikacijski sestav tako, 
da gradbena podjetja učvrstijo svojo kadrovsko službo in ustanove posebne 
rentre za izobraževanje odraslih ter na široko razvijejo vse oblike sodobnih 
metod priučevanja delavcev. 

Ko je odbor razpravljal o tem vprašanju, je ugotovil, da je posebno skrb 
treba posvetiti kvalificiranju sezonske delovne sile in da je zlasti na tem 
tjodročju treba iskati novih oblik priučevanja na delovnem mestu, ker so se 
dosedanje metode izkazale kot premalo učinkovite, zlasti pa predrage. 2e pred- 
videne oblike šolanja in vzgoje kadrov bo potrebno prilagoditi novo pridoblje- 
nim izkušnjam. Pri vzgoji delovne sile na samem delovnem mestu, ki mora 
dobiti mnogo več poudarka kot doslej, naj se podjetja povežejo z ljudskimi od- 
bori in v sodelovanju z njimi in ob njihovi pomoči pridejo do uspešnejših in 
tudi mnogo cenejših oblik vzgoje kadrov. Samo strokovno šolstvo namreč ne 
more biti v vseh primerih edina rešitev, niti glede na masovni obseg takega 
izobraževanja niti glede na potrebe po zahtevani ožji in specializirani izobrazbi 
na posameznem delovnem mestu. 

19« 
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13. V X. poglavju se v četrtem odstavku tretje točke doda na koncu še 
besedilo: »po možnosti pa tudi na drugih območjih, kjer so za to pogoji--. 
Družbeni plan ugotavlja, da je treba v celjskem in mariborskem bazenu čim- 
prej ustanoviti strokovne šole za gradbene delavce. Odbor to formulacijo raz- 
širja tako, da naj se take šole ustanove tudi na drugih območjih, kjer so za 
to pogoji. 

14 V X. poglavju se v drugem odstavku pete točke izpusti drugi stavek, 
ki se glasi: »Prav tako naj na osnovi zakona o stanovanjskih zadrugah usta- 
navljajo lastne projektantske organizacije tudi stanovanjske zadruge-. Odbor 
utemeljuje svoje stališče s tem, da bi to navajalo na negativno prakso, ki bi 
usmerjala projektantske kapacitete stran od osnovnih nalog. Pri tem pa še 
vedno obstoji možnost, da si posamezne velike zadruge lahko ustanove svoje 
lastne projektantske organizacije. 

15. V XI. poglavju se v četrtem odstavku druge točke za besedami »za 
prevoz potnikov-- doda še besedilo » in delavcev na delo, ter-. Pri naporih za 
zboljšanje prometa potnikov je treba še posebej gledati na zboljšanje pogojev 
za prevoz delavcev, ki se vozijo na delo. Nezadovoljivi pogoji za prevoz delavcev 
na delo namreč tudi zmanjšujejo delovno sposobnost in s tem delovno storilnost. 

16. V XII. poglavju se v prvem odstavku pete točke v sedmi vrsti beseda 
»največjih- nadomesti z besedo »večjih--. Plan na tem mestu ugotavlja, da so 
za urejanje preskrbovalnih objektov v naših največjih potrošnih središčih pred- 
videna sredstva tudi v republiškem in splošnem investicijskem skladu. Odbor 
smatra, da je izraz »največja središča- preveč ekskluziven. 

17. V XIII. poglavju se v prvem odstavku prve točke za besedama »gostin- 
skih obratov- doda še besedilo »prostorov za rekreacijo«. Ker je v skladu s 
perspektivnim planom gospodarskega razvoja treba tudi v letu 1960 nadalje- 
vati z modernizacijo in rekonstrukcijo obstoječih gostinskih obratov in z gradnjo 
hotelskih objektov, je treba med tovrstne objekte vključiti tudi tiste, ki so s 
temi funkcionalno povezani in jim služijo. To so vse vrste prostorov za rekrea- 
cijo kot zlasti kopališča, igrišča in drugi prostori in naprave za zabavo in raz- 
vedrilo gostov. Le na ta način je včasih možno doseči aktivizacijo glavnega dela 
sredstev, ki so bila vložena v osnovni objekt. 

18. V XIII. poglavju se na koncu tretjega odstavka prve točke črta bese- 
dilo »in ustanavljati družbena gostišča tudi v manjših naseljih in na podeželju« 
ter nadomestiti z besedilom »kjer so za to pogoji in potrebe-, ker je taka for- 
mulacija družbenega plana preozka. 

19. V XIII. poglavju se v drugem odstavku četrte točke izpustijo besede 
»Ljubljani in drugih«. Odbor predlaga to spremembo, ki organiziranje restav- 
racij s samopostrežbo ne omejuje samo na večja središča. 

20. V XIII. poglavju se na koncu četrtega odstavka pete točke doda še 
besedilo »in sodelovanje na natečajih-. Sredstva, ki bodo dotekala občinskim 
ljudskim odborom iz razlik od doseženega deviznega dotoka pri inozemskem 
turizmu, naj se porabijo tako za ureditev turističnih krajev, kot tudi za sode- 
lovanje pri natečajih za  investicije. 

Poleg teh sprememb in dopolnitev je odbor sprejel tudi spremembo bese- 
dila družbenega plana, ki jo je k XX. poglavju predložil Izvršni svet na seji 
odbora in ki se glasi: 

»V XX. poglavju z naslovom »Okrajni skladi zdravstvenega zavarovanja 
kmetijskih proizvajalcev- naj se pod točko 1. v alinei 2 za besedilom: »Ljudska 
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republika Slovenija 300 jnilijcmov dinarjev« — spremeni nadaljnje besedilo, tako, 
da bi se glasilo: 

„_ okraji in občine z območja okrajev: 

Kranj  in Ljubljana 800/o 

Celje in Maribor      .      100 0/o 
Gorica, Koper, Murska Sobota in Novo mesto      .      .      .      .      123 0/o 

računano od skupnega zneska splošnega prispevka, ki ga morajo plačati kme- 
tijski proizvajalci na območju okraja.« 

Besedilo pod točko 2. naj se v spremenjeni obliki glasi: 
»Izvršni svet Ljudske skupščine LRS bo dal Ljudski skupščini LRS predlog 

za razdelitev prispevka LR Slovenije na posamezne okrajne sklade zdravstve- 
nega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev«. 

Odbor glede na to predlaga Republiškemu zboru, da predlog družbenega 
plana LR Slovenije za leto 1960 sprejme s predlaganimi spremembami in do- 
polnitvami. 

Za svojega poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca inž. Iva Kle- 
menčiča. 

St. 06-9/1-60. 
Ljubljana, dne 7. januarja 1960. 

Poročevalec: 
Inž.   Ivo   Klemen čič   I.   r. 

Podpredsednik: 
France   Popit   1.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu družbenega plana LR Slovenije za leto  1960. 

Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na 
seji dne 6. in 7. januarja 1960 obravnaval predlog družbenega plana LR Slo- 
venije za leto 1960. 

Odbor je v razpravi ugotovil, da je republiški družbeni plan v skladu s 
splošnimi načeli gospodarske politike vse jugoslovanske skupnosti in vključuje 
napore gospodarstva naše republike, da bi že v letu 1960 dosegli raven pro- 
izvodnje, ki je predvidena po družbenem planu gospodarskega razvoja LR Slo- 
venije za razdobje od 1957. do 1961. leta. S tega vidika je odbor obravnaval 
predlog družbenega plana in delovanje smernic in predlaganih ukrepov. 

Odbor sodi, da doseženi napredek v našem gospodarstvu v zadnjih letih 
daje potrebno materialno podlago in omogoča, da lahko pospešeno in v krajšem 
razdobju ostvarimo naloge, ki nam jih nalaga perspektivni plan. Po predlogu 
družbenega plana v letu 1960 predvideni porast proizvodnje temelji na realnih 
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možnostih gospodarstva naše republike in so dani objektivni pogoji, da tako 
proizvodnjo dosežemo; vendar bo uresničenje nakazanih smotrov zahtevalo 
znatne napore in prizadevanja pri delu družbenih činiteljev, organov delav- 
skega samoupravljanja in vodilnega osebja v upravah gospodarskih organi- 
zacij. Prav zato je predlagani plan močno mobilizacijskega značaja in daje 
vzpodbudo in možnosti, da se uveljavijo subjektivni činitelji v čim večji meri; 
pri dosedanjem delu pridobljene izkušnje je treba izkoristiti, da se doseže 
zastavljeni smoter. 

Največji napori bodo potrebni pri povečanju delovne storilnosti, ker se na 
to navezujejo tudi nekateri drugi zelo pomembni cilji družbenega plana, v prvi 
vrsti predvideno realno povečanje osebne potrošnje. Odbor meni, da smo v 
preteklem letu s prehodom na nagrajevanje po delovnem učinku dosegli velike 
uspehe pri dviganju delovne storilnosti in da moramo ta način nagrajevanja 
letos še bolj razširiti. Naš gospodarski sistem že v znatni meri povečuje interes 
gospodarske organizacije za povečanje delovne storilnosti in ga povezuje z 
interesom samega delavca. Sedaj imamo že najrazličnejše sisteme nagrajevanja 
po učinku, ki so sprostili množico ustvarjalnih pobud. Se vedno pa imamo 
podjetja, kjer delavci niso nagrajevani po učinku in je zato v njih delovna 
storilnost nižja. Nujno je, da ta podjetja povzamejo izkušnje, pridobljene z 
nagrajevanjem po učinku v drugih delovnih kolektivih, in si osvoje sistem 
nagrajevanja v skladu s svojimi potrebami. 

Hkrati z boljšim načinom nagrajevanja je treba stremeti k odkrivanju 
rezerv, ki omogočajo višjo delovno storilnost; s tem v zvezi je vprašanje vzgoje 
kadrov, kjer se gospodarske organizacije ne bi smele omejiti samo na splošne 
šolske oblike vzgoje, ampak v skladu s specifičnimi oblikami svojega dela, bolj 
prožno zajemati širši krog delavcev in izdelati ter izvajati potrebne načine 
vzgoje in dviga kadrov. Naš sedanji sistem strokovnega izobraževanja ne 
ustreza več potrebam moderne industrijske proizvodnje, ki terja naglo pri- 
učevanje delavcev za konkretno delovno mesto. V podjetjih so potrebni naj- 
različnejši tečaji, ki naj izobražujejo delavce glede na konkretne potrebe in 
delovna mesta podjetja. Na ta način kvalificiranega človeka pa moramo dati 
na zanj določeno delovno mesto. Pa tudi pravilno vzdrževanje in obnavljanje 
strojnega parka je eden i^med načinov, ki omogoča povečano delovno storilnost. 
Značilno je, da so prav v gospodarskih organizacijah, ki so v lanskem letu v 
največji meri povečale delovno storilnost in torej proučevanju delovne storil- 
nosti posvetile največjo pozornost, odkrivali še vrsto skritih rezerv. Dela na 
odkrivanju skritih rezerv bi se morale intenzivneje lotiti vse gospodarske 
organizacije. 

Pomembna za višjo delovno storilnost je tudi pravilna moderna organi- 
zacija dela. Vprašanja rekonstrukcije, tipizacije, mehanizacije, avtomatizacije 
so vedno bolj pereča. Od perspektive tehnične organizacije tovarne je odvisno, 
ali bodo razpoložljiva sredstva za investicije pravilno vložena, tako da bodo 
kar največ prispevala k dvigu delovne storilnosti. 

Pred vse naše gospodarstvo se nadalje postavlja vprašanje izkoriščanja 
kapacitet in vprašanje kooperacije. Vprašanje izkoriščanja kapacitet zadeva 
predvsem gospodarske organizacije, saj so neposredno .materialno zainteresirane, 
da svoje kapacitete v polni meri izkoristijo; vendar so bili nekateri člani odbora 
mnenja, da bi morali pri tem podjetjem nuditi večjo pomoč tudi razni strokovni 
organi  in zavodi. Glede kooperacije so bile člani  odbora mnenja,  da  še ni 
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zaživela, ker jo gospodarske organizacije obravnavajo preveč s komercialne 
plati — ta pa jo zaenkrat terja le v jnanjsi meri — premalo pa jo tehnično 
raziskujejo. Zato še nimamo jasne slike potreb oziroma upravičenosti koope- 
racije na posameznih področjih. 

Pri razpravi o posameznih poglavjih družbenega plana je odbor pri «Inve- 
sticijah« obravnaval vprašanje rekonstrukcije posameznih panog industrije in 
vprašanje pomanjkanja gradbenega materiala, predvsem cementa pa tudi stekla. 
Člani odbora so ugotovili boljše možnosti gospodarskih organizacij glede na 
nove predpise o obratnih sredstvih, daljših kreditnih rokih in uporabljanju 
amortizacije. V razpravi o investicijah v družbenem sektorju obrti je bil odbor 
mnenja, da bi morali ljudski odbori bolj skrbeti za te investicije in tako omo- 
gočiti krepkejšo uveljavitev družbenega sektorja obrti. 

Pri poglavju »Osebna potrošnja in družbeni standard« predvideva družbeni 
plan povečanje investicij za družbeni standard za 13 %. S tem v zvezi so člani 
odbora razpravljali o zvišanju cen gradbenih storitev, kar lahko zavre pred- 
videno izpolnitev nalog tega poglavja družbenega plana. Gradbena podjetja 
dostikrat neupravičeno zvišujejo cene gradbenim storitvajn, storitve so pa drage 
zaradi pomanjkljive organizacije dela in nizke storilnosti, v določenih primerih 
pa tudi zaradi pomanjkanja gradbenega materiala. Stanje je slabše v manjših 
podjetjih, nad katerimi ni dovolj kontrole in bo treba to pomanjkljivost v 
prihodnje odpraviti. Za te pomanjkljivosti pa so odgovorni v mnogem tudi sami 
investitorji zaradi nediscipline pri programiranju in izvajanju gradbenih del. 

Ko je odbor razpravljal o poglavju »Gospodarski odnosi z inozejnstvom«, 
ie zlasti poudaril, da ni dovolj samo imeti solidne izdelke, temveč da moramo 
imeti tudi ljudi, ki bodo znali uveljaviti te izdelke na inozemskem tržišču. Zato 
je potrebno skrbeti za usposobitev kadrov za zunanjo trgovino, ker jih dozdaj 
nimamo dovolj. Naša industrijska in trgovinska podjetja tudi dajejo premalo 
sredstev za okrepitev trgovinske mreže na zunanjih tržiščih. Zunanje tržišče 
bi morali temeljito proučevati, to pa zahteva redno delo in prizadevanje. 

V zvezi s tem poglavjem je odbor obravnaval tudi vprašanje licenc. Po 
mnenju odbora je sicer pravilno, da si preskrbujemo tuje licence, vendar bi 
morali poskrbeti, da naše gospodarske organizacije te licence tudi izkoriščajo. 
Imamo še namreč gospodarske organizacije, ki formalno sicer delajo po tujih 
licencah, dejansko pa samo sestavljajo uvožene dele. To je pomembno zlasti 
zaradi tega, ker licence sorazmerno kmalu zastarajo in so v primeru, če jih 
pravočasno ne izkoristimo, sredstva potrošena zaman. 

Pri poglavju »Industrija« je odbor razpravljal o analitičnih oddelkih v 
tovarnah. Takšne oddelke sicer večje tovarne že imajo, vendar v njih pogosto 
nimajo ljudi, ki bi lahko temeljito analizirali vse podatke od materialnih stro- 
škov pa do cene. Takšni analitični oddelki bi lahko .mnogo doprinesli k varče- 
vanju in bi poleg organizacijskih oddelkov imeli zelo pomembno nalogo, pred- 
vsem glede boljšega gospodarjenja z razpoložljivimi kapacitetami in sredstvi. 

V zvezi s tem poglavjem je odbor tudi razpravljal o poslovnih združenjih 
in o potrebi, da bi se razširila na različnih področjih, kjer bi lahko pripomogla 
k boljšemu reševanju potreb tržišča in k dvigu produktivnosti dela ter k racio- 
nalnejšemu poslovanju gospodarskih organizacij. 

Pri obravnavanju poglavja »Kmetijstvo« je odbor soglašal s stališčem 
Izvršnega sveta, da je treba v letošnjem letu predvsem poskrbeti za večjo 
proizvodnjo mesa in mleka, ker je to vprašanje glede na hitro industrializacijo 
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in vedno manjši odstotek v kjnetijstvu zaposlenega prebivalstva v naši re- 
publiki najbolj pereče. Razen tega je odbor obravnaval vprašanje obnove sa- 
dovnjakov in vinogradov. 

Pri poglavju »Gozdarstvo« je odbor razpravljal o urejanju zasebnih gozdov 
in o gozdnih taksah. Nekateri člani odbora so bili mnenja, da bi bilo potrebno 
v prihodnje omogočiti gozdno-gospodarskim organizacijam, da bolj sodelujejo 
pri določanju glavnih pokazateljev družbenega plana na področju gozdarstva. 

Glede poglavja »Gradbeništvo« je odbor ugotovil, da imamo na tem pod- 
ročju zelo velike rezerve, da se prav v gradbeništvu opravlja še vedno mnogo 
dela enostavno z urnim plačilom in da marsikje še ne poznajo norm. Zato je 
11 Vo povečanje storilnosti v gradbeništvu realno, potrebno pa bo odpraviti 
dosedanje pomanjkljivosti, če bomo hoteli ta odstotek doseči. Po mnenju odbora 
so pomanjkljivosti v gradbeništvu predvsem nepravočasno izdelana dokumen- 
tacija, ki nastane zaradi pomanjkanja projektanskih kapacitet, dalje pomanj- 
kljiva mehanizacija oziroma slaba organizacija dela pri samih gradbenih pod- 
jetjih in pa pomanjkanje gradbenega materiala. Z odpravo navedenih pomanj- 
kljivost se bo lahko tudi podaljšalo gradbeno sezono, saj je prav v lanskem letu 
bila ta pomanjkljivost močno v jesen, medtem ko se spomadi in poleti, čeprav je 
vreme to dopuščalo, ni delalo. Prav zaradi forsiranega dela proti koncu leta pa 
je bil prehud pritisk na gradbeni material, ki ga je zato tudi primanjkovalo. 
Gradbenim podjetjem, zlasti manjšim je treba nuditi tudi praktično strokovno 
pomoč, da bodo lahko dosegla planirane naloge. Vskladiti bi bilo treba tudi delo 
med gradbenimi podjetji in obrtnimi delavnicami. 

Člani odbora so tudi obravnavali vprašanje nepravilnega gospodarskega 
ravnanja nekaterih gradbenih podjetij pri licitacijah, ko dajejo nerealne in 
prenizke ponudbe, pozneje po izvršitvi pa predložijo povsem druge cene. To 
nepravilno ravnanje zavira konkurenco, škoduje pa ne samo drugim podjetjem, 
ampak vsej skupnosti. Potrebno bi bilo mnogo več discipline pri licitacijah in 
pogoji, ki so določeni za licitacije, morajo ostati tudi pozneje v veljavi. Le v 
tem primeru bo konkurenca lahko odigrala svojo vlogo, pa tudi pritisk na inve- 
sticije se bo zmanjšal. 

Pri poglavju »Promet« je odbor obširno razpravljal o stanju na naših 
železnicah. Odbor je mnenja, da sedanja organizacija železnic, ki je močno 
centralizirana, zavira razvoj organov delavskega samoupravljanja, kar je glavni 
razlog, da na tem področju nismo napredovali. Pri železnici moramo sprostiti 
samoiniciativo kolektivov, ker bomo le tako tudi na tem področju dosegli 
uspehe, kot jih imamo v drugih gospodarskih panogah. O reševanju potreb v 
svojih organizacijah naj odločajo kolektivi železnic sami, ki naj tudi sami 
usmerjajo sredstva, tako predvsem sredstva amortizacije; tudi centralni inve- 
sticijski sklad je treba decentralizirati. 

Stanje našega železniškega prometa je nujno potrebno izboljšati. Potrebe 
turizma, delavcev, ki se vozijo na delo v industrijske centre in dijakov, ki se 
vozijo v šolo, zahtevajo izboljšanje potniškega prometa, ki je danes v slabem 
stanju. 

Močno je padel tudi tranzitni promet, zaradi česar so se zmanjšali dohodki 
vsej skupnosti. Prav zmanjšanje tranzitnega prometa na naših progah, zlasti 
na progi Maribor-Ljubljana-Sežana, je zaskrbljujoče in ga je treba skrbno 
proučiti.  Zaradi takšnega stanja  naših  železnic prihaja tudi  do neskladnosti 
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med železniškimi in cestnimi tarifami ter železnicam cestni promet močno 
konkurira. 

Člani odbora so bili mnenja, da ni smotrn način, kako izvajamo rnoderni- 
zacijo železnic; leta in leta vlagamo denarna sredstva v elektrifikacijo proge 
Ljubljana—Rakek, ves ta vloženi kapital pa leži mrtev in se ne vrača, ker delo 
še vedno ni dokončano. 

Pri poglavju »Trgovina« je odbor razpravljal o pomanjkanju trgovin na 
drobno in o mnogokrat nepravilnem načinu modernizacije teh trgovin, ki gre 
na račun cen, to se pravi, da gre na račun potrošnika. Z modernizacijo trgovine 
bi morali predvsem zasledovati namen zadovoljiti potrošnika. Taka moderni- 
zacija bi morala biti v korist predvsem potrošniku. 

Odbor je tudi razpravljal o potrošniških svetih, glede katerih je bil mnenja, 
da so njihove pristojnosti preveč omejene. Samo posvetovalna pravica ne za- 
došča, da bi lahko varovali koristi potrošnikov. Obstajajo predlogi, naj bi po- 
trošniki imeli zastopstvo v delavskih svetih trgovskih podjetij, da bi tako 
vskladili oziroma pomagali vsklajevati interese delovnega kolektiva v trgovini 
z interesi potrošnika. 

Odbor je tudi razpravljal o prometnem davku od maloprodaje in je bil 
mnenja, da naj občinski ljudski odbori vsaj del teh sredstev vračajo trgovini 
za večanje kapacitet in za gradnjo skladišč za kmetijske pridelke. 

Pri poglavju »Obrt« je odbor razpravljal o vprašanju vajencev v obrti, ki 
iih je vsako leto manj. Pomemben razlog za to je brez dvoma pomanjkanje 
domov za vajence. 

K posameznim poglavjem je odbor sprejel te-le spremembe in dopolnitve: 
V I. poglavju se v tretji vrsti prvega odstavka 1. točke beseda »obseg« 

nadomesti z besedo »raven«. 
V IV. poglavju se v prvi alinei tretjega odstavka dodajo za besedami 

»delavskega samoupravljanja« še besede » in uprave gospodarskih organizacij«. 
V V. poglavju pod 11. se v 4. točki izpusti drugi stavek: » V dosedanjem 

razdobju je bil, skladno s potrebami, že dosežen zadovoljiv razvoj na področju 
izvenbolničnih služb, kjer so predvidevanja perspektivnega plana že izpol- 
njena.« 

Glede na to se naslednji stavek začne: »V prihodnjem letu bo treba raz- 
položljiva sredstva ...« 

V V. poglavju pod II. se črta zadnji stavek prvega odstavka 4. točke, ki 
se glasi: »Za povečanje posteljnega sklada v bolnišnicah, naj usmerijo v večji 
meri kot doslej svoja sredstva tudi ljudski odbori«. 

V VII. poglavju naj se pod 1. točko v rubriki »Proizvodi namenjeni pre- 
težno osebni porabi« za besedilom »Motorna kolesa« doda še besede »in drugi 
motorji«. 

V VII. poglavju se v 4. alinei prvega odstavka 5. točke za besedami »grad- 
benega materiala« doda še besede »ter vršiti priprave za rekonstrukcijo solin«. 

V VII. poglavju se v sedmi alinei prvega odstavka 5. točke za besedami 
.>in rekonstruiranih obratov« doda še besede »ter odpravljati ozka grla«. 

V VIL poglavju se v osmi alinei prvega odstavka 5. točke v šesti vrsti za 
besedami »tudi za proizvodnjo« doda še besedi »formaldehida ter«. 

V VIII. poglavju se v drugem odstavku 2. točke v predzadnji vrsti doda 
za besedo »sjnotrno« še besedi »in rentabilno«. 
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V VIII. poglavju se v petem odstavku 2. točke za prvim stavkom dodajo 
še besede »in rezervnih delov«. 

V VIII. poglavju se v desetem odstavku 3. točke v sedmi vrsti za besedilom 
»sodelovati v proizvodnji« vstavi nov stavek z besedilom: »Poleg tega bo po- 
trebno zagotoviti določene količine semenskega krompirja iz uvoza«. 

V X. poglavju se v tretjem odstavku 3. točke doda na koncu še nov stavek: 
»Potrebno je posvetiti več skrbi kvalificiranju sezonske delovne sile v grad- 
beništvu, pri čemer naj  bi gradbena podjetja sodelovala z ljudskimi odbori«. 

V X. poglavju se v četrtem odstavku 3. točke doda na koncu še besedilo 
»po možnosti pa tudi na drugih območjih, kjer so za to pogoji«. 

V X. poglavju se v drugem odstavku 5. točke izpusti drugi stavek, ki se 
glasi: »Prav tako naj na osnovi zakona o stanovanjskih zadrugah ustanavljajo 
lastne projektantske  organizacije  tudi stanovanjske zadruge«. 

V XI. poglavju se v četrtem odstavku 2. točke za besedami »za prevoz 
potnikov« doda še besedilo »in delavcev na delo ter«. 

V XII. poglavju se v prvem odstavku 5. točke v sedmi vrsti beseda 
»največjih« nadomesti z besedo »večjih«. 

V XIII. poglavju se v prvem odstavku 1. točke za besedama »gostinskih 
obratov« doda še besedilo »prostorov za rekreacijo«. 

V XIII. poglavju se na koncu tretjega odstavka 1. točke črta besedilo 
»in ustanavljati družbena gostišča tudi v manjših naseljih in na podeželju« 
ter nadomesti z besedilom »kjer so za to pogoji in potrebe«. 

V XIII. poglavju se v drugem odstavku 4. točke izpustijo besede »Ljub- 
ljani in drugih«. 

V XIII. poglavju se na koncu 4. odstavka 5. točke doda še besedilo »in 
sodelovanje na natečajih«. 

Razen teh sprememb in dopolnitev je odbor sprejel tudi spremembo bese- 
dila družbenega plana v XX. poglavju, ki jo je predložil Izvršni svet na seji 
odbora, in ki se glasi: 

»V XX. poglavju z naslovom »Okrajni skladi zdravstvenega zavarovanja 
kmetijskih proizvajalcev« naj se pod točko 1. v 2. alinei za besedilom: »Ljudska 
republika Slovenija 300 milijonov dinarjev« — spremeni nadaljnje besedilo tako, 
da bi se glasilo: 

»— okraji in občine z območja okrajev: 

Kranj in Ljubljana  80 % 

Celje  in  Maribor  100 0/o 

Gorica, Koper, Murska Sobota in Novo mesto      .      .      .      . 123 % 

računano od skupnega zneska splošnega prispevka, ki ga morajo plačati kme- 
tijski proizvajalci na območju okraja.« 

Besedilo pod točko 2. naj se v spremenjeni obliki glasi: 
»Izvršni svet LS LRS bo dal Ljudski skupščini LRS predlog za razdelitev 

prispevka LR Slovenije na posamezne okrajne sklade zdravstvenega zavaro- 
vanja kmetijskih proizvajalcev.« 
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Odbor za gospodarstvo predlaga Zboru proizvajalcev Ljudske skupščine 
LRS, da predlog družbenega plana LR Slovenije za leto 1960 s predlaganimi 
spremembami in dopolnitvajni sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Marijo Vild. 

St. 07-4/1-60. 

Ljubljana, dne 7. januarja 1960. 

Poročevalec: Predsednik: 

MarijaVildl.   r. JožeGerbecl.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 
POROCILO 

k predlogu družbenega plana LR Slovenije za leto 1960. 

Zakonodajni odbor je na svoji seji dne 11. januarja 1960 razpravljal o 
predlogu družbenega plana. Odbor k predlogu družbenega plana nima pravno 
tehničnih pripomb. Pregledal je v smislu poslovnika vse normativne določbe, 
kolikor jih plan vsebuje in z njimi soglaša. Predvsem ugotavlja, da je družbeni 
plan LR Slovenije v skladu z zveznim družbenim planom. 

Odbor predlaga, da Republiški zbor sprejme predlog družbenega plana 
LR Slovenije za leto 1960. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Lada Božiča. 

St. 06-9/2-69. 

Ljubljana, dne 11. januarja 1960. 

Poročevalec: 

Lado   Božič   1.   r. Dr. 

Predsednik: 

H e 1 i   M o d i c  1. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Zakonodajni odbor 
POROČILO 

k predlogu družbenega plana LR Slovenije za leto 1960 

Zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na svoji 
seji dne 11. januarja 1960 obravnaval predlog družbenega plana LR Slovenije 
za leto 1960. 

Glede na svojo pristojnost je odbor obravnaval samo tretji del predloga 
družbenega plana, ki vsebuje določila normativnega značaja. Pri tem je ugotovil, 
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da so te določbe v okviru pristojnosti Ljudske republike Slovenije in v skladu 
tako z zveznim družbenim planom kot z našim družbenim in pravnim sistemom 
na splošno. Glede na to odbor k predlogu družbenega plana LR Slovenije za 
leto 1960 ni imel pripomb ter predlaga Zboru proizvajalcev, da ta del predloga 
družbenega plana sprejme v predloženi obliki, in sicer s spremembami in dopol- 
nitvami XX. poglavja, kot jih je k temu poglavju predložil Izvršni svet na sami 
seji odbora. 

Za  svojega   poročevalca   je  odbor  določil  ljudskega   poslanca   inž.   Jožeta 
Drnovška. 

St. 07-4/2-60. 
Ljubljana, dne 11. januarja 1960. 

Poročevalec: 
Inž.   Jože  Drnovšek   1. r. 

Predsednik: 
Andrej   Babnik  1. r. 

PREDLOG   ZAKONA 

o določitvi udeležbe občin in okrajev v skupnih virih dohodkov 

1. člen 

Občinam pripada 31 0/o dohodkov iz skupnih virov dohodkov, doseženih na 
območju občine. 

2. člen 

Okrajem pripada 31 % iz skupnih virov dohodkov, doseženih na območju 
okraja. 

3. člen 

Za uravnovešenje proračunov pripada dopolnilna udeležba iz skupnih virov 
dohodkov, doseženih na območju okraja: 

okrajema Koper in Novo mesto -   130/o 
okrajema Gorica in Murska Sobota 26 0/o 

4. člen 

Občinska doklada od kmetijstva se šteje za skupni vir dohodkov vseh poli- 
tično teritorialnih enot v višini najnižjih povprečnih stopenj, določenih v nasled- 
njem odstavku. 

Najnižje povprečne stopnje občinske doklade od kmetijstva za območje 
okrajev se glede na zemljiške kulture določajo takole: 

a) od gozdov po povprečni stopnji za območje vseh okrajev 3 0/o; 
b) od ostalih zemljiških kultur pa 

za okraj Celje 150/o 
za okraj Gorica 15 0/o 
za okraj Koper 14 0/o 
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za okraj Kranj  16 0/o 
za okraj Ljpbljana  14 0/o 
za okraj Maribor  15 % 

Murska Sobota  14 % 
Novo mesto  14 % 

za okraj 
za okraj 

5. člen 

Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu LRS, uporablja pa 
se od 1. januarja 1960. 

OBRAZLOŽITEV 

I. 

Novi zvezni zakon o proračunih predvideva za zvezo 3 % udeležbe na 
deljivih dohodkih, za občine pa 29 % tako, da ostane skupaj za republiko in 
okraje 68 %. Republika je z zakonom obvezana določiti udeležbo za okrajne 
ljudske odbore sama. 

Sledeč možnostim razdelitve skupnih sredstev, ki odpadejo na okrajne in 
občinske proračune, in upoštevaje potrebe samega republiškega proračuna v 
letu 1960, je bila izdelana vrsta variatit in primerjav. Pomanjkljivosti teh variant 
so bile predvsem v tem, da so finančno aktivirale največ štiri okraje v LRS, 
j-nedtem ko naj bi se ostalim štirim okrajem proračunska dotacija še vedno 
kvotirala po dosedanjem sistemu. Število aktivnih občin v LRS se je pri tem 
gibalo le od 7 do 11, pri čemer so bile ljubljanske in mariborske mestne občine 
tako,  kakor v vseh zveznih materialih,  obravnavane kot celota. 

S predlagano 31 % udeležbo občin ob različni udeležbi na deljivih dohodkih 
po skupinah okrajev se aktivirajo štirje okraji, t. j. Celje, Kranj, Ljubljana, 
Maribor. Od ostalih štirih okrajev se z dodatnim povečanjem udeležbe za 13 % 
aktivirata še okraja Koper in Novo mesto, z dodatnim zvišanjem udeležbe za 
26 0/o pa še okraj  Gorica in Murska Sobota. 

Z uporabo takega sistema bodo lahko tudi okraji aktivirali vrsto občin 
in dosegli boljše delovanje novega proračunskega sistema; s tem je uvedena 
predvsem merljivost za razliko od dosedanjega ocenjevanja oziroma kvotiranja. 

II. 

S povprečnimi minimalnimi stopnjami (4. člen) glede na katastrski dohodek 
zagotovimo tisti del deljivih občinskih doklad kmečkih gospodarstev, ki jih je 
postavila zveza za našo republiko, t. j. v globalu 2,327 milijonov. 

Zveza je postavila višino plana po republikah glede na višino narodnega 
dohodka. Ker pa ni v vseh republikah enaka struktura kmečkih gospodarstev, 
zato je upoštevala pri njihovi razdelitvi še velikost kmečkih gospodarstev. 

Deljive doklade od kmetijstva v višini 2327 milijonov predstavljajo 12,5 % 
od katastrskega dohodka vseh zemljiških kultur zasebnega sektorja v LRS. 
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Po okrajih se ta kvota s tem zakonom razdeli po narodnem dohodku, in 
sicer po istem principu, kot jo je izvedla zveza za republike, t. j. po narodnem 
dohodku leta  1957  do  1959, korigiranem za strukturo kmečkih  gospodarstev. 

Povprečne stopnje deljivih občinskih doklad v višini 12,5 % pa pri nas 
gozd ne bi prenesel, ker se bo dohodnina od gozdov v prihodnjem letu povečala 
za okrog 400 milijonov; zato se predlaga, da znaša povprečna minimalna stopnja 
doklade od katastrskega dohodka gozdov 3 0/o, in sicer iz teh razlogov. Po druž- 
benem planu LRS za leto 1959 je bil postavljen plan gozdnega prispevka za 
proračune na 692 milijonov, od tega za zasebni sektor na 350 milijonov. Ker je 
znašala stopnja prispevka 20 0/o od skupnih plačil, pomeni, da je bila planska 
vsota skupnih plačil gozdnega prispevka iz zasebnega sektorja 1750 milijonov. 

Zasebni gozdovi so bili obremenjeni leta 1959: 

z gozdnim prispevkom po planu  1750 milj. din 

z dohodnino  114 milj. din 

z občinskimi  dokladami  192 milj- din 

Skupaj      .      .      . 2056 milj. din 

Za leto 1960 se predlaga: 

gozdni prispevek  1400 milj. din 

dohodnina bo znašala za novi KD okrog    .... 514 milj. din 

3 0/o občinska doklada pa  93 milj, din 

Skupaj      .      .      .      2007 milj. din 

Stopnja izpod 3 % bi pomenila preveliko znižanje obremenitve, stopnje nad 
3 % pa preveliko obremenitev tistih gozdnih posestnikov, ki ne sekajo lesa ali 
pa ga sekajo le v manjših količinah, ker bodo morali posestniki plačati dohod- 
nino ne glede na to, ali les sekajo ali ne. 

Da bi ohranili obremenitev po navedenih principih, se je od skupnega glo- 
bala deljivih doklad 2327 milijonov odštelo 3 0/o doklade za gozdove v znesku 
93 milijonov, tako da ostane za deljive doklade za negozdne površine 2233 mili- 
jonov dinarjev. 

Glede na katastrski dohodek negozdnih površin znaša stopnja teh doklad 
v LRS 14 %, preračunana po istem principu po okrajih, pa različno, in sicer 
tako, kot je predlagano v 4. členu zakonskega predloga. 

Poleg občinskih doklad, ki se delijo na vse politično teritorialne enote 
predpisujejo občinski ljudski odbori še lokalne doklade, ki pripadajo samo 
občinam. 

Okrajni ljudski odbori pa ne bodo mogli deljivih doklad porazdeliti na 
občine glede na višino narodnega dohodka, ker ni izračunan po občinah, temveč 
bodo morali upoštevati sedanjo obremenitev kmečkih gospodarstev in temu 
ustrezno določiti minimalno povprečno stopnjo deljivih občinskih doklad glede 
na katastrski dohodek. 

Občinski ljudski odbori bodo zato po predhodni ugotovitvi doklad za gozd 
predpisali take progresivne stopnje občinskih doklad, da bodo zagotovili z njimi 
predlagano povprečno stopnjo deljivih občinskih doklad, poleg tega pa bodo 
zvišali te stopnje še za svoje lokalne — nedeljive doklade. 
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AMANDMA 

k 4. členu predloga zakona o določitvi udeležbe občin in okrajev 
v skupnih virih dohodkov 

V predlogu zakona se 4. člen spremeni tako, da se glasi: 

»Za skupni vir dohodkov vseh politično teritorialnih enot se šteje občinska 
doklada od kmetijstva po najnižjih povprečnih stopnjah, določenih v naslednjem 
odstavku. 

Najnižje povprečne   stopnje  občinske  doklade  od  kmetijstva  za   območje 
okrajev se določajo takole: 

za okraj 

za okraj 

za okraj 

za okraj 

za okraj 

za okraj 

za okraj 

za okraj 

Celje  15 »/o 

Gorica  13.5 % 

Koper  12,5 0/o 

Kranj  12,4% 

Ljubljana  11,3 % 

Maribor  13,2% 

Murska Sobota. .       . 13% 

Novo mesto  12 % 

i 

'   OBRAZLOŽITEV 

Z zveznim predpisom je dana ljudskim odborom možnost, da določijo 
stopnjo občinske doklade posebej za gozdne površine, posebej za površine 
ostalih kultur. Ker so v LR Sloveniji pogoji zelo različni, je zelo težko določiti 
za območje cele republike ustrezno enotno stopnjo za obdavčitev gozdnih po- 
vršin z občinsko doklado. Po sedanjem predlogu naj bi bilo to povprečje 3 %. 
Za nekatere okraje oziroma predele bo ta procent visok, nekateri okraji oziroma 
predeli pa sploh ne želijo diferencirane stopnje za gozd (n. pr. Murska Sobota). 
V tem okraju tudi kataster ne izkazuje KD gozda ločeno. Zato naj bi se določila 
za  posamezne okraje le povprečna stopnja celotnih deljivih občinskih doklad. 
V okviru te stopnje pa naj OLO glede na lokalne razmere sami določijo stopnje 
občinskih doklad, oziroma naj sami difirencirajo stopnje za gozd in ostale 
kulture. Tako bi bila dana ljudskim odborom večja .možnost, voditi ustrezno 
davčno politiko glede zasebnih obdelovalnih površin ob upoštevanju višinske 
lege zemljišč in strukture zemljiških kultur. 

Predlagana sprememba 4. člena ne uvaja nikakršnih sprememb v doslej 
predvidenih globalnih obremenitvah pri posameznih okrajih, marveč je le ra- 
čunsko drugače prikazana. 

Spremembo predlagamo zaradi pripomb, ki so jih dali nekateri poslanci k 
sedanjemu zakonskemu predlogu. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k  prejdlogu  zakona o določitvi  udeležbe občin in  okrajev  v  skupnih 
virih dohodkov 

Odbor za gospodarstvo Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na 
svoji seji dne 7. januarja 1960 obravnaval predlog zakona o določitvi udeležbe 
občin in okrajev v skupnih virih dohodkov. 

Odbor ugotavlja, da predloženi zakonski predlog uresničuje glede udeležbe 
občin in okrajev v skupnih virih dohodkov načela novega proračunskega 
sistema, ker postavlja proračune vseh politično teritorialnih enot v neposredno 
odvisnost od osebnega dohodka, ustvarjenega v teh enotah, ter uvaja enotna 
in objektivnejša načela pri delitvi dohodkov med posamezne proračune in 
tako omogoča bolj gospodarno trošenje proračunskih sredstev. S tem se od- 
pravlja sistem kvotiranja proračunskih sredstev med posamezne proračune na 
podlagi predloženih potreb, kar v preteklosti ni moglo služiti cilju, da se na 
objektivnih načelih postavi potrošnja v odvisnost od ustvarjenih sredstev na 
določenem območju. To bo omogočilo, da bodo v letošnjem letu razvitejša gospo- 
darska središča razpolagala z znatno večjimi dohodki, kot v preteklem letu, ter 
bodo tako lahko uspešneje reševala probleme, ki jih postavlja povečana skupna 
potrošnja v teh središčih. 

Odbor je nadalje razpravljal o kriterijih, ki bi jih bilo zavzeti pri delitvi 
dohodkov med okraje in občine, tako da bi se tudi v tem pogledu načela novega 
proračunskega sistema čim dosledneje izvedla, kar predloženi zakon tudi omo- 
goča. 

V razpravi o podrobnostih odbor k zakonu ni imel pripomb in zato predlaga 
Republiškemu zboru, da zakon v celoti sprejme v predloženi obliki. Odbor pa 
se strinja z amandmajem, ki ga je k 4. členu zakona kasneje predlagal Izvršni 
svet. 

Za svojega poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Mirana Cvenka. 

St. 06-11/1-60. 
Ljubljana, dne 7. januarja 1960. 

Poročevalec: Podpredsednik: 
M i r a n  C v e n k  1.   r. Fr a n c e  P o p i t  1.   r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu zakona o določitvi udeležbe občin in okrajev v skupnih 
virih dohodkov 

Odbor za gospodarstvo je na seji dne 7. januarja 1960 obravnaval predlog 
zakona o določitvi udeležbe občin in okrajev v skupnih virih dohodkov v bese- 
dilu kot ga je predložil Izvršni svet. 

Odbor je ugotovil, da je predlog zakona v skladu z določbami novega zvez- 
nega zakona o proračunih, v katerem je določena udeležba politično-teritorialnih 
enot na dohodkih, ki izvirajo iz osebnih dohodkov delavcev in uslužbencev, 
individualnih kmetijskih proizvajalcev in drugih državljanov in ki odpravlja 
dosedanji sistem proračunskega kvotiranja. Ta sistem določa dohodke posa- 
meznih politično-teritorialnih enot v skladu z njihovo gospodarsko močjo, kar 
bo brez dvoma vplivalo pozitivno na delo teh enot. Odbor sodi, da je ta sistem, 
čeprav še letos zaradi pomanjkanja sredstev ne more biti izveden v celoti, velik 
korak naprej v primerjavi z dosedanjim. Odbor je tudi sprejel amandma Iz- 
vršnega sveta k 4. členu zakonskega predloga. 

Glede na to, predlaga odbor za gospodarstvo Zboru proizvajalcev, da zakon 
o določitvi udeležbe občin in okrajev v skupnih virih dohodkov sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Ivana Vičiča. 

St. 07-6/1-60. 

Ljubljana, dne 7. januarja 1960. 

Poročevalec: Predsednik: 

IvanVičičl.  r. JožeGerbecl. r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona o določitvi udeležbe občin in okrajev v skupnih 
virih dohodkov 

Zakonodajni odbor je na svoji seji dne 11. januarja 1960 razpravljal o 
predlogu zakona o določitvi udeležbe občin in okrajev v skupnih virih dohodkov 
in ugotovil, da se s tem zakonom postavlja sistem delitve dohodkov med poli- 
tično teritorialne enote. 

Dosedaj se je vršila delitev dohodkov vsako leto z družbenim planom. 
Odbor je ugotovil, da je delitev dohodkov med politično-teritorialnimi enotami 
izvršena v skladu z določili zakona o proračunu. 

20 
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Odbor je predlog zakona sprejel brez sprememb in predlaga Republiškemu 
zboru, da ga sprejme. Prav tako je odbor sprejel amandma, ki ga je Izvršni svet 
predlagal k 4. členu zakonskega predloga. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Franca Belšaka. 

St. 06-11/2-60. 
Ljubljana, dne 11. januarja 1960. 

Poročevalec:    ' Predsednik: 
FrancBelšakl. r. Dr. HeliModicl.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona o določitvi  udeležbe občin  in  okrajev  v skupnih 
virih dohodkov 

Zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na svoji 
seji dne II. januarja 1960 obravnaval predlog zakona o določitvi udeležbe občin 
in okrajev v skupnih virih dohodkov. Ugotovil je, da je predloženi zakon v 
skladu z zveznim zakonom o proračunih in da v celoti služi uresničitvi načel 
novega proračunskega sistejna. Odbor k posameznim določilom zakonskega 
predloga ni imel pripomb. Glede na to predlaga Zboru proizvajalcev, da zakon 
sprejme v predloženi obliki z amandmajem k 4. členu kot ga je kasneje pred- 
lagal Izvršni svet. 

Za svojega poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Elico Dolenčevo. 

St. 07-6/2-60. 
Ljubljana, dne II. januarja 1960. 

Poročevalec: 
Elica   Dolenc  1. r. 

Predsednik: 
Andrej   Babnik  1.   r. 
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PREDLOG   ZAKONA 

o proračunu Ljudske republike Slovenije 
(republiškem proračunu) 

za leto 1960 

1. člen 

Republiški proračun za leto 1960 s posebnimi prilogami obsega; 

I. Republiški proračun 

z dohodki  v znesku din 12 003 000 000 

z izdatki republiškega proračuna din 12 003 000 000 

II. Finančne plane samostojnih zavodov 

z dohodki  v znesku  din 6 753 194 000 

z izdatki v znesku  din 7 019 366 000 

s presežkom dohodkov v znesku  din 311828 000 

in s primanjkljajem v znesku  din 578 000 000 

III. Finančne plane skladov 

z lastnimi dohodki v znesku  din 2 371 185 000 

oziroma ob upoštevanju omejitev  din 893 000 000 

z  razpoložljivimi  sredstvi  din 1 478 185 000 

z izdatki v znesku  din 3 190 185 000 

in s primanjkljajejn v znesku  din 1712 000 000 

2. člen 

Primanjkljaji v finančnih planih samostojnih zavodov, ki znašajo skupaj 
578 000 000 din, se krijejo z dotacijami iz republiškega proračuna. 

3. člen 

Primanjkljaji v finančnih planih skladov v skupnem znesku  1712 000 000 
din, se krijejo z dotacijami iz republiškega proračuna. 

4. člen 

Predračune republiških organov in zavodov, ki bi bili v letu 1960 na novo 
ustanovljeni, potrjuje Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. 

20* 
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5. člen 

Nove namestitve pri republiških organih in zavodih na delovna mesta za 
katere v njihovih predračunih niso predvideni krediti, se lahko izvršijo samo 
po prejšnji pritrditvi Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS ali organa, ki ga 
ta pooblasti. 

6. člen 

Državni sekretar za finance LRS je pooblaščen, da porazdeli na posamezne 
organe in ustanove kredit, ki je v proračunu predviden za povečanje plač usluž- 
bencev. 

7. člen 

Krediti, ki so v predračunih republiških organov in zavodov določeni za 
honorarje, se brez soglasja republiškega državnega sekretarja za finance ne 
smejo povečati z virmanom. 

8. člen 

Sredstva, ki jih vrnejo pristojni zavodi za socialno zavarovanje za nado- 
mestilo plače, ki so jo izplačali posajnezni organi in zavodi svojim delavcem 
in uslužbencem, se ne smejo uporabiti brez soglasja republiškega državnega 
sekretarja za finance. 

9. člen 

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS je pooblaščen, da kredit, ki je določen 
za negospodarske investicije v razdelku Sekretariata Izvršnega sveta za splošne 
gospodarske zadeve, dodeljuje posameznim republiškim organom, oziroma za 
posamezne objekte v višini potreb, vendar šele po predložitvi dokumentacije. 

10. člen 

Za odplačilo najetih posojil v znesku din 5 205 653 000, se zagotovi znesek 
din 225 000 000 kot plačilo dospelih anuitet v letu 1960. 

11. člen 

Z nerazporejenimi sredstvi, ki so določena v finančnem planu posameznega 
sklada, sme razpolagati upravni organ sklada samo po prejšnji pritrditvi Izvrš- 
nega sveta Ljudske skupščine LRS. 

12. člen 

V primeru neenakomernega dotoka proračunskih dohodkov sme Ljudska 
republika Slovenija za redno izvrševanje proračunskih izdatkov najeti posojilo 
do višine din 1 000 250 000. 

13. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v Uradnem listu LRS, uporablja pa se 
od 1. januarja 1960. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za proračun 

POROČILO 

k predlogu zakona o proračunu LR Slovenije (republiškem proračunu) 
za leto 1960 

Odbor za proračun je na svoji seji dne 8. in 9. januarja 1960 razpravljal 
o predlogu proračuna LR Slovenije za leto 1960. 

Odbor je v načelni razpravi ugotovil, da je predlog proračuna sestavljen 
v okviru določb zveznega zakona o proračunih in o financiranju samostojnih 
zavodov. Povečanje proračunskih izdatkov, ki ga omogoča nova delitev pro- 
računskih sredstev, je v skladu z določilom 190. člena zakona o proračunih, ki 
dovoljujejo to povečanje do 19 %. 

Dohodki letošnjega proračuna, na osnovi delitve skupnih dohodkov med 
občinami, okraji in republiko, znašajo za republiko U 331 milijonov. Ostali 
dohodki znašajo 95 milijonov, prenesena sredstva iz leta 1959 pa znašajo 576 
milijonov.  Celotni dohodki proračuna znašajo  12 003  milijona. 

Pri obravnavi proračuna so člani odbora opozorili na nekatera vprašanja, 
ki bodo nastala pri izvajanju proračuna samostojnih zavodov. Ti zavodi pre- 
nesejo prihranke, ki nastajajo z manjšimi izdatki ali s povečanimi dohodki, 
v finančni načrt za naslednje leto. Pri pregledu proračunov posameznih zavodov 
pa je odbor ugotovil, da izkazuje zelo malo zavodov presežke dohodkov nad 
izdatki, dočim zaključni računi pokažejo presežke. 

Odbor je v načelu sprejel predlog proračuna. Pri podrobni obravnavi je 
odbor pregledal najprej dohodke, nato pa izdatke. Odbor je v celoti sprejel 
predlog zakona s proračunom LR Slovenije za leto 1960. Strinjal se je z vsemi 
dohodki kakor tudi izdatki po posameznih koristnikih. Odbor je tudi obrav- 
naval finančne plane samostojnih zavodov, finančne plane skladov ter repub- 
liške negospodarske investicije. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme predlog proračuna. 
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Vero Kolarič. 

St. 06-10/1-60. 
Ljubljana, dne 9. januarja 1960. 

Poročevalec: 
Vera   Kolarič   1.   r. 

Predsednik: 
Branko   Babic   1.   r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za proračun 

POROČILO 

k predlogu zakona o proračunu Ljudske republike  Slovenije 
(republiškem  proračunu)  za  leto  1960  s proračunom  za  leto  1960 

Odbor za proračun Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na seji 
dne 8. in 9. januarja 1960 razpravljal o predlogu zakona o proračunu Ljudske 
republike Slovenije s proračunom za leto 1960 po besedilu, ki ga je predložil 
Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. 

Obrazložitev predlogov je dal predstavnik Izvršnega sveta na skupni seji 
odborov za proračun obeh zborov Ljudske skupščine LRS, nakar je odbor na 
ločeni seji obravnaval predlog zakona in predlog proračuna. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil pozitivne strani novega proračunskega 
sistema, ki določa objektivnejše kriterije in postavlja proračunsko potrošnjo 
glede na gospodarsko moč politično-teritorialne enote; nato je razpravljal o 
položaju politično-teritorialnih enot, ki še niso dovolj gospodarsko razvite in 
še ne ustvarjajo dovolj dohodkov oziroma proračunskih sredstev za kritje svojih 
potreb, ter o ukrepih, ki bodo v letošnjem letu ublažili njihov položaj. Delo- 
vanje instrumentov novega proračunskega sistema, ki daje prednost razvi- 
tejšim politično-teritorialnim enotam, kar je po mnenju odbora pravilno, saj 
so potrebe le-teh tudi večje, bo treba sproti skrbno zasledovati, da ne bomo 
zavrli razvoja doslej še nerazvitih enot, ki ne bi smele zaostati za splošnim 
napredkom. Seveda pa je ta napredek odvisen ne samo od predpisanih instru- 
mentov, temveč predvsem od obsega skupnih sredstev in od prizadevnosti in 
iniciative teh enot samih. 

V podrobni razpravi o proračunu je odbor obravnaval dohodke po delih 
in izdatke po razdelkih; pri posameznih delih in razdelkih so člani odbora 
zahtevali pojasnila in podrobnejše podatke. 

Pri 6. razdelku »Državni sekretariat za blagovni promet« je odbor raz- 
pravljal zlasti o postavki »Propaganda turizma« in poudaril upravičenost v ta 
namen določenih sredstev ter potrebo po okrepitvi turistične propagande v 
tujini in turistične službe pri nas. 

Pri obravnavi 8. razdelka »Sekretariat Izvršnega sveta za splošne gospo- 
darske zadeve« je odbor obravnaval tudi predlog negospodarskih investicij; v 
zvezi s tem so člani odbora razpravljali o zgraditvi šolskih poslopij, univerze, 
kliničnih bolnic in cestnih objektih. Posebej je odbor obravnaval perečo potrebo 
po zavodih za duševno defektne otroke in mladino. Prav taki bolniki močno 
ovirajo reden pouk v osnovni Soli. Domovi za defektne otroke in mladino sodijo 
v pristojnost ljudskih odborov, ki pa doslej temu vprašanju niso posvečali dovolj 
skrbi, deloma zaradi pomanjkanja sredstev, deloma pa zaradi sorazmerno majh- 
nega števila takih oseb na njihovem področju; vendar pa potrebe po teh- do- 
movih v naši republiki presegajo sedanje kapacitete in bi zato bilo primerno 
pospešiti reševanje tega vprašanja v okviru republike. Skupnosti, pa tudi tem 
bolnikom, bi bilo v korist, če bi prišli kljub defektnosti do ustreznega poklica 
in si tako sami zagotovili sredstva za življenje. 
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Pri 22. razdelku »Svet za šolstvo« je odbor zlasti razpravljal o manjšinskem 
šolstvu in o potrebi, da se ga podpre ter o šolah in tečajih za strokovne delavske 
kadre (prekvalifikacije delavcev). 

Pri 24. razdelku »Svet za zdravstvo« je odbor razpravljal o izdatkih v 
zvezi z zdravstvenim zavarovanjem kmetijskih proizvajalcev in se strinjal z 
obrazložitvijo. 

Odboru so bili tudi predloženi finančni plani samostojnih zavodov in fi- 
nančni plani skladov; ugotovil je, da je v letošnjih planih upoštevana pripomba 
odbora, ki jo je dal lani pri proračunski obravnavi, ko je obravnaval dohodke 
teh zavodov in da so letos dohodki teh zavodov planirani v višjem znesku. 

Pri finančnih planih skladov je odbor zlasti podrobno obravnaval cestni 
sklad in dobil pojasnilo o posameznih postavkah; s tem v zvezi zlasti o vpra- 
šanju ljubljanskega železniškega vozlišča in rekonstrukciji oziroma ureditvi 
posameznih pomembnejših cest, cestnih objektov in povezav med cestami. 

Odbor za proračun Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je sprejel 
soglasno v celoti in v podrobnostih predlog zakona o proračunu Ljudske repub- 
like Slovenije za leto 1960 s predlogom proračuna za leto 1960 in predlaga, naj 
Zbor proizvajalcev oba navedena  predloga sprejme. 

Za  poročevalca  je  odbor  določil  ljudskega  poslanca   Staneta  Rebernika. 

St. 07-/1-60. 
Ljubljana, dne 9. januarja 1960. 

Poročevalec: 
StaneRebernikl.   r. 

Predsednik: 
Mirko   Remec   1.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 
POROČILO 

k predlogu zakona o proračunu Ljudske  republike Slovenije 
(republiškem proračunu) za leto 1960 

Zakonodajni odbor je 11. januarja 1960 obravnaval predlog zakona o 
proračunu Ljudske republike Slovenije za leto 1960. Odbor je ugotovil, da 
letošnji proračun temelji na novih določilih zveznega zakona o proračunih in 
o financiranju samostojnih zavodov. Z zakonodajno-pravnega stališča odbor ni 
imel pripomb in je predlog zakona sprejel brez spremernb. 

Odbor predlaga, da Republiški zbor sprejme predlog zakona. 
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Vlada Božiča. 

St. 06-10/2-60. 
Ljubljana, dne 11. januarja 1960. 

Poročevalec: Predsednik: 
V 1 a d o   B o ž 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 proračunu Ljudske republike Slovenije 
(republiškem proračunu) za leto 1960 

Zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na svoji 
seji dne 11. januarja 1960 obravnaval predlog zakona o proračunu Ljudske 
republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1960. 

Odbor se ni spuščal v vsebinsko obravnavanje posameznih postavk predloga 
zakona, ampak se je omejil samo na presojo skladnosti predloženega zakona 
z našim pravnim in družbenim sistemom, predvsem pa z novim zveznim za- 
konorn o proračunih. K posameznim zakonskim določbam ni imel pripomb. 

Glede na to predlaga odbor Zboru proizvajalcev, da predloženi zakonski 
predlog sprejme v predloženi obliki. 

Za svojega poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca inž. Jožeta 
Drnovška. 

St. 07-5/2-60. 
Ljubljana, dne 11. januarja 1960. 

Poročevalec: 
inž.   Jože   Drnovšek   L   r. 

Predsednik: 
Andrej   Babnik   1. r. 

PREDLOG   ZAKONA 

o spremembah zakona o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji 

1. člen 
Odpravijo se tele občine: 

a) v okraju Gorica  občina Šempeter pri Novi Gorici, 
b) v okraju Ljubljana občine Dobrepolje, Lašče in Sodražica. 

2. člen 

Območja odpravljenih občin iz 1. člena se priključijo k območjem tehle 
občin: 

a) v okraju Gorica: 
območje občine Šempeter pri Novi Gorici k območju občine Nova Gorica; 
b) v okraju Ljubljana: 
območje občine Dobrepolje deloma  k  območju občine Grosuplje, deloma 

k območju občine Kočevje; 
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območje občine Lašče deloma k območju občine Ljubljana-Rudnik, deloma 
k območju občine Ribnica; 

območje občine Sodražica deloma k območju občine Ribnica, deloma k 
območju občine Kočevje in deloma k območju občine Loška dolina. 

3. člen 

Spremene se meje med občino Zagorje ob Savi in občino Litijo tako, da 
se k. o. Konjšica (del) z naselji Konjšica (del) in Stranski vrh v občini Zagorje 
ob Savi priključi območju občine Litija. 

4. člen 

Glede na določbe prejšnjih členov se v 3. členu zakona o območjih okrajev 
in občin v Ljudski republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 24-119/55, št. 
13-47/56, št. 17-77/58, št. 34-168/58, št. 44-215/58 in št. 17-73/59) spremeni bese- 
dilo pod II. »Okraj Gorica« in pod IV. »Okraj Ljubljana« tako, da se glasi: 

II. OKRAJ GORICA 

obsega tele občine, katastrske občine in naselja: 

1. Občina   Ajdovščina 
(sedež Ajdovščina) 

Občina Ajdovščina obsega: 

a) mesto Ajdovščina 
katastrske občine: naselja: 

Ajdovščina: Ajdovščina (del) 
Lokavec (del): Ajdovščina (del) 
Sturje (del): Ajdovščina (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Batuje: Batuje 
Brje (del): Brje 
Budanje: Budanje (del). Dolga poljana. Duplje (del) 
Col: Col, Malo polje, Orešje 
Crniče: Crniče, Ravne 
Dobravlje: Dobravlje 
Dol-Otlica: Otlica, Predmeja (del) 
Erzelj (del): Erzelj 
Gaberje (del): Gaberje 
Goče: Goče 
Gojače: Gojače 
Kamnje: Kamnje 
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Kovk: Kovk 
Križna gora: Gozd, Križna gora 
Lokavec  (del): Lokavec 
Lozice: Lozice, Podbreg (del), Podgrič (del) 
Lože: Lože, Manče 
Nanos: Nanos 
Planina: Dolenje, Planina 
Podkraj: Podkraj 
Podraga: Podraga 
Sanabor: Sanabor (del) 
Selo: Selo 
Skrilje: Skrilje 
Slap: Slap 
Sv. Križ: Vipavski Križ 
Šmarje (del): Šmarje, Tevče, Ustje (del), Vrtovče, Zavino 
Stomaž: Predmeja (del), Stomaž 
Sturje (del): Grivče, Zapuže 
St. Vid: Orehovica, Podbreg (del), Podgrič (del), Podnanos, Poreče 
Ustje: Ustje (del) 
Velike Zabije: Velike Zabije 
Vipava: Gradišče pri Vipavi, Vipava, Zemono 
Višnje: Vela, Sanabor (del). Višnje 
Vodice: Vodice 
Vrhpolje: Budanje (del), Duplje (del), Vrhpolje 
Vrtovi n: Vrtovin 

2. Občina   Bovec 

(sedež Bovec) 
Občina Bovec obsega: 

a) mesto Bovec 

katastrske občine: naselja: 

Bovec (del): Bovec 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Bovec (del): Bavšica, Plužna 
Cezsoča: Cezsoča, Log Cezsoški 
Koritnica: Kal — Koritnica ' 

Log pod Mangartom: Log pod Mangartom (del) 
Soča desna: Soča (del) 
Soča leva: Lepena, Soča (del) 
Srpenica: Srpenica 
Strmec: Log pod Mangartom (del), Strmec na Predelu 
Trenta desna: Trenta (del) 
Trenta leva: Trenta (del) 
Žaga: Žaga 
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Biljana (del):* 

Dolenje  (del):* 
Dolnje Cerovo (del):* 
Gornje Cerovo (del):* 
Kojsko: 
Kozana: 
Kožbana: 

Krasno: 
Medana (del):* 
Mirnik (del):* 

Podsabotin (del):*» 
Šmartno: 
Steverjan (del):* 
Vedrijan: 
Vipolže (del):* 
Višnjevik: 
Vrhovlje: 

3. Občina   Dobrovo 
(sedež Dobrovo) 

Barbana, Biljana, Brdice pri Neblem, Dobrovo, Drnovk, 
Fojana, Kozarno, Snežeče, Slovrenc, Zali breg 

Hruševlje, Neblo 
Dolnje Cerovo 
Gornje Cerovo 
Hum (del), Kojsko, Snežatno 
Kozana 
Belo, Brdice pri Kožbani, Brezovk, Kožbana, Nožno, Pri- 

stavo, Slapnik 
Krasno 
Ceglo, Medana, Plešivo 
Breg pri Golem brdu. Golo brdo, Hlevnik, Senik, Vrhov- 

lje pri Kožbani 
Podsabotin 
Gonjače, Imenje, Šmartno 
Hum (del) 
Vedrijan 
Vipolže 
Gradno, Slavce, Višnjevik 
Brestje, Vrhovlje pri Kojskem 

4. Občina   Idrija 

(sedež Idrija) 
Občina Idrija obsega: 

a) mesto Idrija, 
katastrske občine: 

Idrija mesto (del): 
Idrijski log (del): 
Jelični vrh (del): 

naselja: 

Idrija (del) 
Idrija (del) 
Idrija (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Bukovo (del), Zakojca (del) 
Cerkno (del). Cerkljanski vrh (del), Podlanišče (del) 
Cekovnik, Idrijska Bela (del) 
Crni vrh, Predgriže 
Crna, Dole (del), Idršek, Potok, Zavratec, Žirovnica (del) 
Dolenji Novaki 
Godovič 
Gorenja  Kanomlja   (del),   Idrske  Krnice   (del).  Srednja 

Kanomlja (del) 
Gorenji Novaki (del):  Gorenji Novaki 

Bukovo (del): 
Cerkno: 
Cekovnik: 
Crni vrh: 
Dole (del): 
Dolenji Novaki: 
Godovič: 
Gorenja Kanomlja 

• pomeni, da loži drugi del katastrske občine izven ozemlja LR Slovenije. 
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Gorje: 
Idrija mesto (del): 
Idrija log (del): 
Idrske Krnice: 

Javornik: 
Jelični vrh (del): 
Jesenica: 
Kanji dol: 
Labinje: 
Ledine (del): 

Lome: 
Orehek: 
Otalež: 

Planina: 
Police: 
Prapetno brdo (del): 
Reka: 
Spodnja Idrija: 
Spodnja Kanomlja: 

Srednja Kanomlja: 
Sebrelje (del): 

Vojsko: 
Vrsnik I: 

Zadlog: 
Zakriž: 

Gorje, Poče, Trebenče 
Gore (del) 
Idrijska Bela (del), Idrijski log 
Gorenja  Kanomlja  (del),  Idrske  Krnice  (del).  Srednja 

Kanomlja (del) 
Javornik 
Dole (del), Jelični vrh. Gore (del) 
Jesenica, Zakojca (del) 
Kanji dol. Strmec 
Labinje, Poljane 
Govejek   (del).   Korita,   Ledine   (del),   Ledinske   Krnice, 

Mrzli vrh (del), Pečnik (del) 
Lome 
Orehek 
Cerkljanski vrh (del), Idrske Krnice (del), Jazne, Lazeč, 

Masore,   Otalež,   Plužnje,   Spodnja   Kanomlja   (del), 
Straža • 

Ceplez, Planina pri Cerknem, Podlanišče (del), Podpleče 
Bukovo (del), Police 
Vojsko (del) 
Cerkno (del). Ravne pri Cerknem, Reka 
Pečnik (del), Spodnja Idrija (del). Spodnja Kanomlja (del) 
Idrske Krnice (del). Ledine (del). Mrzli vrh (del), Spodnja 

Idrija (del), Spodnja Kanomlja (del). Srednja Kanom- 
lja (del) 

Spodnja Kanomlja (del), Srednja Kanomlja (del) 
Gorenja  Kanomlja  (del),  Idrske  Krnice  (del),  Jagršče, 

Sebrelje 
Vojsko (del) 
Gorenji   Vrsnik,   Govejek   (del),   Pečnik   (del).   Spodnji 

Vrsnik, Žirovnica (del) 
Mrzli log, Zadlog 
Zakriž 

Ajba: 

Anhovo: 
Avče: 
Bodrež: 
Deskle: 
Doblar: 
Gorenja vas: 

5. Občina   Kanal 
(sedež Kanal) 

Ajba,  Doblar (del). Gorenja vas( del),  Kambreško, Lig 
(del) 

Anhovo 
Avče (del), Banjšice (del) 
Bodrež 
Deskle, Grgarske Ravne (del). Plave (del) 
Doblar (del) 
Gorenja vas (del). Kanal (del) 

Idrija nad Kanalom: Gorenja vas (del). Lig (del) 
Kal (del): Avče (del). Kal nad Kanalom, Levpa, Seniški breg 
Kanal: Kanal (del) 
Morsko: Morsko 
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Plave: Plave (del), Zapotok 
Ročinj: Doblar (del), Ročinj 
Vrh: Kanalski vrh 
Ukanje: Ukanje 

6. Občina   Kobarid 
i (sedež Kobarid) 

Borjana: Borjana 
Breginj: Breginj 
Drežnica: Drežnica, Drežniške Ravne, Jezerca, Koseč, Magozd 
Idrsko: Idrsko, Mlinsko 
Kamno: Kamno 
Kobarid: Kobarid 
Kred: Kred, Potoki, Robič 
Ladra: Ladra 
Li vek: Avsa, Jevšček, Livek, Livške Ravne 
Logje: Logje 
Robidišče: Robidišče 
Sedlo: Homec, Podbela, Sedlo, Stanovišče 
Smast: Libušnje, Smast 
Staro selo: Staro selo 
Sužid: Sužid 
Svino: Svino 
Trnovo: Trnovo ob Soči 
Vrsno: Krn, Selce, Vrsno 

7. Občina   Nova   Gorica 

(sedež Nova Gorica) 

Občina Nova Gorica obsega: 

a) mesto Nova Gorica 
katastrske občine: 

Gorica (del):* 
Kromberk (del):* 
Pristava (del):* 
Rožna dolina (del):* 
Solkan (del):* 
Stara gora (del): 

naselja: 

Nova Gorica (del), Rožna dolina (del) 
Kromberk (del). Nova Gorica (del) 
Nova Gorica (del). Pristava, Rožna dolina (del) 
Kromberk (del). Nova Gorica (del). Rožna dolina (del) 
Nova Gorica (del) 
Rožna dolina (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Banjšice (del) 
Bate, Grgar (del), Grgarske Ravne (del) 
Bilje 

Banjščice 
Bate: 
Bilje: 
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Branik: 
Brje (del): 
Bukovica: 
Cepovan 
Dolenja Vrtojba (del) 
Dornberk: 

Gaberje ob Vipavi 
(del):* 

Gorenja Vrtojba 
(del) :* 

Gradišče: 
Grgar: 
Kostanjevica: 
Kromberk (del): 
Lažna: 
Lipa: 
Loke: 
Lokovec: 
Lokve: 
Miren (del):* 
Nova vas (del):* 
Opat je selo (del):* 
Orehovlje: 
Osek: 
Ozeljan: 
Prvačina: 
Ravnica: 
Renče: 

Rožna dolina (del) :* 
Rupa (del): 
Sela na Krasu (del):* 
Stara gora  (del): 
Sv. Mihael: 
Sempas: 
Sent Peter (del):* 
Šmarje (del): 
St. Maver (del):* 
Temnica: 
Trnovo: 
Vitovlje: 
Vogrsko; 
Vojščica : 
Vrtoče: 

Branik (del), Preserje (del), Steske 
Branik (del), Preserje (del) 
Bukovica, Volčja draga (del) 
Cepovan, Lažna (del) 

:*Vrtojba (del) 
Brdo, Budihni, Dornberk, Draga, Oševljek (del), Potok 

pri Dornberku, Saksid, Tabor, Zalošče 

Miren (del) 

Vrtojba (del). Volčja draga (del) 
Gradišče nad Prvačino (del), Oševljek (del) 
Grgar (del), Ravnica (del) 
Kostanjevica na Krasu 
Ajševica (del) 
Lažna (del) 
Lipa 
Loke 
Lokovec 

. Lovke, Nemci (del) 
Miren (del) 
Nova vas 
Lokvica, Opatje selo 
Orehovlje 
Osek 
Ozeljan 
Dombrava (del), Prvačina (del) 
Ravnica (del) 
Arčoni, Gradišče nad Prvačino (del), Lukežiči, Martinuči, 

Mrljaki, Mohorini, Renče, Renski Podkraj, 2igoni 
Ajševica (del) 

Hudi log, Korita na Krasu, Sela na Krasu 
Ajševica (del). Stara gora 
Smihel 
Sempas 
Šempeter pri Gorici, Volčja draga (del) 
Spodnja Braniča 
Smaver 
Novelo, Temnica 
Nemci (del). Trnovo, Voglarji 
Vitovlje 
Dombrava (del), Prvačina (del), Vogrsko 
Vojščica 
Vrtoče 
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8. Občina   Tolmin 
(sedež Tolmin) 

Občina Tolmin obsega: 

a) mesto Tolmin 
katastrske občine: naselja: 

Tolmin: Tolmin 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Bukovo (del): Bukovski Vrh, Grahovo ob Bači (del) 
Cadrg: Cadrg, Zadlaz-Cadrg 
Ciginj: Ciginj (del) 
Dolje: Dolje, Gabrje 
Gorenja Trebuša: Gorenja Trebuša 
Grahovo: Grahovo ob Bači (del), Koritnica 
Idrija pri Bači: Idrija pri Bači 
Kal (del): Dolgi laz, Kanalski Lom 
Kneza: Grahovo ob Bači (del), Klavže (del), Kneške Ravne (del). 

Kneza (del). Lisec, Logaršče (del), Loje (del), Temljine 
Kozaršče: Ciginj (del), Kozaršče 
Ljubinj: Ljubinj 
Lom: Drobočnik   (del),   Gorenji   Log,   Grudnica   (del).   Postaja 

(del), Tolminski Lom 
Modrejce: Modrejce, Most na Soči (del) 
Obloke: Hudajužna, Obloke 
Pečine: Pečine (del) 
Podbrdo: Bača pri Podbrdu, Kuk, Petrovo brdo, Podbrdo, Porezen, 

Trtnik 
Podmelec: Klavže (del), Kneza (del). Loje (del), Kneške Ravne (del), 

Podmelec, Sela nad Podmelcem 
Poljubinj: Poljubinj, Prapetno 
Ponikve: Logaršče (del), Ponikve 
Prapetno brdo (del): Dolenja Trebuša  (del). Pečine  (del), Prapetno brdo 
Rut: Grant, Rut 
Rute: Volčanski Ruti 
Sela: Kozmerice, Most na Soči (del). Sela pri Volčah 
Slap: Dolenja  Trebuša   (del),   Grudnica   (del).   Roče,   Slap   ob 

Idrijci 
Stržišče: Kal, Stržišče, Znojile 
Sv. Lucija: Bača pri Modreju, Drobočnik (del), Modrej, Most na Soči 

(del). Postaja (del) 
Sebrelje (del): Dolenja Trebuša (del), Stopnik (del) 
Šentviška gora: Daber, Gorski Vrh, Polje, Stopnik (del), Šentviška gora. 

Zakraj 
Volarje: Selišče, Volarje 
Volče: Volče 
Zatolmin: Zatolmin 
Zabče: Tolminske Ravne, Zadlaz-Zabče, Zabče 
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IV. OKRAJ LJUBLJANA 

obsega tele občine, katastrske občine in naselja: 

Begunje pri Cerknici: 
Benete: 
Bezuljak: 
Bločice: 
Cajnarje: 
Cerknica: 
Dolenja vas: 
Gradiško: 
Grahovo: 
Hiteno: 
Hudi vrh: 
Jeršiče: 
Kačja vas (del): 
Kožljek: 
Kranjce: 
Kremenca: 
Lipsenj: 
Metulje: 
Nova vas: 
Osredek: 
Otave: 

Otok I (del): 
Otok II: 
Radlek: 
Rakek: 
Rakitna: 
Ravne pri Sv. Vidu: 
Ravne pri Topolu: 
Ravnik: 
Runarsko: 
Selšček: 
Strmca: 
Studenec: 
Studeno: 
Sv. Duh: 
Sv. Vid: 
Strukljeva vas: 

Topol: 
Trnje (del): 
Ulaka: 

1. Občina   Cerknica 
(sedež Cerknica) 

Begunje pri Cerknici 
Benete 
Bezuljak, Dobec 
Bločice, Bloška polica 
Cajnarje, Gora, Krušče, Reparje 
Cerknica 
Dolenja vas. Dolenje Jezero, Podskrajnik, Zelše 
Andrejče, Gradiško, Mramorovo pri Pajkovem, Storovo 
Grahovo, Martinjak 
Hiteno, Polšeče, Zavrh 
Hudi vrh 
Jeršiče, Rudolfovo 

Kožljek 
Korošce, Koščake, Kranjce 
Kremenca, Milava, Ponikve, Slugovo 
Lipsenj 
Metulje 
Fara, Nova vas 
Osredek 
Beč,  Dolenje Otave, Gorenje Otave,  Kržišče,  Pikovnik, 

Stražišče, Zibovnik, Zupeno 
Otok 

Radlek 
Ivanje selo, Rakek 
Rakitna 
Lešnjake, Ravne, Tavžlje, Zahrib 
Ravne na Blokah 
Lepi vrh. Ravnik 
Runarsko 
Brezje, Selšček, Topol pri Begunjah 
Mramorovo pri Lužarjih, Strmca, Zakraj 
Studenec na Blokah 
Glina, Studeno na Blokah 
Godičevo, Krajič, Kramplje, Lahovo, Skrapče, Skufče 
Cohovo, Zala, Zilce 
Bečaje, Hribljane, Hruškarje, Pirmane, Ščurkovo, Struk- 

ljeva vas 
Topol 

Hribarjevo, Mahneti, Otonica, Podslivnica, Rožanče, Sle- 
me, Ulaka 
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Unec: Slivice, Unec 
Velike Bloke: Velike Bloke 
Veliki vrh: Veliki vrh 
Voleje: Nemška vas na Blokah, Voleje 
2ales: Bočkovo,  Jeršanovo,   Lovranovo, 

Zales 
2erovnica: Zerovnica 

Malni,  Ograda,  Sivče, 

Babna gora: 

Butajnova: 
Crni vrh: 

Dobrova (del): 
Horjul: 
podsmreka (del): 
Polhov Gradec: 

Selo: 
Setnik: 
St. Jošt (del): 
Sujica (del): 

Vrzdenec: 
Zaklanec: 
2ažar: 

2. Občina   Dobrova   pri   Ljubljani 

(sedež Dobrova) 

Babna   gora   Belica,   Belo,   Dolenja   vas   pri   Polhovem 
Gradcu, Dvor pri Polhovem Gradcu, Hrastenice, Log 
pri Polhovem Gradcu 

Butajnova, Planina nad Horjulom (del) 
Crni vrh. Planina  nad Horjulom  (del),. Rovt,  Smolnik, 

Srednji vrh 
Brezje pri Dobrovi, Dobrova 
Horjul, Koreno nad Horjulom, Ljubgojna 
Draževnik. Komanija, Podsmreka (del). Razori 
Podreber, Polhov Gradec, Pristava pri Polhovom Gradcu, 

Srednja vas pri Polhovem Gradcu 
Selo nad Polhovim Gradcem, Setnica 
Briše pri Polhovem Gradcu, Praproče, Setnik 
Sentjošt nad Horjulom 
Gaberje,  Hruševo,  Osredek pri Dobrovi,  Stranska vas, 

Sujica 
Samotorica, Vrzdenec 
Lesno brdo (del), Podolnica, Zaklanec 
Zažar 

3. Občina   Domžale 

(sedež Domžale) 

Občina Domžale obsega: 

a) mesto Domžale 
katastrske občine: 

Depala vas: 
Pomžale: 
Stob: 
Studa: 

naselja: 

Depala vas 
Domžale (del), Sentpavel pri Domžalah 
Domžale (del) 
Domžale (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 

g|agovica: Blagovica,  Gaberje pod Spilkom, Golčaj, Jelša,  Korpe, 
Mali Jelnik, Podsmrečje, Prevoje, Prilesje, Spodnji Pe- 

21 
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Brezovica: 

Cešnjice (del): 
Dob: 
Drtija: 
Homec: 
Ihan: 
Jarše: 
Koreno: 
Krašnja: 
Krtina: 
Loka: 
Lukovica: 

Mengeš: 
Moravče: 

Peče: 

Podrečje: 
Prevoje: 

Radomlje: 
Rafolče: 
Rašica (del): 
Rova: 
Selo: 
Spodnje Koseze: 

Studenec: 
Sv. Miklavž: 
Sv. Trojica: 
Sv. Andrej: 

Sv. Mohor: 

Sv. Valentin: 

Sentožbolt: 

Trojane: 
Trzin: 
Velika vas (del): 

telinjek, Veliki Jelnik, Vošce, Vranke, Zgornje Loke, 
Zgornji Petelinjek, Zlatenek 

Brezovica pri Dobu, Gorjuša, Laze pri Domžalah, Raca, 
Račni vrh, Zaboršt, Žeje 

Cešnjice, Lipa, Poljane nad Blagovico, Selce 
Cešnik, Dob, Zelodnik 
Dešen, Drtija, Spodnja Dobrava 
Homec, Nožice, Preserje pri Radomljah 
Goričica pri Ihanu, Ihan, Prelog 
Rodica, Spodnje Jarše, Srednje Jarše, Zgornje Jarše 
Koreno, Krajno brdo. Vrh nad Krašnjo 
Kompolje, Krašnja, Trnjava 
Krtina 
Loka pri Mengšu 
Brdo pri Lukovici, Ceplje, Lukovica pri Domžalah, Spod- 

nje Prapreče, Zgornje Prapreče 
Mengeš, Topole 
Cešnjice  pri  Moravčah   (del).  Gorica,  Moravče,  Rudnik 

pri Moravčah 
Gora   pri   Pečah,   Križate,   Peče,   Podgorica   pri   Pečah, 

Pretrž 
Količevo, Podrečje, Turnše, Vir 
Imovica,   Prevoje  pri   Šentvidu,   Šentvid   pri   Lukovici, 

Vrba 
Hudo. Radomlje, Skrjančevo 
Dupeljne,   Rafolče,  Straža,  Vrhovlje 
Dobeno 
Dolenje, Jasen, Kolovec, Rova, Zagorica pri Rovah, Ziče 
Bišče, Mala Loka, Selo pri Ihanu 
Gradišče pri  Lukovici,  Preserje pri Lukovici,  Prevalje, 

Spodnje Koseze, Videjn pri Lukovici 
Brezje pri Dobu, Studenec pri Krtini, Skocjan 
Brdo 
Dole pod Trojico, Kokošnje, Trojica, Zalog pod Trojico 
Dole pri Krašcah, Goričica pri Moravčah, Hrastnik (del), 

Imenje, Krašce, Selo pri Moravčah 
Negastrn, Podstran, Pogled, Prikrnica, Soteska pri Mo- 

ravčah, Vinje pri Moravčah 
Gabrje pod Limbarsko goro, Limbarska gora, Selce pri 

Moravčah, Serjuče, Zalog pri Moravčah 
Bršlenovica, Gorenje, Javorje pri Blagovici, Log, Podmilj, 

Prvine, Suša, Sentožbolt 
Hribi, Trojane, Učak, V zideh, Zavrh pri Trojanah 
Trzin 
Cešnjice pri Moravčah (del). Hrib nad Ribčami, Katarija, 

Spodnji   Prekar,   Velika   vas.   Zalog   pri   Kresnicah, 
Zgornji Prekar 
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Vrhpolje: 

Zgornje Koseze: 

Zlato polje: 

Zirovše: 

Spodnja Javoršica, Spodnji Tuštanj, Stegne, Vrhpolje pri 
Moravčah, Zgornja Javoršica, Zgornji Tuštanj 

Hrastnik (del), Mošenik, Ples, Zgornja Dobrava, Zgornje 
Koseze 

Brezovica pri Zlatem polju, Mala Lasna, Obrše, Podgora 
pri Zlatem polju, Preserje pri Zlatem polju, Trnovče, 
Zlato polje 

Spodnje Loke, Zirovše 

Blečji vrh: 

Cesta: 
Grosuplje: 

Ilova gora: 
Kompolje: 
Luče: 
Mali vrh: 

Podgora: 

Polica (del): 
Ponova vas: 
Račna: 
Sela: 

Slivnica: 

Stara vas: 

Stranska vas: 

Šmarje: 
Velike Lipljene: 

Videm-Dobrepolje: 

Vino (del): 

Zagorica: 
Zdenska vas: 
Žalna: 

21' 

4. Občina   Grosuplje 

(sedež Grosuplje) 

Blečji vrh, Dolenja vas pri Polici, Gorenja vas pri Polici, 
Kožljevec, Mali Konec, Troščine 

Cesta, Ponikve, Predstruge, Vodice 
Gatina,   Grosuplje   (del),   Jerova   vas,   Perovo,   Spodnje 

Blato 
Gabrje pri Ilovi gori, Velika Ilova gora 
Kompolje (del) 
Luče 
Gajniče, Mali vrh pri Šmarju, Razdrto, Tlake, Veliki vrh 

pri Šmarju 
Bruhanja vas, Kompolje (del), Podgora, Podgorica, Vi- 

dem (del) 
Peč, Polica 
Bičje, Cerovo, Mala vas, Pece, Ponova vas 
Cušperk, Mala Račna, Predole, Velika Račna 
Cikava, Huda Polica, Paradišče, Podgorica pri Šmarju, 

Sela pri Šmarju, Zgornja Slivnica 
Malo Mlačevo, Spodnja Slivnica, Veliko Mlačevo, Zagra- 

dec pri Grosupljem 
Dole pri Polici, Mala Stara vas, Spodnje Duplice, Velika 

Stara vas. Zgornje Duplice 
Brezje pri Grosupljem, Brvace, Grosuplje (del), Hrastje 

pri Grosupljem 
Sap, Šmarje 
Male  Lipljene,  Medvedica,  Rožnik,  Staro apno.  Velike 

Lipljene, Železnica 
Podpeč, Videm (del) 
Gornji Rogatec, Podgorica pri Podtaboru, Podtabor pri 

Grosupljem, Udje, Vino, Vrbičje 
Mala vas (del), Zagorica 
Hočevje, Mala Ilova gora. Mala vas (del), Zdenska vas 
Mala  Loka  pri  Višnji gori,  Plešivica pri  Žalni,  Velika 

Loka, Žalna 
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5. Občina   Hrastnik 

(sedež Hrastnik) 

Občina Hrastnik obsega: 

a) mesto Hrastnik 

katastrske občine: 

Dol pri Hrastniku 
(del): 

Hrastnik (del): 
Sv. Jurij ob Turju 

(del): 

naselja: 

Hrastnik (del) 
Hrastnik (del) 

Hrastnik (del) 

b) mesto Radeče 

katastrske občine:        naselja: 

Radeče: Radeče 

c) druge katastrske občine in naselja: 

Hotemež: 

Hrastnik (del): 
Dol pri Hrastniku 

(del): 
Marno: 
Njivice: 
Ojstro (del): 
Podkraj: 
Svibno: 
Sv. Jurij ob Turju 

(del): 
Sv. Marko (del): 
Sv. Peter pri Loki: 
Sv. Štefan: 
Sirje: 
Vrhovo: 

Brunk, Brunška gora, Dobrava, Goreljce, Hotemež, Loška 
gora. Rudna vas 

Plesko, Prapretno pri Hrastniku 

Brnica, Dol pri Hrastniku, Kal 
Brdce, Krištandol, Marno, Unično 
Jelovo, Močilno, Njivice, Stari dvor, Zebnik 
Studence 
Podkraj 
Cimerno, Jagnjenica, Počakovo, Svibno, Zagrad 

Gore, Kovk, Krnice 
Ceče (del). Boben 
Obražje pri Zidanem mostu 
Turje 
Suhadol, Savna peč, Sirje, Veliko Sirje, Zidani most 
Log pri Vrhovem, Prapretno, Vrhovo 

6. Občina   Ivančna   Gorica 

(sedež Ivančna gorica) 

Občina Ivančna gorica obsega: 

a) mesto Višnja gora 

katastrske občine: 

Dedni dol (del): 
Draga (del): 
Višnja gora: 

naselja: 

Višnja gora (del) 
Višnja gora (del) 
Višnja gora (del) 
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b) druge katastrske občine in naselja: 

Ambrus: 
Bukovica: 

Cešnjice: 

Dedni dol (del): 
Dob: 

Dobrava: 

Draga (del): 

Gorenja vas: 

Hudo: 
Kriška vas: 
Krka: 
Leskovec: 
Male Dole: 

Metnaj: 

Muljava: 
podboršt: 
Podbukovje: 

Polica (del): 
Radohova vas: 

Sobrače: 

Stična: 

Sušica: 
Šentvid: 

Temenica: 

Valična vas: 

Velike Pece: 
Veliko Globoko: 

Višnje: 
Vrhe: 

Zagradec: 

Ambrus, Kal, Kamni vrh pri Ambrusu 
Bukovica, Grm, Selo pri Radohovi vasi,, Sentpavel na 

Dolenjskem, Zaboršt pri Šentvidu 
Dobrava pri Stični, Male Cešnjice, Mali kal, Pristava nad 

Stično, Velike Cešnjice, Veliki kal 
Dedni dol, Peščenik  (del). Stari trg 
Breg pri Dobu, Dob pri Šentvidu, Hrastov dol, Lučarjev 

kal. Rdeči kal, Sad, Trnovica 
Kamno brdo. Mala Dobrava, Sela pri Višnji gori. Velika 
Dobrava 
Podsmreka pri Višnji gori, Polje pri Višnji gori, Spodnja 

Draga, Zgornja Draga 
Gorenja vas, Ivančna gorica (del), Malo Crnelo, Mleščevo, 

Mrzlo polje. Veliko Crnelo 
Malo Hudo, Stranska vas ob Višnjici 
Kriška vas. Nova vas. Pristava pri Višnji gori, Zavrtače 
Gradiček, Krka, Krška vas. Ravni dol 
Gorenje Brezovo, Leskovec, Vrh pri Višnji gori 
Bratnice, Breg pri Velikem Gabru, Male Dole pri Šent- 

jurju,  Pungert,  Sentjurje, Velike Dole pri Šentjurju 
Debeče,   Mala   Goričica,   Metnaj,   Obolno,   Osredek   nad 

■ Stično, Planina, Poljane pri Stični 
Bojanji vrh. Male Kompolje, Muljava, Velike Kompolje 
Boga vas, Podboršt, Pokojnica, Sela pri Dobu, Škofije 
Gabrovčec, Laze nad Krko, Male Lese, Podbukovje, Ve- 

like Lese 
Peščenik (del). Spodnje Brezovo 
Glogovica, Griže (del), Radohova vas, Studenec pri 

Ivančni gorici, Vrhpolje pri Šentvidu 
Pusti Javor, Rađanja vas, Sela pri Sobračah, Sobrače, 

Vrh pri Sobračah 
Gabrje pri Stični, Ivančna gorica (del), Mekinje nad 

Stično, Stična, Vir pri Stični ' 
Kitni vrh. Sušica, Trebež 
Griže (del), Petrušnja vas. Pristavlja vas, Šentvid pri 

Stični 
Cagošče, Dolenja vas pri Temenici, Praproče pri Teme- 

nici, Temenica, Videm pri Temenici 
Breg pri Zagradcu, Cešnjice pri Zagradcu, Male Rebrce, 

Tolčane, Valična vas. Velike Rebrce 
Artiža vas, Male Pece, Skrjanče, Velike Pece 
Grintovec, Kuželjevec, Mali Korinj, Malo Globoko, Veliki 

Korinj, Veliko Globoko 
Bakerc, Brezovi dol, Primča vas. Višnje 
Leščevje, Male Vrhe, Mevce, Oslica, Potok pri Muljavi, 

Trebnja gorica, Velike Vrhe, Znojile pri Krki 
Dečja vas pri Zagradcu, Fužina, Gabrovka pri Zagradcu, 

Marinča vas, Zagradec 
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7. Občina   Kamnik 

(sedež Kamnik) 

Občina Kamnik obsega: 

a) mesto Kamnik 

katastrske občine: 

Kamnik: 
Podgorje (del): 

naselja: 

Kamnik (del) 
Kamnik (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Bistričica: 
Cešnjice (del): 
Crna: 

Godič: 

Gozd: 
Hribi: 

Hruševka: 

Kaplja vas: 
Klanec: 
Košiše: 
Križ: 
Loke: 

Mekinje: 
Mlaka: 
Moste: 
Motnik: 
Nasovče: 
Nevlje: 
Palovče: 

Podgorje (del): 
Podhruška: 

Podvolovljek (del): 
Pšaj novica: 
Stranje: 

Suhadole: 
Smarca: 
Šmartno v Tuhinju: 
Spitalič: 

Tučna: 

Bistričica, Klemenčevo, Kregarjevo, Okroglo, Zakal 
Mali Rakitovec, Veliki Rakitovec 
Kališe, Krivčevo, Podlom, Podstudenec, Smrečje v Crni, 

Zavrh pri Črnivcu, Žaga 
Brezje nad Kamnikom, Godič, Kršič, Vodice nad Kam- 

nikom 
Gozd 
Cirkuse v Tuhinju, Cmi vrh v Tuhinju, Golice, Liplje, 
Mali hrib. Veliki hrib 
Gradišče v Tuhinju, Hruševka, Kostanj, Podbreg, Pra- 

proče v Tuhinju, Ravne pri Smartnem 
Komenda, Potok pri Komendi 
Klanec, Komenska Dobrava 
Košiše 
Gora pri Komendi, Križ 
Loke v Tuhinju, Pirševo, Potok, Snovik, Vaseno, Velika 

Lasna 
Jeranovo, Mekinje, Podjelše, Zduša 
Gmajnica, Mlaka, Podboršt pri Komendi 
Moste, Žeje pri Komendi 
Motnik, Zajasovnik (del) 
Breg pri Kcmendi, Nasovče 
Nevlje, Oševek, Vir pri Nevljah, Vrhpolje pri Kamniku 
Spodnje Palovče, Trebelno pri Palovčah, Vranja peč, 

Zgornje Palovče 
Duplica, Podgorje 
Markovo, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Stu- 

denca 

— Gabrovnica, Laseno, Pšajnovica 
Spodnje   Stranje,   Stolnik,   Zagorica 

Zgornje Stranje 
Suhadole 
Smarca 
Buč, Sidol, Stebljevek, Šmartno v Tuhinju 
Bela   (del),   Cešnjice   v   Tuhinju,   Okrog   pri 
Spitalič 
Briše, Hrib pri Kamniku, Poreber, Tučna 

nad   Kamnikom, 

Motniku, 
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Tunjice: 
Volčji potok: 
Zgornji Motnik: 
Zgornji Tuhinj: 
Znojile: 

Županje njive: 

Laniše, Tunjice, Tunjiška mlaka 
Rudnik pri Radomljah, Volčji potok 
Bela (del). Zgornji Motnik 
Laze v Tuhinju, Stara Sela, Zgornji Tuhinj 
Bela peč. Poljana, Rožično,  Sela pri Kamniku, 

peč, Trobelno, Znojile, Zubejevo 
Crna  pri  Kamniku,   Kamniška  Bistrica,   Potok 

Stahovica, Županje njive 

Savinja 

v Crni, 

Občina Kočevje obsega: 

8. Občina  Kočevje 

(sedež Kočevje) 

a) .mesto Kočevje 
katastrske občine: 

Kočevje (del): 
Mahovnik (del): 

naselja: 

Kočevje (del) 
Kočevje (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Banja loka: 

Borovec: 
Bosljiva loka: 

Brezje: 
Briga: 
Bukova gora (del): 
Cepi je: 

Crni potok: 
Dol: 
Draga: 
Fara: 
Gotenica: 
Hrib: 
Knežja lipa: 
Koblarji: 

Koče: 
Kočevje (del): 
Kočevska Reka: 
Koprivnik: 
Kumrova vas: 
Kuželj: 

Livold: 

Banja loka. Briga, Drežnik, Jesenov vrt. Nova sela, Puc, 
Raka, Stružnica 

Borovec pri Kočevski Reki 
Bosljiva loka, Grintovec pri Osilnici, Ložec, Mirtoviči, 

Ribjek, Srobotnik ob Kolpi 
Laze pri Oneku, Staro Brezje 
Dolnja Briga, Gornja Briga, Preža 
Bukova gora 
Brezovica pri Predgrađu, Ceplje, Kralji, Vimolj pri Pred- 

građu 
Crni potok pri Kočevju, Zajčje polje 
Dol, Hreljin, Laze pri Predgrađu, Vrt 
Draga, Glažuta, Lazeč, Novi kot, Podpreska 
Fara, Padovo pri Fari, Slavski laz 

Hrib pri Koprivniku 
Knežja lipa 
Dolnje Ložine, Gornje Ložine, Koblarji, Mrtvice (del). 

Nove Ložine 
Salka vas (del) 
Koče, Mlaka pri Kočevski reki, Primož 
Kočevska Reka.  Mokri potok, Sadni hrib 
Koprivnik 
Svetli potok 
Gladloka, Grivac, Kuželič, Kuželj, Laze pri Kostelu, Pe- 

trina 
Dolga vas, Livold 
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Mačkovec: 
Mahovnik (del): 
Mala gora: 
Mozelj: 
Nemška loka: 
Novi Lazi 
Osilnica: 

Pirče: 
Podstenice (del): 
Pod tabor: 

Polom: 
Potiskavec: 

Predgrad: 
Rajhenav: 
Rajndol: 
Smuka (del): 
Spodnji log: 
Stara cerkev: 

Stari breg: 
Stari log: 
Suhor: 

Skrilj: 
Stalcerji: 
Trava: 
Vrh: 

Zeljne: 
Zurge: 

Mačkovec, Onek 
Mahovnik 
Mala gora 
Kačji potok, Kočarji, Mozelj, Suhi potok 
Nemška loka 
Morava, Novi Lazi, Ograja 
Bezgovica, Krizmani, Malinišče, Osilnica, Padovo pri Osil- 

nici,   Podvrh,   Sela,   Spodnji   Cačič,   Strojiči,   Zgornji 
Cačič 

Hrib pri Fari, Jakšiči, Pirče, Planina, Potok, Stajer, Vas 

Paka, Pod tabor, Pri cerkvi-Struge (del), Ra pljevo, Tržič 
(del) 

Polom, Seč, Vrbovec 
Cetež pri Strugah, Kolenča vas. Lipa, Potiskavec, Pri 

cerkvi — Struge (del), Tisovec, Tržič (del) 
Jelenja vas. Paka pri Predgrađu, Predgrad 
Podstene, Rajhenav 
Grgelj  (del), Podlesje  (del), Rajndol 
Komolec, Sfnuka, Topla reber 
Podlesje (del). Spodnja Bilpa, Spodnji log 
Breg pri Kočevju, Gorenje, Konca vas. Mlaka pri Ko- 

čevju, Mrtvice (del). Slovenska vas. Stara cerkev 
Kleč, Stari breg 
Pugled pri Starem logu. Stari log 
Ajbelj, Dolenja žaga. Dolenji potok. Gorenja žaga. Go- 

renji potok, Grgelj (del). Kaptol, Kostel, Podstene pri 
Kostelu, Lipovec pri Kostelu, Rajšele, Selo pri Kostelu, 
Srednji potok, Stelnik, Suhor, Vimolj, Zapuže pri Ko- 
stelu 

Kuhlarji, Muha vas, Skrilj, Zdihovo 
Rogati hrib, Stalcerji 
Podplanina, Srednja vas pri Dragi, Stari kot. Trava 
Brsnik, Čolnarji, Delač, Dren, Gotenc, Krkovo nad Faro, 

Ma vere, Oskrt, Poden, Sapnik, Tišenpolj, Vrh pri Fari 
Cvišlerji, Klinja vas, Salka vas (del). Zeljne 
Belica, Bezgarji, Crni potok pri Dragi, Papeži, Pungart, 

Zurge 

Občina Litija obsega: 

a) mesto Litija 

katastrske občine: 

Hotič (del): 
Litija: 

9. Občina  Litija 

(sedež Litija) 

naselja: 

Litija (del) 
Litija (del), Podšentjur, Veliki vrh pri Litiji 
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b) druge katastrske občine in naselja: 

Dole pri Litiji: 

Gradišče: 

Hotič (del): 

Jablanica: 

Jezni vrh: 

Konj: 
Konjščica (del): 
Kresnice: 
Kresniški vrh: 
Liberga: 

Moravče: 

Okrog: 

Poljane: 

Polšnik: 

Rovišče (del): 

Selo-Mirna (del): 
Sv. Anton: 

Šmartno: 

St. Lovrenc: 

Tihaboj  (del): 
Trebeljevo (del): 
Vače: 

Velika Goba: 

Velika vas (del): 

Dobovica,  Dole  pri  Litiji,  Hude  ravne,  Kal  pri  Dolah, 
Prevale,   Radgonica,  Selce,   Slavina,  Spodnje  Jelenje, 

Suhadole, Zagozd, Zavrh 
Gradišče (del), Mihelca, Mišji dol, Primskovo, Stara gora 

pri Velikem Gabru 
Bitiče, Gorenji Log, Jesenje, Spodnji Hotič, Vernek, Za- 

podje. Zgornji Hotič 
Breg pri Litiji, Bukovica pri Litiji, Gradišče pri Litiji, 

Gradiške Laze, Jablaniške Laze, Jablaniški potok, Sel- 
šek.   Spodnja  Jablanica,  Tenetiše,   Zgornja  Jablanica 

Ježce, Jezni vrh, Mulhe, Obla gorica. Razbore, Vin j i vrh. 
Višnji grm 

Boltija, Cirkuse, Konj, Ponoviče, Sava, Spodnji Log 
Konjšica (del), Stranski vrh 
Jevnica (del). Kresnice, Kresniške Poljane 
Golišče, Jevnica (del), Kresniški vrh 
Cerovica,   Dvor  pri   Bogenšperku   (del).   Jelše,   Liberga, 

Lupinica, Preska nad Kostrevnico, Velika Kostrevnica, 
Vrata 
Gobnik,   Hohovica,   Javorje   pri   Gabrovki,   Kamni   vrh, 

Laze pri Gobniku, Moravče pri Gabrovki, Nova gora, 
Podpeč pod Skalo 

Brezje pri Kumpolju, Cateška gora, Gabrska gora, Krži- 
šče pri Čatežu, Okrog, Pečice (del). Tlaka 

Dolnji  vrh. Gornji  vrh. Gradišče  (del). Kamni  vrh pri 
Primskovem, Poljane pri Primskovem, Sevno, Zagrič 
(del) 

Dolgo brdo, Mamolj (del), Polšnik, Preveg, Ravne, Renke, 
Šumnik, Tepe, Zglavnica 

Laze pri Vačah, Lese, Podbukovje pri Vačah, Široka set, 
Vovše 

Brglez, Lukovec, Pečice (del) 
Dragovšek, Jastrebnik, Mala Stanga, Ščit, Sirmanski hrib, 

Stangarske Poljane, Velika Stanga 
Mala Kostrevnica, Šmartno pri Litiji, Ustje, Volčja jama. 

Za vrsnik 
Gradišče,   Ježevec,   Kostanjevica,   Prelesje,   Ravne   nad 

Sentrupertom, Strmec 
Gornje Ravne, Tihaboj 
Gozd-Reka 
Kandrše  (del),  Klenik,  Potok  pri  Vačah,  Ržišče,  Mala 

Sela, Slivna, Vače 
Borovak pri Polšniku, Brezovo, Ceplje, Gorenje Jelenje, 

Ljubež v Lazih, Mala Goba, Mamolj (del), Preženjske 
njive, Velika Goba, Velika Preska 

Ribče 
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Vintarjevec: Crni potok, Dvor pri Bogenšperku (del), Javorje, Lesko- 
vica pri Smartnem,  Podroje, Riharjevec, Vintarjevec 

Vodice: Gabrovka, Klanec pri Gabrovki, Moravska gora, Vodice 
pri Gabrovki 

Volavlje (del): Koške Poljane, Račića 

10. Občina  Ljubljana-Bežigrad 
(sedež Ljubljana) 

Občina Ljubljana-Bežigrad obsega: 

a) mesto Ljubljana (del) 
katastrske občine: naselja: 

Brinje (del): Ljubljana (del) 
Dravlje (del): Ljubljana (del) 
Jezica (del): Jezica (del). Kleče, Savije 
Kapucinsko 

predmestje (del): Ljubljana (del) 
Spodnja Šiška (del): Ljubljana (del) 
Stožice (del): Jarše (del). Jezica (del). Mala vas na Posavju, Stožice, 

Tomačevo 
Sv. Petra 

predmestje I. (del): Ljubljana (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Jezica (del): — 
Stožice (del): - 

11. Občina   Ljubljana-Center 
(sedež Ljubljana) 

Občina Ljubljana-Center obsega: 

a) mesto Ljubljana (del) 
katastrske občine: naselja: 

Gradišče (del): Ljubljana (del) 
Kapucinsko 

predmestje (del):      Ljubljana (del) 
Karlovško 

predmestje (del);       Ljubljana (del) 
Krakovsko 

predmestje (del):      Ljubljana (del) 
Ljubljana mesto: Ljubljana (del) 
Poljansko 
predmestje (del): Ljubljana (del) 
Spodnja Šiška (del):    Ljubljana (del) 
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Sv. Petra 
predmestje I. (del): Ljubljana (del) 

Sv. Petra 
predmestje II.: Ljubljana (del) 

Udmat (del): Ljubljana (del) 

12. Občina   Ljubljana-Crnuce 

(sedež Ljubljana) 

Občina Ljubljana-Crnuče obsega: 

a) mesto Ljubljana (del) 
katastrske občine: naselja: 

Črnuče (del): Črnuče 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Beričevo: Beričevo, Brinje 
Črnuče (del): Dobrava pri Črnučah 
Dol pri Ljubljani: Dol pri Ljubljani, Videm, Zaboršt pri Dolu 
Dragomelj: Dragomelj 
Kleče: Kleče pri Dolu 
Nadgorica: Ježa, Nadgorica 
Podgora: Podgora pri Dolskem, Zajelše 
Podgorica: Podgorica pri Črnučah, Pšata, Sv. Jakob ob Savi 
Šmartno ob Savi (del):— 
Zadobrova (del): — 

13. Občina Ljubljana-Moste 

(sedež Ljubljana) 

Občina Ljubljana Moste-obsega: 

a) mesto Ljubljana (del) 
katastrske občine: naselja: 

Bizovik (del): Fužine, Spodnja Hrušica, Zgornja Hrušica 
Brinje (del): Ljubljana (del) 
Moste: Ljubljana (del) 
Poljansko 

predmestje (del): Ljubljana (del) 
Stožice (del): Jarše (del) 
Sv. Petra 

predmestje I. (del): Ljubljana (del) 
Šmartno ob Savi (del):Hrastje, Obrije, Šmartno ob Savi 
Stepanja vas (del): Ljubljana (del) 
Udmat (del): Ljubljana (del) 
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b) druge katastrske občine in naselja: 

Bizovik (del): Bizovik 
Šmartno ob Savi (del):— 
Stepanja vas (del):      — 

14. Občina  Ljubljana-Polje 
(sedež Ljubljana) 

Občina Ljubljana-Polje obsega: 

a) mesto Ljubljana (del) 
katastrske občine: 

Dobrunje (del): 
Kašelj (del): 
Slape: 
Zadobrova (del): 

naselja: 

Polje (del), Spodnji Kašelj, Vevče, Zalog, Zgornji Kašelj 
Polje (del). Slape, Studenec 
Sneberje, Spodnja Zadobrova, Zgornja Zadobrova 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Dobrunje (del): 
Dolsko: 
Javor: 
Kašelj (del): 
Laze: 
Lipoglav: 

Petelinje: 
Podmolnik: 
Senožeti: 
Sostro: 
Sv. Križ: ' 
Trebeljevo (del): 

Vinje: 
Volavlje (del): 

Zadobrova (del): 

Dobrunje (del), Podmolnik (del), Zadvor, Zavoglje 
Dolsko 
Besnica (del). Javor 
Podgrad 
Laze pri Dolskem 
Brezje pri Lipoglavu, Mali Lipoglav, Pance, Repče, Selo 

pri Pancah. Veliki Lipoglav 
Kamnica, Petelinje 
Dobrunje (del), Podmolnik (del), Sentpavel 
Senožeti 
Cešnjica, Podlipoglav, Sadinja vas, Sostro, Zagradišče 
Križevska vas. Vrh pri Dolskem, Zagorica pri Dolskem 
Mali vrh pri Prežganju, Malo Trebeljevo, Veliko Trebe- 

ljevo 
Klopce, Osredke, Vinje 
Besnica (del). Dolgo brdo, Gabrje pri Jančah, Janče, 

Prežganje, Ravno brdo. Tuji grm, Vnajnarje, Volavlje, 
Zgornja Besnica 

15. Občina   Ljubljana-Rudnik 
(sedež Ljubljana) 

Občina Ljubljana-Rudnik obsega: 

a) mesto Ljubljana (del) 
katastrske občine: naselja: 

Karlovško 
predmestje (del):       Ljubljana (del) 
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b) druge katastrske občine in naselja: 

Brezovica (del): 
Dobravica: 
Dvorska vas: 

Golo: 
Gradišče: 
Ig: 
Iška Loka: 
Iška vas: 
Jezero: 
Kamnik: 

Karlovško 
predmestje (del): 

Krvava peč: 

Lanišče: 

Lužarji: 

Osolnik: 

Pijava gorica: 
Preserje: 

Rudnik: 

Selo: 

Tomišelj: 
Trnovsko 

predmestje (del): 
Turjak: 

Ulaka: 

Velike Lašče: 

Vino (del): 
Vrbi j ene: 
Zapotok: 
2eli,mlje: 

Podpeč (del) 
Dobravica, Kremenica, Sarsko 
Dvorska vas, Kot pri Veliki Slevici, Mala Slevica, Med- 

vedjek, Podkraj, Prilesje, Skrlovice, Velika Slevica 
Golo, Skrilje 
Gradišče nad Pijavo gorico, Smrjene, Vrh nad Zelimljami 
Ig, Kot, Staje 
Iška Loka, Matena 
Gornji Ig, Iška, Iška vas 
Jezero, Planinca 
Goričica  pod   Krimom,   Kamnik  pod  Krimom,   Prevalje 

pod Krimom 

Ljubljana (del) 
Bukovec, Centa, Krvava peč, Mački, Osredek, Pečki, 

Podhojni hrib, Purkače, Sekirišče, Strletje, Uzmani 
Dole pri Škofljici, Glinek, Gorenje Blato, Gumnišče, La- 

nišče, Pleše, Reber pri Škofljici, Škofljica, Zalog pri 
Škofljici 

Borovec pri Karlovici, Brlog, Dolenje Kališče, Gorenje 
Kališče, Karlovica, Krkovo pri Karlovici, Lužarji, Plo- 
sovo, Podkogelj, Podstrmec, Podžaga, Poznikovo, Žaga 

Dolščaki, Javorje, Knej, Laze, Mali Osolnik, Podlog, 
Srnjak, Skamevec, Veliki Osolnik 

Pijava gorica 
Dolenja Brezovica Gorenja Brezovica, Podpeč (del), Pre- 

serje 
Babna 'gorica, Daljna vas, Orle, Rudnik, Sela pri Rud- 

niku, Srednja vas 
Bane, Bavdek, Boštetje, Dednik, Gradišče, Marinčki, Mo- 

horje, Naredi, Rob, Rupe, Selo pri Robu, Tomažini, 
Vrh, Zgonče 

Brest, Lipe, Tomišelj 

Crna vas, Ljubljana (del) 
Cetež pri  Turjaku,  Gradež,  Laporje,  Male Lašče,  Mali 

Ločnik,  Prazniki,  Rašica,v Sloka gora. Ščurki, Turjak, 
Veliki Ločnik 

Adamovo,  Brankovo, Grm, Hlebce,  Hrustovo, Jakičevo, 
Kaplanovo,  Kukmaka, Logarji, Opalkovo, Podsjnreka, 
Podulaka, Polzelo, Prhajevo, Pušče, Stope, Ulaka 

Dolnje Retje, Gornje Retje, Srobotnik pri Velikih Laščah, 
Strmec, Velike Lašče 

Drenik 
Strahomer, Vrbi j ene 
Rogatec nad Zelimljami, Visoko, Zapotok 
Klada, Selnik, Zelimlje 
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16. Občina Ljubljana-Sentvid 

(sedež Ljubljana) 

Občina Ljubljana-Sentvid obsega: 

a) mesto Ljubljana (del) 
katastrske občine: naselja: 

Šentvid nad Ljubljano 
(del): Dolnice (del), Podgora, Poljane, Pržanj, Šentvid, Trata, 

Vizmarje (del), Zapuže 
Tacen (del): Tacen (del) 
Vizmarje (del): Brod, Vizmarje (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Bukovica: 
Gameljne: 
Glince (del): 

Bukovica pri Vodicah, Utik 
Spodnje Gameljne, Srednje Gameljne, Zgornje Gameljne 
Dolnice (del), Glinica, Kamna gorica, Podutik (del), Toško 

čelo 
Polje pri Vodicah, Vojsko 
Rašica 
Dobruša, Repnje 
Povodje, Skaručna 
Dvor, Gunclje, Medno, Stanežiče 
Koseze, Sinkov turn 
Šmartno pod Šmarno goro 

Polje: 
Rašica (del): 
Repnje: 
Skaručna: 
Stanežiče: 
Sinkov turn: 
Šmartno: 
Šentvid nad Ljubljano 

(del): 
Tacen (del): Tacen (del) 
Vesca: Selo pri Vodicah, Vesca 
Vizmarje (del): — 
Vodice: Vodice 

17. Občina  Ljubljana-Siska 

(sedež Ljubljana) 

Občina Ljubljana-Siška obsega: 

a) mesto Ljubljana (del) 
katastrske občine: naselja: 

Brinje (del): 
Dravi je (del): 
Kapucinsko 

predmestje (del): 
Spodnja Šiška (del): 

Ljubljana (del) 
Ljubljana (del) 

Ljubljana (del) 
Ljubljana (del) 

Zgornja Šiška (del):     Ljubljana (del) 
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18. Občina   Ljubljana-Vic 

(sedež Ljubljana) 

Občina Ljubljana-Vič obsega: 

a) mesto Ljubljana (del) 
katastrske občine: naselja: 

Ljubljana (del) 

Ljubljana (del) 
Vrhovci 

Gradišče (del): 
Krakovsko 

predmestje (del): 
Sujica (del): 
Trnovsko 

predmestje (del):   Ljubljana (del) 
Vič (del): Ljubljana (del) 
Zgornja Šiška (del):     Ljubljana (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Brezovica (del): 

Dobrova (del): 
Glince (del): 
Trnovsko 

predmestje (del): 
Podsmreka (del): 
Vič (del): 
Zgornja Šiška (del): 

Brezovica    pri    Ljubljani 
Vnanje gorice 

Kožarje (del), Podsmreka (del) 
Podutik (del) 

Ljubljana (del) 
Kožarje (del), Podsmreka (del) 
Ljubljana (del) 

Notranje   gorice,    Plešivica, 

Blekova vas: 
Dole (del): 
Dolenji Logatec: 
Gorenji Logatec: 
Grčarevec: 
Hotedršica: 
Kačja vas (del): 
Laze: 
Medvedje brdo: 
Novi svet: 
Petkovec: 
Ravnik: 
Rovte: 
Vrh: 
Zaplana (del): 
Zibrše: 

19. Občina   Logatec 

(sedež Dolenji Logatec) 

Blekova vas, Brod-Logatec, Cevica, Zibrše (del) 
Rovte (del) 
Dolenji Logatec, Martinj hrib 
Gorenja vas pod Režišami, Gorenji Logatec, Kalce (del) 
Grčarevec 
Hotedršica 
Kalce (del) 
Jakovica, Laze 
Medvedje brdo 
Novi svet 
Petkovec 
Ravnik pri Hotedršici 
Praprotno brdo, Rovte (del) 
Hleviše, Hlevni vrh, Lavrovec, Vrh nad Rovtami 
Zaplana (del) 
Rovtarske Zibrše,  Zibrše  (del) 
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Babna polica: 
Babno polje: 
Dane: 
Gorenje jezero: 
Hrib: 
Iga vas: 
Knežja njiva: 
Kozarišče: 
Lož: 
Nadlesk: 
Otok I (del): 
Podcerkev: 
Poljane: 
Pudob: 
Retje: 
Snežnik (del): 
Stari trg pri Ložu: 
Travnik: 
Viševek: 
Vrh: 
Vrhnika: 

20. Občina   Loška   dolina 

(sedež Stari trg) 

Babna polica 
Babno polje 
Dane 
Gorenje jezero 
Hrib-Loški  potok, Srednja vas-Loški potok, Segova vas 
Iga vas, Podgora pri Ložu 
Knežja njiva, Markovec 
Kozarišče, Smarata 
Lož, Podlož 
Nadlesk 
Laze pri Gorenjem Jezeru 
Podcerkev 
Dolenje Poljane 
Pudob 
Mali log, Retje 

Stari trg pri Ložu 
Travnik 
Viševek 
Vrh 
Vrhnika pri Ložu 

Golo brdo: 
Hraše: 
Medvode: 
Moše: 
Preska: 
Senica: 
Smlednik: 
Sora: 
Spodnje Pirniče: 
Studenčice: 
Topol: 
Zapoge: 
Zbilje: 
Zgornje Pirniče: 
Žlebe: 

21. Občina   Medvode 

(sedež Medvode) 

Golo brdo, Seničica 
Hraše 
Medvode, Svetje 
Dragočajna, Moše 
Goričane, Preska pri Medvodah, Rakovnik, Vaše 
Ladja, Spodnja Senica, Zgornja Senica 
Smlednik, Valburga 
Dol, Sora 
Spodnje Pirniče, Vikrče, Zavrh pod Šmarno goro 
Govejek, Studenčice, Tehovec, Trnovec 
Brezovica pri Medvodah, Topol pri Medvodah 
Dornice, Torovo, Zapoge 
Zbilje 
Zgornje Pirniče, Verje 
Žlebe 
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Dane: 
Dolenja vas: 
Gora: 
Gorenja vas: 

Gorica vas: 
Grčarice: 
Jurjevica: 
Podpoljane: 

Prigorica: 
Rakitnica: 
Ribnica: 
Sodražica : 

Sušje: 
Sv. Gregor: 

Velike Poljane: 

Vinice: 

Zamostec: 
Zimarice: 

22. Občina  Ribnica 
(sedež Ribnica) 

Bukovica, Dane, Jelenov žleb, Sajevec 
Dolenja vas 
Betonovo, Janezi, Kraćali, Kržeti, Petrinci 
Breg pri Ribnici na Dolenjskem, Dolenji Lazi, Gorenja 

vas, Zapuže pri Ribnici 
Gorica vas, Hrovača, Lipovec (del), Makoše, Otavice 
Grčarice, Grčarske ravne, Jelendol 
Breze, Jurjevica, Kot pri Ribnici 
Bukovec pri Poljanah, Dolenje Podpoljane, Finkovo, Gas- 

pinovo. Gorenje Podpoljane, Maršiči, Prapreče, Pusti 
hrib,  Rigelj  pri Ortneku,  Zlati rep 

Lipovec (del). Nemška vas, Prigorica, Zadolje 
Blate, Kot pri Rakitnici, Rakitnica 
Ribnica 
Brinovščica, Črnec (del), Graben, Hojče, Jelovec, Sodra- 

žica 
Slatnik, Sušje, Zlebič (del) 
Andol, Črnec (del). Crni potok pri Velikih Laščah, Gre- 

benje, Junčje, Kotel, Krnče, Levstiki, Marolče, Novi 
pot, Perovo, Pugled pri Karlovici, Sv. Gregor, Vintarji, 
Zadniki 

Dule, Ortnek, Skrajnek, Velike Poljane, Vrh pri Po- 
ljanah, Zlebič (del), Zukovo 

Gorenji Lazi, Hudi konec, Preska, Sinovica, Vinice, Za- 
potok 

Lipovšica, Nova Štifta, Ravni dol, Zamostec 
Globel, Podklanec, Zimarice 

23. Občina   Trbovlje 
(sedež Trbovlje) 

Občina Trbovlje obsega: 

a) mesto Trbovlje 
katastrske občine: naselja: 

Trbovlje: Trbovlje (del) 
Zagorje ob Savi (del):Trbovlje (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Dobovec: 
Kotredež (del): 
Knezdol: 
Ojstro (del): 
Potoška vas (del): 
Sv. Lenart (del): 
Sv. Marko (del): 

Dobovec, Ključevica, Skofja riža, Završje, Zupa 
Cebine, Partizanski vrh 
Gabersko, Knezdol, Planinska vas 
Ojstro 
Prapreče (del) 
Vrhe (del) 
Ceče (del), Ostenk 
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24. Občina   Vrhnika 

(sedež Vrhnika) 

Občina Vrhnika obsega: 

a) mesto Vrhnika 
katastrske občine: 

Vrhnika: 

naselja: 

Vrhnika 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Blatna Brezovica: 
Borovnica: 

Breg: 
Log: 
Podlipa: 
Stara Vrhnika: 
St. Jošt (del): 
Velika Ligojna: 

Verd: 
Zabočevo: 
Zaplana (del): 

Bevke, Blatna Brezovica, Sinja gorica 
Borovnica, Dol pri Borovnici, Lašče, Laze pri Borovnici, 

Ohonica, Padež, Pokojišče, Pristava, Zavrh pri Borov- 
nici 

Breg pri Borovnici, Pako 
Dragomer, Log pri Brezovici, Lukovica pri Brezovici 
Podlipa 
Stara Vrhnika 
Smrečje 
Drenov grič. Lesno brdo (del). Mala Ligojna, Velika Li- 

gojna 
Bistra, Mirke, Verd 
Brezovica pri Borovnici, Dražica, Niževec, Zabočevo 
Zaplana (del) 

25. Občina  Zagorje  ob  Savi 

(sedež Zagorje ob Savi) 

Občina Zagorje ob Savi obsega: 

a) mesto Zagorje ob Savi 
katastrske občine: naselja: 

Zagorje ob Savi (del): Zagorje ob Savi 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Brezje: 
Cemšenik: 
Hrastnik 

pri Trojanah: 
Kandrše: 

Kolovrat: 
Konjšica (del): 
Kotredež (del): 
Loke: 

Brezje, Dobri j evo 
Cemšenik, Jesenovo, Razbor pri Cemšeniku 
Blodnik, Hrastnik pri Trojanah, Jelenk, Jelševica, Pol- 

šina, Sentgotard 
Briše,   Dolgo brdo  pri  Mlinšah,   Kandrše  (del),  Mlinše, 

Razpotje, Vrh pri Mlinšah, Zvarulje 
Borje pri Mlinšah, Kolovrat, Medija,  Podlipovica 
Konjšica (del), Rodež, Rtiče, Sklendrovec (del) 
Kotredež, Rove, Zavine, Znojile 
Družina, Kisovec, Loke pri Zagorju, Podkraj pri Zagorju, 

Vrh 
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Potoška vas (del):        Potoška vas Prapreče (del), Vine 
Ržiše: Izlake, Orehovica, Prhovec, Ržiše, Zabreznik 
Rovišče (del): Golče, Rovišče 
Sv. Jurij pod Borovak pri Podkumu, Gorenja vas. Mali Kum, Osredek, 

Kumom: Padež, Podkum, Sklendrovec (del) 
Sv. Lenart (del): Vrhe (del) 
Senvnik: Semnik 
St. Lambert: Borje, Colnišče, Jablana, Jarše, Kolk, Mošenik, Požarje, 

Senožeti, Sentlambert, Tirna 
Zabava: Breznik, Kostrevnica, Log pri Mlinšah, Ravne pri Mlin- 

šah. Zabava 
Zagorje ob Savi (del): Dolenja vas. Ravenska vas. Selo pri Zagorju.« 

5. 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 temile spremembami rokov: 

a) ljudski odbori odpravljenih občin prenehajo z delom najpozneje 31. ja- 
nuarja 1960; 

b) najpozneje s 1. februarjem 1960 postanejo občinski ljudski odborniki, 
izvoljeni na območjih, ki sestavljajo nove občine, odborniki začasnih ljudskih 
odborov novih občin; 

c) sestanki in volitve po drugem odstavku 4. člena omenjenega zakona mo- 
rajo biti opravljeni najpozneje do 31. januarja 1960; 

č) začasni ljudski odbori novih občin se na novo konstituirajo najpozneje 
do 15. februarja 1960; 

d) najpozneje do 31. januarja 1960 se skleneje uradne knjige odpravljenih 
občin, ljudski odbori novih občin pa prevzamejo spise, arhive, inventar in 
uradne knjige odpravljenih občin. 

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 sjnislu rokov po določbah prejšnjega odstavka. 

6. člen 

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS izda prečiščeno besedilo zakona o 
območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji. 

7. člen 
Ta zakon velja takoj. 

OBRAZLOŽITEV 

S predlogom zakona o spremembah zakona o območju okrajev in občin 
v LR Sloveniji prosreduje Izvršni svet predlog Okrajnega ljudskega odbora 
Gorica, da se odpravi občina Šempeter pri Gorici, in predlog Okrajnega ljud- 
skega odbora Ljubljana, da se odpravijo tri občine v tem okraju, in sicer: 
občina Dobrepolje, občina Lašče in občina Sodražica. Odprava navedenih občin 
se predlaga zaradi nadaljnje teritorialne konsolidacije komunalnega sistema v 

22« 
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obeh okrajih. V prvem primeru gre za vskladitev teritorialne konfiguracije 
občine Nova Gorica z vlogo, ki jo je dobilo mesto Nova Gorica po razmejitvi 
z Italijo; Nova Gorica naj bi prevzela za ozemlje Goriške, ki je pripadlo Jugo- 
slaviji, tisto vlogo, ki jo je imela doslej Gorica (stara). Obstoječa teritorialna 
razdelitev tak razvoj deloma preprečuje. V drugem primeru pa gre za tri 
majhne, v vsakem oziru nerazvite kmečke občine, ki niso sposobne za samo- 
stojno delovanje v pogojih komunalnega sistema. Nadaljnji obstoj takih občin 
danes že predstavlja oviro za izvajanje določene enotne politike gospodarskega 
in družbenega razvoja na razmeroma obširnem območju dolenjsko-ribniškega 
predela ljubljanskega okraja. Obstoječe male občine na tem območju niso 
sposobne samostojno opravljati niti najnujnejših oblastveno-upravnih funkcij, 
ki so jim naložene s predpisi, še manj pa so sposobne usjnerjati razvoj gospo- 
darskih in družbenih dejavnosti v skladu s potrebami, ki jih narekuje današnja 
stopnja našega splošnega družbenega razvoja. Okraj Ljubljana predlaga tudi 
manjši popravek meje med občino Zagorje ob Savi in občino Litija. 

Občina Šempeter pri Gorici je razmeroma močna in razvita občina s se- 
dežem v neposredni bližini Nove Gorice (4 km); šteje 16 200 prebivalcev in 
meri 14 634 ha. V letu 1958 je bilo v občini ustvarjenega 1 617 000 000 din na- 
rodnega dohodka. Najvažnejše gospodarske organizacije občine so: Goriške 
opekarne v Volčji dragi, Tovarna čevljev v Mirnu, Tovarna usnja v Mirnu itd. 
V bližinji bodočnosti bodo na tem območju izvršene večje investicije v nove 
industrijske objekte. V občinski upravi in zavodih je 200 uslužbencev, samo 
v upravi ljudskega odbora pa 54 uslužbencev. 

Na podlagi obstoječe politično teritorialne razdelitve se na geografsko za- 
okroženem enotnem ozemlju na škodo celote razvijata v neposredni bližini dve 
središči: Šempeter in Nova Gorica. To predstavlja cepitev že tako skromnih 
razpoložljivih sil za formiranje večjega centra, ki ga je treba ustvariti na tem 
območju za celotno Goriško. V primeru nadaljnjega obstoja take politično-teri- 
torialne razdelitve bi se z dograditvijo nadaljnjih gospodarskih objektov, ki so 
v načrtu, okrepila težnja za graditev samostojnega centra v Šempetru. To pa 
bi bilo na škodo graditve skupnega pomembnejšega centra v Novi Gorici. Zaradi 
tega se predlaga združitev obeh občin v eno, da bi se lahko usmerjala nadaljnja 
izgradnja celotnega območja iz skupnih vidikov in potreb, pri čemer bi laže 
prihajale do izraza tudi potrebe celotne goriške pokrajine. Prebivalstvo se je 
na zborih volivcev izreklo za združitev; prav tako tudi oba občinska ljudska 
odbora. 

Nova občina Nova Gorica bo štela po združitvi 32 000 prebivalcev in merila 
38 584 ha. Obsegala bo območje Spodnje Vipavske doline, del goriškega Krasa 
ter Banjško planoto; to območje predstavlja zaokroženo geografsko celoto s 
skupno gospodarsko problematiko, ki jo mora reševati ena sama občina. 

Občina Dobrepolje je izrazito kmečka občina. Na njenem območju sta 
le dve manjši gospodarski organizaciji industrijskega značaja (»Stolarna« in 
-Apnenica«) in dve kmetijski zadrugi. Občina šteje le 3800 prebivalcev in meri 
9794 ha. Le 460 prebivalcev je zaposlenih v industriji. Občinski ljudski odbor 
in prebivalci na zborih volivcev so se izrekli za odpravo občine in priključitev 
večjega dela njenega območja k sosednji občini Grosuplje. Prebivalci doline 
Struge so se izrekli za občino Kočevje (k. o. Podtabor in k. o. Potiskavec z 
2870 ha in 730 prebivalci). Dobrepolje veže z Grosupljem in s Kočevjem cesta 
in železnica. 
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Občina Lašče je prav tako izrazito kmečkega značaja in nima perspektiv 
za samostojni razvoj. V občini ni nobene večje ali pomejnbnejše gospodarske 
organizacije. Kmetijstvo, ki predstavlja glavni vir dohodkov prebivalcev, je 
razdrobljeno in zaostalo. Občina šteje 4880 prrebivalcev in meri 13 181 ha. Tako 
občinski ljudski odbor kakor tudi prebivalci na zborih volivcev so se izrekli 
za odpravo občine in priključitev njenega večjega dela k občini Ljubljana- 
Rudnik; le južni del občine s k. o. Sv. Gregor, Poljane in Podpoljane naj bi 
se priključili k občini Ribnica; ta del šteje 900 prebivalcev in meri 2880 ha. 
Prometne zveze obeh delov z novima občinama so ugodne. 

Občina Sodražica je po svojem teritoriju sicer obširna in meri 18 524 ha, 
ima pa le 5400 prebivalcev. Večji del njene površine pokrivajo gozdovi. Večina 
prebivalstva se bavi s kmetijstvom, dočim so druge gospodarske dejavnosti 
slabo razvite. V sami Sodražici se nahajata dve manjši lesni obrtni podjetji, 
ena obrtna pletilnica žičnih mrež, eno trgovsko podjetje in ena kmetijska za- 
druga. Na območju bivše občine Loški potok se nahaja eno manjše lesno indu- 
strijsko podjetje in dve kmetijski zadrugi. Na območju bivše občine Draga 
pa je ena kmetijska zadruga in eno lesno obrtno podjetje. O odpravi občine 
je razpravlja] občinski ljudski odbor Sodražica in prebivalci na zborih volivcev; 
ti so se izrekli za odpravo občine tako, da se razdeli na tri dele, in sicer: območje 
bivše občine Sodražica k Ribnici, območje bivše občine Loški potok k Loški 
dolini, območje bivše občine Draga pa h Kočevju. Prebivalce Drage povezuje 
s Kočevjem predvsem zaposlitev pri KGP Kočevje, ki upravlja gozdove na tem 
območju. Povezava Sodražice z Ribnico je ugodna. Manj ugodne pa so zveze 
Loškega potoka z Loško dolino in Drage s Kočevjem. Dostop iz Drage v Kočevje 
je mogoč samo po cesti preko Loškega potoka, Sodražice in Ribnice (okoli 60 km> 
ali v nasproti smeri preko hrvatskega ozemlja (preko Gabra), ki je enako dolga. 
Obstoji še tretja gozdna pot preko Glažute in Grčarice, ki pa je za polovico 
krajša. Loški potok ima z Loško dolino zvezo po 20 km dolgi cesti, ki drži preko 
občine Cerknica. Planirana pa je izgradnja nove gozdne ceste Loški potok- 
Loška dolina, ki bo dolga le 8 km. 

Izvršni svet v celoti sprejema predloge prizadetih občinskih ljudskih od- 
borov in voljo volivcev glede tega, kam naj se priključijo posamezni deli 
odpravljenih občin, čeprav je bil predlog okrajnega ljudskega odbora Ljubljana 
drugačen, namreč ta, da se občina Dobrepolje v celoti priključi Grosuplju, 
občina Sodražica pa v celoti Ribnici. 

Z odpravo navedenih občin se bodo povečale sosednje občine: Ljubljana- 
Rudnik, Grosuplje, Ribnica, Kočevje in Loška dolina takole: občina Ljubljana- 
Rudnik na 31 336 ha (sedaj 21 031 ha) in na 18 000 prebivalcev (sedaj 14 000); 
občina Grosuplje na 19 970 ha (sedaj 12 946 ha) in na 11 140 prebivalcev (sedaj 
7900); občina Ribnica na 20199 ha (sedaj 12 326 ha) in na 9900 prebivalcev 
(sedaj 6600); občina Kočevje na 76 399 ha (sedaj 65 580 ha) in na 16 390 pre- 
bivalcev (sedaj 14 830); občina Loška dolina na 23 534 ha (sedaj 16 443 ha) in 
na 5490 prebivalcev (sedaj 3490). 

Popravek meje med občino Zagorje ob Savi in občino Litijo zahtevajo 
prebivalci naselja Stranski vrh in naselja Konjšica k. o. Konjšica, ki spada 
sedaj v občino Zagorje. Navedeni naselji ležita tako, da odločno gravitirata k 
Litiji. Prebivalci so v vseh ozirih vezani na Litijo in ne na Zagorje. V bližini 
se nahaja krajevni urad litijske občine v Polšniku, Stranski vrh ima tudi svojo 
šolo na Polšniku. Prometne zveze z Litijo so dobre, z Zagorjem pa zelo slabe. 
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Gre za območje, ki meri okoli 1400 ha in ima okoli 400 prebivalcev. Oba občinska 
ljudska odbora se strinjata s predlogom za spremembo meja. Vendar pa zahteva 
ta sprememba delitev k. o. Konjšica. 

Osnutek zakona obsega v 4. členu tudi določbe o načinu odprave občin. 
V tem pogledu se uveljavljajo tako, kot je bilo že v nekaterih prejšnjih pri- 
merih, ustrezne določbe zakona iz leta 1958, s katerim so bile odpravljene ne- 
katere občine v celjskem in mariborskem okraju; na novo se določajo le roki 
za izvedbo posameznih opravil v zvezi z ukinitvijo s tem, da prenehajo občine 
z 31. januarjem 1960.   - 

Osnutek je sestavljen tako, da podaja celotno besedilo politično-teritorialne 
razdelitve za okraj Gorica in okraj Ljubljana. To je potrebno zaradi pregled- 
nosti tega besedila, ki je že do sedaj obseženo v dveh zakonih. V 6. členu pa 
ima osnutek pooblastilo za izdajo prečiščenega besedila celotne politično-teri- 
torialne razdelitve v LR Sloveniji, ki naj bi ga izdal Izvršni svet. Izdaja pre- 
čiščenega besedila je nujno potrebna, ker je politično-teritorialna razdelitev 
v LRS vsebovana že doslej v štirih zakonskih tekstih in zaradi tega skrajno 
nepregledna. To povzroča v praksi težave in negodovanje. Izdaja prečiščenega 
besedila bi bila primerna toliko bolj, ker se po sklepu Izvršnega sveta v bližnji 
bodočnosti ne bodo vršile spremembe v politično-teritorialni razdelitvi LR 
Sovenije. 

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 8. januarja 1960 obravnaval 
predlog zakona o spremembah zakona na območjih okrajev in občin v Ljudski 
republiki Sloveniji. 

Predlog zakona je, kot vse dosedanje spremembe območij okrajev in občin, 
ki jih je v zadnjem času obravnavala Ljudska skupščina, posledica razvoja 
našega komunalnega sistema in potrebe po obstoju le takšnih občin, ki so 
zmožne opravljati svoje naloge, kar je v obrazložitvi Izvršnega sveta podrobno 
utemeljeno. 

V predlogu zakona naštete ukinitve občin so predlagali pristojni občinski 
in okrajna ljudska odbora; nova teritorialna razdelitev pa v glavnem upošteva 
želje prebivalcev, ki so o spremembah območij razpravljali tudi na zborih 
volivcev. 

Pri podrobni obravnavi predloga zakona je odbor k 6. členu sprejel na- 
slednje spremembe oziroma dopolnitve: 

»6. člen se v celoti črta, 7. člen pa ustrezno preštevilči.« 
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Odbor je namreč mnenja, da bodo v kratkem potrebne še nekatere terito- 
rialne spremembe, ki so že v pripravi in ne bi kazalo pred tem izdelati prečišče- 
nega besedila zakona. 

S spremembami in dopolnitvami, ki jih odbor predlaga, se je predstavnik 
Izvršnega sveta strinjal. Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca 
Stanka Brečka. 

St. 06-12/1-60. 
Ljubljana, dne 8. januarja 1960. 

Poročevalec: 
Stanko  Brečko  1.   r. 

Predsednik: 
Milan   Apih   1. 

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 je 11. januarja 1960 razpravljal o predlogu zakona in 
ga v načelu ter pri podrobni obravnavi sprejel brez sprememb. 

S tem predlogom zakona se na območju Okrajnega ljudskega odbora 
Ljubljana ukinjajo občine Dobrepolje, Lašče in Sodražica, v okraju Gorica pa 
občina Šempeter pri Novi Gorici. S predlagano ukinitvijo občin v ljubljanskem 
in goriškem okraju bo dana možnost pristopiti k sistejnatičnemu študiju in 
k analizi obstoječih občin in na ta način ugotoviti objektivne kriterije za dolo- 
čitev posameznih občinskih področij. Ta študij se bo lahko izvršil v času, ko 
zaradi zajemanja raznih statističnih poročil ne bo možno izvajati teritorialnih 
sprememb. 

Odbor predlaga, da Republiški zbor predlog zakona sprejme. 
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Staneta Nunčiča. 

St. 06-12/2-60. 
Ljubljana, dne 11. januarja 1960. 

Poročevalec: Predsednik: 
Stane   Nunčič   1.   r. Dr.   H e 1 i   M o d i c   1.   r. 
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PREDLOG   ODLOKA 

o določitvi osnove ter višine splošnega prispevka od kmetijskih dohodkov in 
splošnega osebnega prispevka zavarovancev za zdravstveno zavarovanje 

kmetijskih proizvajalcev 

Na podlagi 2. odstavka 18. člena Zakona o zdravstvenem zavarovanju kme- 
tijskih proizvajalcev (Uradni list LRS, št. 38-191/59) je Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije na seji Republiškega zbora in na seji Zbora pro- 
izvajalcev dne 15. januarja 1960 sprejela 

ODLOK 

o določitvi osnove ter višine splošnega prispevka od kmetijskih dohodkov in 
splošnega osebnega prispevka zavarovancev za zdravstveno zavarovanje 

kmetijskih proizvajalcev 

I. 

Osnova za splošni prispevek, ki ga plačujejo vsi, ki imajo davku zavezane 
dohodke od kmetijstva, je katastrski dohodek. 

II. 

Splošni prispevek, ki ga plačujejo vsi, ki imajo davku zavezane dohodke 
od kmetijstva, se določi v višini 2 % od katastrskega dohodka. 

Splošni dohodek, ki ga plačuje vsak kmetijski proizvajalec zase in za vsa- 
kega družinskega člana, ki je po zakonu o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih 
proizvajalcev zdravstveno zavarovan, se določi v letnem znesku po 1200 din. 

'III 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu LRS«, uporablja 
pa se od 1. januarja 1960. 

OBRAZLOŽITEV 

Za izvajanje zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev skrbijo 
posebni okrajni skladi zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev. 
Sredstva teh skladov za financiranje obveznosti iz osnovnega zdravstvenega 
zavarovanja kmetijskih proizvajalcev se ustvarijo iz splošnega prispevka od 
kmetijskih dohodkov, iz splošnega osebnega prispevka zavarovancev, iz pri- 
spevka iz proračunov občinskih in okrajnih ljudskih odborov ter LR Slovenije, 
iz dohodkov republiškega sklada za pozavarovanje in iz drugih s cit. zakonom 
ali s pogodbami določenih dohodkov. 

Po drugem odstavku 18. člena Zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetij- 
skih proizvajalcev (Uradni list LRS, št. 38-191/59) določi Ljudska skupščina 
LRS vsako leto z družbenim planom ali odlokom osnovo za splošni prispevek, 
ki ga plačujejo vsi, ki imajo davku zavezane dohodke od kmetijstva, in višmo 
tega prispevka kakor tudi višino splošnega prispevka, ki ga plačuje vsak kme- 
tijski proizvajalec zase in za vsakega družinskega člana, ki je po cit. zakonu 
zdravstveno zavarovan. 
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Iz podatkov o obremenitvi občinskih, okrajnih in republiških proračunov 
v LR Sloveniji izhaja, da so pri dosedanjem brezplačnem zdravljenju določenih 
bolezni po določbah uredbe iz leta 1948 znašali izdatki omenjenih proračunov 
letno okrog 1213 000 000 din. Ti izdatki se nanašajo na približno 516 000 korist- 
nikov kmetijskega zdravstvenega zavarovanja. Ker se predvideva, da bo zdrav- 
stveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev veljalo letno približno 2 987 000 000 
dinarjev, tedaj bo ob upoštevanju dotacije iz proračunov v višini približno 
1 319 000 000 din odpadlo na same kmetijske proizvajalce v obliki prispevka 
iz udeležbe pri plačilu določenih zdravstvenih storitev za zdravstveno zavaro- 
vanje približno 1 668 000 000 din. Računa se, da bi s splošnim prispevkom od 
kmetijskih dohodkov zavarovanci plačali letno približno 370 000 000 din, na 
račun splošnega osebnega prispevka zavarovancev pa približno 619 000 000 din, 
ali skupno 989 000 000 din, dočim bi bila razlika 679 000 000 din pokrita z nepo- 
sredno udeležbo pri plačilu določenih zdravstvenih storitev. Pri taki obremenitvi 
bi odpadlo povprečno na enega koristnika letno 3232 din. 

Kalkulacija finansiranja osnovnega zdravstvenega zavarovanja kmetijskih 
proizvajalcev je napravljena na osnovi katastrskega dohodka in števila korist- 
nikov zavarovanja. 

Osnova za splošni prispevek od kmetijskih dohodkov in višina tega pri- 
spevka, kakor tudi višina splošnega osebnega prispevka zavarovancev so pri- 
merne glede na kriterije, ki jih je bilo treba upoštevati pri finansiranju zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k   predlogu   odloka   o   določitvi   osnove   ter   višine   splošnega   prispevka   od 
kmetijskega    dohodka    in    splošnega   osebnega    prispevka    zavarovancev    za 

zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev 

Odbor z gospodarstvo Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na 
svoji seji dne 7. januarja 1960 razpravljal o predlogu odloka o določitvi osnove 
ter višine splošnega prispevka od kmetijskih dohodkov in splošnega osebnega 
prispevka zavarovancev za zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev. 

Odbor ugotavlja, da je predlagani odlok v skladu z nameni zakona o 
zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev ter da sta tako osnova kot 
višina prispevka postavljeni v skladu s potrebami in razpoložljivimi sredstvi. 

Odbor zato predlaga Republiškemu zboru, da predlagani odlok sprejme 
v predloženi obliki. 

Za svojega poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Iva Janžekoviča. 

St. 06-14/1-60. 

Ljubljana, dne 7. januarja 1960. 

Poročevalec: Podpredsednik: 

IvoJanžekovičl.   r. FrancePopitl.   r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k   predlogu   odloka   o   določitvi   osnove   ter   višine   splošnega   prispevka   od 
kmetijskega    dohodka    in    splošnega    osebnega    prispevka    zavarovancev    za 

zdravstveno zavarovanje  kmetijskih proizvajalcev 

Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na 
seji dne 7. januarja 1960 obravnaval predlog odloka o določitvi osnove ter 
višine splošnega prispevka od kmetijskih dohodkov in splošnega osebnega pri- 
spevka zavarovancev za zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev. 

Odbor je ugotovil, da je potrebno izdati ta odlok glede na besedilo 18. člena 
zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev, ki predpisuje, 
da določi Ljudska skupščina LRS vsako leto z družbenim planom ali odlokom 
osnovo za splošni prispevek, ki ga plačujejo vsi. ki imajo davku zavezane 
dohodke od kmetijstva in višino tega prispevka, kakor tudi višino splošnega 
prispevka, ki ga plačuje vsak kmetijski proizvajalec zase in za vsakega družin- 
skega člana, ki je po tem zakonu zdravstveno zavarovan. Odbor je tudi soglašal 
z obrazložitvijo Izvršnega sveta glede osnove in višine splošnega prispevka od 
kmetijskih dohodkov in splošnega osebnega prispevka zavarovancev za zdrav- 
stveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev. 

Glede na to odbor za gospodarstvo predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog 
odloka sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Ivana Vičiča. 

St. 07-8/1-60. 

Ljubljana, 7. januarja 1960. 

Poročevalec: Predsednik: 

IvanVičičl.   r. JožeGerbecl. r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k   predlogu   odloka   o   določitvi   osnove   ter   višine   splošnega   prispevka   od 
kmetijskega    dohodka    in    splošnega    osebnega    prispevka    zavarovancev    za 

zdravstveno zavarovanje  kmetijskih proizvajalcev 

Zakonodajni odbor je dne 11. januarja 1960 razpravljal o predlogu odloka 
in ugotovil, da je v tem odloku skladno z določilom 18. člena Zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev, določena višina splošnega pri- 
spevka od katastrskega dohodka, ki ga plačujejo vsi, ki imajo davku zavezane 
dohodke od kmetijstva. Sami neposredni koristniki pa morajo plačati po 1200 
dinarjev na glavo zavarovanca. 
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Predloženi odlok je s pravnotehnične strani v redu in ga je odbor sprejel 
brez sprememb. 

Odbor predlaga, da ga Republiški zbor sprejme. 
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Vero Kolarič. 

St. 06-14/2-60. 
Ljubljana, dne 11. januarja 1960. 

Poročevalec: Predsednik: 
Vera   Kolarič   L   r. Dr.   H e 1 i   M o d i c   1.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Zakonodajni odbor 
POROČILO 

k   predlogu   odloka   o   določitvi   osnove   ter   višine   splošnega   prispevka   od 
kmetijskega    dohodka    in    splošnega    osebnega    prispevka    zavarovancev    za 

zdravstveno  zavarovanje  kmetijskih proizvajalcev 

Zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na svoji 
seji dne 11. januarja 1960 obravnaval predlog odloka o določitvi osnove ter 
višine splošnega prispevka od kmetijskih dohodkov in splošnega osebnega pri- 
spevka zavarovancev za zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev. 
Odbor je ugotovil, da je za izdajo predloženega odloka zakonita osnova v 18. 
členu zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev (Uradni list 
LRS, št. 38-191/59) in da je v skladu s tem zakonom v vseh svojih določilih. 

Glede na to predlaga zakonodajni odbor Zboru proizvajalcev, da sprejme 
odlok v predloženi obliki. 

Za svojega poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca  Elico Dolenc. 

St. 07-8/2-60. 
Ljubljana, dne 11. januarja 1960. 

Poročevalec: Predsednik: 
ElicaDolencl. r. AndrejBabnikl.   r. 

PREDLOG   ODLOKA 

o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji 

1. člen 

Površina zemljišč, ki jih uporablja ena ali več kmetijskih organizacij, mora 
obsegati najmanj 25 odstotkov od skupne površine zemljišč v kompleksu, ki je 
predmet arondacije, da se lahko dovoli arondacija. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu LRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Po 54. členu zakona o izkoriščanju kmetijskega zejnljišča je dovoljena aron- 
dacija samo, če površina zemljišča, ki ga uporablja ena ali več kmetijskih 
organizacij, presega predpisani odstotek skupne površine kmetijskega zemljišča 
v kompleksu in če se večji del drugih zemljišč v kompleksu ne obdeluje v 
kooperaciji. 

Po 3. odstavku navedenega člena predpiše odstotek ljudska republika s 
svojim zakonom. Ker gre v tem primeru le za ureditev enega od vprašanj, ki 
jih je treba urediti z republiškim zakonom na podlagi pooblastil zveznega 
zakona, naj bi Ljudska skupščina izdala ta predpis v obliki odloka. 

O tem, kakšen naj bo ta odstotek v LR Sloveniji, so bili izvršeni posveti 
z vsemi okrajnimi tajništvi za gospodarstvo, ki so po posvetovanju z zadružnimi 
in kmetijskimi organizacijami v okraju predlagali Sekretariatu IS za kmetijstvo 
in gozdarstvo LRS, da naj bo z republiškim zakonom določen odstotek 15 do 35. 

V okviru mnenj okrajev se predlaga, naj se odstotek površin od skupne 
površine zemljišč v kompleksu določi s 25 %. Pri tem je poudariti, da kompleks, 
kjer naj se izvrši arondacija, kmetijske organizacije lahko same določijo tako, 
da dosežejo predpisani odstotek. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za gospodarstvo 
POROČILO 

k predlogu odloka o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji 

Odbor za gospodarstvo Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na 
svoji seji dne 7. januarja 1960 obravnaval predlog odloka o določitvi odstotka 
zemljišč pri arondaciji in predlaga Republiškemu zboru, da odlok sprejme v 
predloženi obliki. 

S predloženimi odlokom se uresničujejo določbe zveznega zakona o izkori- 
ščanju kmetijskih zemljišč. V odloku predloženi odstotek skupne površine 
zemljišč v kompleksu, ki je predmet arondacije, ustreza razmeram in potrebam 
v LR Sloveniji. Odbor se hkrati strinja z amandmajem, ki ga je predlagal 
zakonodajni odbor. 

Za svojega poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Mirana Cvenka. 

St. 06-13/1-60. 
Ljubljana, 7. januarja 1960. 

Poročevalec: Podpredsednik: 
MiranCvenkl.   r. FrancePopitl.   r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za gospodarstvo 

POROČILO 

k predlogu odloka o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji 

Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je 
obravnaval na seji dne 7. januarja 1960 predlog odloka o določitvi odstotka 
zemljišč pri arondaciji. 

Člani odbora so v razpravi o predlogu odloka poudarili potrebo po izdaji 
tega odloka, ki bo omogočil ureditev perečih problemov, ki doslej niso mogli 
biti rešeni. 

V razpravi o podrobnostih je odbor sprejel spremembo k 2. členu, kjer 
naj se beseda »zakon« zamenja z besedo »odlok« in besedilo dopolni, tako da se 
glasi: »Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem listu LRS.« 

Odbor za gospodarstvo predlaga Zboru proizvajalcev da sprejme odlok o 
določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Ivana Vičiča. 

St. 07-7/1-60. 

Ljubljana, 7. januarja 1960. 

Poročevalec: Predsednik: 

IvanVičičl.   r. JožeGerbecl.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 
POROČILO 

k predlogu odloka o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji 

Zakonodajni odbor je na svoji seji dne 11. januarja 1960 razpravljal o pred- 
logu odloka in ga v načelu sprejel. Odbor se strinja s predlagateljem, da se 
začasno, dokler ne bo izdan republiški zakon, določi odstotek zemljišč pri 
arondaciji s tem odlokom. S sprejetjem tega odloka bo mogoče izvajati aron- 
dacijo zemljišč v okviru določenega procenta. 

Pri podrobni obravnavi je odbor sprejel naslednjo spremembo k 2. členu: 
2. člen: »Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v ,Uradnem listu LRS'.« 
Odbor je v celoti sprejel predlog odloka z navedeno spremembo in predlaga 

Republiškemu zboru, da ga sprejme. 
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Franca Belšaka. 

St. 06-13/2-60. 

Ljubljana, dne 11. januarja 1960. 

Poročevalec: Predsednik: 

FrancBelšakl.   r. AndrejBabnikl.  r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu odloka o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji 

Zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na svoji 
seji dne 11. januarja 1960 obravnaval predlog odloka o določitvi odstotka 
zemljišč pri arondaciji. Odbor je pri razpravi ugotovil, da je za izdajo predlo- 
ženega odloka osnova v 54. členu zakona o izkoriščanju kmetijskih zemljišč, da 
je odlok v skladu s tem zakonom in da v svojih določbah ne gre preko okvirov, 
ki so s tem zakonom dani v pristojnost ljudskim republikam. 

V razpravi o podrobnostih je odbor spresmenil 2. člen tako, da se glasi: 
»Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu LRS.« 

Odbor predlaga Zboru proizvajalcev, da odlok sprejme s to spremembo. 
Za svojega poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Elico Dolenc. 

St. 07-7/2-60. 

Ljubljana, dne 11. januarja 1960. 

Poročevalec: Predsednik: 

El i ca  Dolenc  1.   r. Dr.   Heli  Modic  1.   r. 

PREDLOG   ODLOKA 

o spremembah in dopolnitvah poslovnika Ljudske skupščine LRS 

Na podlagi 49. člena ustavnega zakona o temeljih družbene in politične 
ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije je Ljudska skupščina 
LRS na skupni seji Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev dne 15. januarja 
1960 sprejela 

ODLOK 

o spremembah in dopolnitvah poslovnika Ljudske skupščine LRS 

I. 

Poslovnik Ljudske skupščine LRS (Uradni list LRS, št. 33-171/59) se spre- 
meni oziroma dopolni v naslednjem: 

1. V 48., 49. in 50. členu se besede »Odbor za družbena sredstva« nadome- 
stijo z besedami »Odbor za družbeno nadzorstvo«. 

2. V 49. členu se vstavi nova prva alinea,  ki se glasi: 
»— obravnava s stališča načel družbenega sistema, zakonov in politike, ki 

sta jo začrtala Zvezna ljudska skupščina in Ljudska skupščina LRS, na kakšen 
način in v kakšnih pogojih delujejo organi, zavodi in organizacije ter njihovi 
funkcionarji in uslužbenci za uresničenje teh načel, zakonov in politike, ter 
obravnava druge pojave javnega mnenja na tem področju.« 
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Sedanji prva in druga alinea postaneta druga in tretja alinea. 
3. Na koncu prvega odstavka 51. člena se črtajo besede: »ki razpolagajo 

z družbenimi sredstvi«. 
Besedilo drugega odstavka se dopolni tako, da se glasi: 
»Odbor ima pravico, klicati na svoje seje pooblaščene predstavnike ter 

druge odgovorne funkcionarje in uslužbence vseh državnih organov, sajnostojnih 
ustanov in organizacij in zahtevati od njih, naj mu ustno poročajo ali dajo 
potrebna pojasnila, mnenja, izjave in druge podatke, ki jih potrebuje za uresni- 
čevanje svojih nalog.« 

4. Začetek prvega stavka prvega odstavka 52. člena se dopolni tako, da 
se glasi: 

»Odbor na podlagi stanja, ki ga ugotovi v zvezi z vprašanjem, ki ga je 
obravnaval, lahko predlaga postopek za povrnitev škode in...« 

V drugem odstavku se besedilo četrte in pete vrste nadomesti z besedilom: 
»z ugotovljenim stanjem in delom takšnega funkcionarja«. 

5. Drugi odstavek 53. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»Za uresničevanje politike, začrtane z zakoni in drugimi akti skupščine 

ter z drugimi zveznimi in republiškimi predpisi, lahko daje odbor ustreznim 
državnim organom, zavodom in organizacijajn priporočila v zvezi z ugotovlje- 
nim stanjem in predlaga Izvršnemu svetu oziroma skupščini ustrezne ukrepe 
v mejah njune pristojnosti.« 

II. 

Ta odlok velja takoj in se objavi v »Uradnem listu LRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Zvezna ljudska skupščina je 21. novembra 1959 sprejela odlok, s katerim 
je dopolnila oziroma spremenila svoj poslovnik. Odboru Zvezne ljudske skup- 
ščine za družbena sredstva je bilo delno razširjeno delovno področje, obenem 
pa je bil tudi preimenovan v odbor za družbeno nadzorstvo. 

Odbor Ljudske skupščine LRS za družbena sredstva ima po dosedanjih 
določbah poslovnika enako delovno področje kot ga je imel odbor za družbena 
sredstva Zvezne ljudske skupščine. Ze dosedanje odborovo delo je pokazalo, 
da je v nekem smislu delovno področje tega odbora, opredeljeno v dosedanjih 
določbah poslovnika, preveč enostransko, oziroma je odbor pri svojem delu 
nujno obravnaval tudi take probleme oziroma področja, ki so z njegovimi nalo- 
gami posredno povezani. 

S sprejetjem zakona o družbenem knjigovodstvu, ki kot javna služba 
zagotavlja evidenco in kontrolo o uporabi družbenih sredstev in razpolaganju 
z njimi ter nadzoruje tudi, kako uporabniki družbenega premoženja izpolnjujejo 
obveznosti do družbene skupnosti, se na to službo prenaša tudi del dosedanjega 
delovnega področja odbora za družbena sredstva. 

Vedno večje pristojnosti organov delavskega in družbenega samouprav- 
ljanja ter lokalne samouprave po drugi strani narekujejo, naj ustrezen skup- 
ščinski odbor obravnava s stališča načel družbenega sistema, zakonov in politike, 
ki sta jo začrtala Zvezna ljudska skupščina in Ljudska skupščina LRS, kako 
delujejo organi, zavodi in organizacije ter njihovi funkcionarji in uslužbenci 
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za uresničenje teh načel, zakonov in politike ter da na ustrezen način obrav- 
nava tudi druge pojave javnega pomena na tem področju. 

Odbor za družbeno nadzorstvo bo lahko določene probleme oziroma pojave 
obravnaval javno na svojih sejah in bo tako kot pomemben moralno-politični 
činitelj lahko dajal politično iniciativo, kar bo v podporo organizmom naše 
socialistične demokracije v borbi proti morebitnim nepravilnostim in pomanjk- 
ljivostim. 

Iz teh razlogov menita zakonodajna odbora Republiškega zbora in Zbora 
proizvajalcev, da bi bilo treba dopolniti oziroma spremeniti poslovnik Ljudske 
skupščine LRS, obenem pa odbor za družbena sredstva ustrezno preimenovati 
v odbor za družbeno nadzorstvo. 

PREDLOG   ODLOKA 

o spremembi odloka o nagradah in povračilih poslancem 
Ljudske skupščine LRS 

Na podlagi 56. člena in v zvezi s 6. točko 40. člena Ustavnega zakona o 
temeljih družbene in politične ureditve in o organih oblasti Ljudske republike 
Slovenije je Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije na skupni seji 
Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev dne 15. januarja 1960 sprejela 

ODLOK 

o spremembi odloka o nagradah in povračilih poslancem 
Ljudske skupščine LRS 

I. V odloku o nagradah in povračilih poslancem Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije (Uradni list LRS št. 22-132/58) se v 1. in 2. odstavku točke 2 
zamenja znesek »33 000 dinarjev« z zneskom «43 000 dinarjev.« 

II. V točki 3 se spremeni 1. odstavek tako, da se zamenjajo zneski: 

pod a) znesek »90 000-« z zneskom »110 000« 
pod b) znesek »80 000« z zneskom »110 000« 
pod c) znesek »75 000« z zneskom »90 000« 
pod č) znesek »65 000« z zneskom »75 000« 
pod d) znesek »60 000« z zneskom »70 000« 
pod e) znesek »50 000« z zneskom    »60 000« 

V isti točki se spremeni 3. odstavek tako, da se glasi: 
»Funkcionarju Ljudske skupščine iz prvega odstavka te točke, ki ima redne 

prejemke zunaj skupščine, lahko Administrativni odbor za opravljanje funkcije 
v skupščini določi primerno delno nagrado.« 

III. V točki 4 odloka se črtajo besede ».. . Ljudske skupščine, svojega 
doma...« 

IV. V 2. odstavku točke 6 se znesek »2000« zamenja z zneskom »2500«. 
V. Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. januarja 1960. 
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OBRAZLOŽITEV 

Odlok o nagradah in povračilih poslancem Ljudske skupščine LRS je bil 
sprejet dne 30. junija 1958 na skupni seji obeh zborov. Nagrade in povračila 
po tem odloku so vse do danes ostala domalega nespremenjena. V tem času so 
se v oktobru 1958 zvišali prejemki vseh oseb v delovnem razmerju za 7 0/o. Od 
januarja 1960 bo v veljavi ponovno zvišanje prejemkov za okroglo 10%, kar 
je nadaljnji prispevek k izboljšanju življenjskega standarda. Med tem pa so se 
spremenile tudi nekatere cene in stroški. 

Spremejnbe in dopolnitve, ki so tu predlagane, potemtakem pomenijo že 
dozorelo vskladitev. Podoben odlok o spremembah in dopolnitvah je na de- 
cembrskem zasedanju  1959  sprejela  tudi Zvezna ljudska skupščina. 

S spremembo 2. točke odloka se zvišuje morebitna nagrada za tiste poslance 
Republiškega zbora, ki nimajo stalnih prejemkov oziroma drugih dohodkov, 
od dosedanjih 33 000 na maksimalno 43 000 din. Trenutno poslancev Republi- 
škega zbora, ki bi prejemali to nagrado samo za poslansko funkcijo, razen 
enega ni. So pa taki — sicer redki — primeri v bodoče še možni. Iz sredstev 
Ljudske skupščine se sedaj izplačujejo nagrade za stalne funkcije v Ljudski 
skupščini, njenih zborih oziroma stalnih odborih in komisijah. Polne in delne 
nagrade za stalno delo v skupščini in njenih organih prejema sedaj vsega 
18 funkcionarjev, dočim se nagrade članom Izvršnega sveta izplačujejo iz pro- 
računskih sredstev le-tega. Spremembe 3. točke odloka se tičejo vskladitve in 
prilagoditve nagrad za omenjene funkcionarje. Potrebna je tudi preciznejša 
določba in pooblastilo, da Administrativni odbor v primerih, ko kak funkcionar 
skupščine oziroma njenih domov, odborov ali komisij pretežno dela izven skup- 
ščine in le-tam tudi dobiva svoje redne dohodke, le delno pa je zaposlen tudi 
pri opravljanju funkcije v skupščini, takemu funkcionarju lahko določi tudi 
le primerno delno nagrado iz skupščinskih sredstev. 

Sprememba pod IV. je predlagana zaradi tega, ker vsak poslanec že tako 
dobiva svoje prejemke bodisi kot plačo ali dohodek na rednem delovnem mestu 
izven skupščine bodisi kot nagrado za stalno funkcijo v skupščini oziroma njenih 
organih ali pa nadomestilo za izgubljeni zaslužek. Zaradi tega je neutemeljeno 
in nepotrebno, da prejema še posebno nagrado (»sejnino«) za delo na plenarnih 
sejah zborov. Po mnenju administrativnega odbora pa je umestno, da še naprej 
ostane nagrada v znesku 1000 din za vsak dan, ko poslanec dela na sejah odbora 
ali komisije. Delo in naloge članov odborov in komisij so v zvezi z delom na 
sejah teh skupščinskih organov obsežnejše in težje in zahtevajo večje samo- 
stojno sodelovanje poslancev, ki so pri tem delu znatno bolj angažirani in po- 
samezno zajeti. Taka ureditev je veljala že pred sprejemom odloka v juniju 
1958 in se je v skupščini prejšnjega sklica vsekakor obnesla. 

Zvišanje poslanskih  dnevnic od  2000  na  2500  din  za  povračilo stroškov 
bivanja zunaj stalnega bivališča, ki so od leta 1958 tudi porasli, je povzeto po 
spremembi Zvezne ljudske skupščine in ustreza sedanjemu stanju. 

Administrativni odbor predlaga, da skupščina sprejme ta odlok. 

23 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Administrativni odbor 

POROČILO 

o pregledu poslovanja računovodstva in blagajne Ljudske skupščine LRS 
za leto 1939 

Administrativni odbor Ljudske skupščine LRS je na podlagi 86. in 110. 
člena poslovnika Ljudske skupščine LRS na svojih sejah dne 11. aprila, 12. sep- 
tembra 1959 in 12. januarja 1960 pregledal poslovanje računovodstva in bla- 
gajne Ljudske skupščine LRS za čas od 1. januarja do 31. decembra 1959. 
Računovodsko in blagajniško poslovanje je bilo izvajano pravilno, krediti so 
bili uporabljeni smotrno. Zadnje svoje poročilo o potrošnji kreditov za I. polletje 
1959 je dal Ljudski skupščini na skupni seji obeh zborov dne 1. oktobra 1959. 

Odobreni proračun za leto 1959 je znašal    ....    din    109 469 000 

Na partiji »Funkcionalni izdatki« — dnevnice ljud- 
skim poslancem, je bilo potrebno zvišanje iz prora- 
čunske rezerve v višini din    1 125 000 

Na partiji »Operativni izdatki« pa za    din    3 600 000 4 725 000 

Po odobritvi iz proračunske rezerve znaša proračun    din    114 194 000 

Od 1. januarja do 31. decembra 1959 je bilo porab- 
ljenih za osebne, operativne in funkcionalne izdatke    din    111225 197 

Neizkoriščenih sredstev je ostalo: 

na partiji »osebni izdatki«    ....    din    2 623 590 

na partiji »operativni izdatki«       .    .    din       319 613  

na partiji »funkcionalni izdatki«  .    .    din 25 600    din        2 968 803 

Investicijska sredstva: 

Za dopolnitev opreme in gradbene izpopolnitve na 
palači Ljudske skupščine LRS je bilo v letu 1959 
potrošenih din    100184173 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Jakoba Žena. 

St. 02-19/1-60. 

Ljubljana, dne 12. januarja  1960. 

Poročevalec: Predsednik: 
JakobZenl.   r. IvanNovakl.   r. 
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PREDLOG   SKLEPA 

o izvolitvi oziroma razrešitvi predsednika in sodnikov okrožnih sodišč 

Na podlagi 49., 77. in 78. člena Zakona o sodiščih (Uradni list FLRJ št. 
30/54) so bili na skupni seji Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev Ljudske 
skupščine Ljudske republike Slovenije dne 15. januarja 1960. 

I. izvoljeni: 

za predsednika Okrožnega sodišča v Murski Soboti: 

Kolornan   Balažič,   sodnik Okrožnega sodišča v Murski Soboti; 

za sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru: 

Konrad   B a c ,   predsednik Okrajnega  sodišča v Ormožu 

Miloš   S en i ca,   sodnik Okrožnega sodišča v Murski  Soboti. 

II. razrešen: 

Miloš  S e n i c a  dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Okrožno sodišče v Murski Soboti je od ustanovitve dalje, t. j. od 
24. IX. 1958 brez predsednika sodišča ter opravlja te posle vseskozi kot vršilec 
dolžnosti Koloman Balažič, sodnik tega sodišča. Nujno je zato, da se tudi pri 
tem sodišču izvoli predsednik. Za izvolitev je predlagan Koloman Balažič. 

Koloman Balažič je rojen 30. IV. 1926 v Dol. Bistrici, OLO Murska 
Sobota. Na pravni fakulteti v Ljubljani je diplomiral 1. 1955. Ze 1. 1953 je 
nastopil službo pri Okrožnem sodišču v Ljubljani kot referent, bil nato 
1. VIII. 1955 izvoljen za sodnika Okrajnega sodišča v Ljubljani, oktobra 1956 
za sodnika Okrožnega sodišča v Celju ter 28. XII. 1958 za sodnika Okrožnega 
sodišča v Murski Soboti. 

Med okupacijo je s prvo partizansko enoto, ki je prišla julija 1944 v Prek- 
murje, vstopil v partizane in nato ostal v JLA do septembra 1946. Za tem je 
bil organizacijski sekretar rajonskega" komiteja SKOJ-a v Mariboru. Ko je 
nadaljeval s študijem je kot mladinec opravljal več partijskih funkcij. Član 
SKOJ-a je bil od L 1945, član ZKS pa je od L 1947. 

V svoji večletni sodni praksi si je pridobil solidno pravno znanje. Pokazal 
je tudi dobre organizacijske sposobnosti. Kot vršilec dolžnosti predsednika 
okrožnega sodišča je uspešno opravil večino predpriprav za ustanovitev so- 
dišča, katero od tedaj dalje v vsakem pogledu uspešno vodi. 

Po 46. in 55. členu Zakona o sodiščih izpolnjuje vse zakonite pogoje za 
. izvolitev za predsednika okrožnega sodišča. 

2. Okrožno sodišče v Mariboru ima sistemiziranih 23 sodniških mest, od 
katerih je zasedenih 21. V krajšem času bo še eno ,mesto izpraznjeno zaradi 
razrešitve 70 letnega sodnika po samem zakonu. Zaradi zagotovitve normalnega 
dela sodišča je potrebno takoj zasesti obe trenutno prosti mesti. Za izvolitev 
na ti dve sodniški mesti sta predlagana Konrad Bac in Miloš Senica. 

23* 
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Konrad B a c je bil rojen 13. II. 1917 v Tinjanu pri Pazinu v LRS Hrvatski. 
Gimnazijo je obiskoval v Ptuju. Na pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je 
bil sicer že vpisan pred vojno, vendar je moral študij zaradi gmotnih težav 
prekiniti v 1. 1939 tako, da je diplomiral šele po osvoboditvi 1. 1948. Tri leta 
kasneje je opravil tudi strokovni izpit za nižjega pravnega referenta. 

Leta 1939, t. j. po prekinitvi študija se je zaposlil pri pošti in služboval 
kot poštni uradnik-pripravnik v raznih krajih Slovenije, nazadnje v Prevaljah 
do okupacije, ko je okupator odpustil vse poštne uslužbence. Bil je nekaj časa 
brezposeln, nato pa se je zaposlil pri Delovnem uradu v Ptuju. Marca 1944 je 
bil mobiliziran v nemško vojsko, leto dni kasneje pa ujet in se je nato nahajal 
v angleškem ujetništvu do konca septembra 1945, ko se je vrnil v domovino. 

Po osvoboditvi je bil nekaj časa zaposlen pri OLO Ptuj in sicer kot pre- 
iskovalec v kriminalnem odseku, nato pa kot predsednik planske komisije in 
za tem kot pravni referent. Dne I. decembra 1949 je nastopil službo pri Okrož- 
nem sodišču v Mariboru, dne 1. X. 1951 je bil izvoljen za sodnika Okrajnega 
sodišča v Slovenj Gradcu, kjer je od 1. VI. 1953 do 31 V. 1956 z uspehom 
opravljal tudi posle vršilca dolžnosti predsednika tega sodišča. S 1. VI. 1956 
je bil izvoljen na lastno prošnjo za sodnika Okrajnega sodišča v Ptuju, dne 
12. III. 1958 pa za predsednika Okrajnega sodišča v Ormožu, kjer se še nahaja. 
Član ZKS je od leta 1959. 

Konrad Bac se je v 10 letni praksi razvil v zelo dobrega sodnika, ki ga 
odlikuje poleg dobrega strokovnega znanja še sposobnost obravnavati razna 
pravna vprašanja v skladu s tendencami družbenega razvoja. Njegove odločbe 
so v vsakem pogledu kvalitetne, zato bo lahko z uspehom opravljal dolžnost 
sodnika okrožnega sodišča. 

Po 46. členu Zakona o sodiščih izpolnjuje tudi vse zakonite pogoje za 
sodnika okrožnega sodišča. 

Miloš Senica je bil rojen 8. XII. 1898 v Podgorju pri Sevnici. Gimnazijo 
je obiskoval v Celju in Mariboru, pravno fakulteto pa v Zagrebu in kasneje 
v Ljubljani, kjer je diplomiral 1. 1923. Dve leti kasneje je napravil sodniški izpit. 

Takoj po diplomi je nastopil službo sodniškega pripravnika pri Okrajnem 
sodišču v Celju. Ko je z uspehom opravil sodniški izpit, je bil v oktobru 1925 
imenovan za sodnika ter je služboval v tem nazivu pri več sodiščih na Štajer- 
skem vse do okupacije 1. 1941. Med drugo svetovno vojno je bil izseljen v Banat, 
kjer je imel razne zasilne službe, po osvoboditvi pa je bil izvoljen za sodnika 
Okrožnega sodišča v Mariboru, kjer se je nahajal do oktobra 1958, ko je bil 
po službeni potrebi s privolitvijo izvoljen za sodnika Okrožnega sodišča v 
Murski Soboti, kjer se še nahaja. 

Miloš Senica je bil udeleženec I. svetovne vojne ter je bil 1. 1919 nekaj 
časa tudi v vojni službi na Koroškejn. V dobi okupacije se je kot izseljenec v 
Banatu dobro zadržal. 

, V dolgoletni sodniški službi si je pridobil solidno poznavanje vseh panog 
prava tako, da z uspehom opravlja sodniško dolžnost. 

Ni član ZKS. Po 46. členu Zakona o sodiščih izpolnjuje vse zakonite pogoje 
za sodnika okrožnega sodišča. 

3. Komisija za volitve in imenovanja pristojnih okrajnih ljudskih odborov 
in predsednik Vrhovnega sodišča LRS so dali pozitivna mnenja za izvolitev 
zgoraj omenjenih kandidatov. 
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4. Hkrati se predlaga, da Ljudska skupščina razreši Miloša Senico dolžnosti 
sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ker želi iz družinskih razlogov 
spremeniti kraj službovanja. Njegova družina namreč stalno prebiva v Mari- 
boru. Zato mu je bilo že ob izvolitvi za sodnika v Murski Soboti obljubljeno, 
da bo v doglednem času ponovno kandidiran za sodnika v Mariboru. 

Za razrešitev Miloša Senice so podani zakoniti pogoji po 78. členu Zakona 
o sodiščih. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Odbor za volitve 
POROČILO 

k predlogu sklepa o izvolitvi oziroma razrešitvi predsednika in sodnikov 
okrožnih sodišč 

Odbor za volitve Ljudske skupščine LRS je na 9. seji dne 12. januarja 1960 
obravnaval predlog sklepa o izvolitvi oziroma razrešitvi predsednika in sodnikov 
okrožnih sodišč, ki ga je predlagal Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. 

Po predlogu naj se izvoli za predsednika Okrožnega sodišča v Murski 
Soboti Koloman Balažič, sodnik Okrožnega sodišča v Murski Soboti, za sodnika 
Okrožnega sodišča v Mariboru Konrad Bac, do zdaj predsednik Okrajnega 
sodišča v Ormožu in Miloš Senica, do zdaj sodnik Okrožnega sodišča v Murski 
Soboti; zaradi izvolitve za sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru naj se Miloš 
Senica razreši kot sodnik Okrožnega sodišča v Murski Soboti. 

Obrazložene podatke za navedene tovariše so ljudski poslanci že prejeli 
in izpolnjujejo vse po 46. členu zakona o sodiščih predpisane pogoje za izvo- 
litev; zanje so dale tudi predpisano privolitev pristojbe komisije za volitve in 
imenovanja okrajnih ljudskih odborov, kakor tudi predsednik Vrhovnega so- 
dišča LRS in so na razpolago tudi sistemizirana sodniška jnesta. Glede na 
predlog, da se Miloš Senica izvoli za sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru, 
so tudi podani pogoji po 78. členu zakona o sodiščih za njegovo razrešitev kot 
sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti. 

Pri podrobni obravnavi predloga sklepa je odbor sklenil predlagati spre- 
membo naslova, in sicer tako, da bi se glasil: 

»Sklep o izvolitvi predsednika okrožnega sodišča in o izvolitvi oziroma 
razrešitvi sodnikov okrožnih sodišč.« 

Odbor je mnenja, da je predlagana sprememba potrebna zaradi jasnosti 
in skladnosti s 55. členom zakona o sodiščih. 

Odbor za volitve predlaga Ljudski skupščini LRS, da predlog sklepa z 
navedeno spremembo sprejme. 

Za  poročevalca  je  odbor določil  ljudskega  poslanca  inž.  Vilmo  Pirkovič. 

St. 02-17/1-60. 
Ljubljana, dne 12. januarja 1960. 

Poročevalec: Predsednik: 

inž.   VilmaPirkovičl.   r. TineRemškarl.   r. 
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LJUDSKA   SKUPŠČINA 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Predsednik: 

Miha  Marinko 

Podpredsednika: 
Dr.   HeliModic StaneKavčič 

Tajnik: 

Dr.   Miha   Potočnik 

ODBORI IN KOMISIJE 
LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ODBOR ZA DRUŽBENO NADZORSTVO 

Franc   Leskošek,   predsednik 

Miha   Berčič,   podpredsednik 

Julij   Beltram,   tajnik 

Štefan   Antalič Inž.   Ivo   Klemenčič 
Milan   Apih Tone   Kropušek 
Angela  Boštjančič Inž.   Štefka   Lorbek 
Inž.   Jože  Drnovšek Franc  Naglic 
Luka  Dolenc Inž.   Boris   Pipan 
Maks   Dimnik Mirko  Remec 
Slava   Faletič Jože   Slavič 
Davorin   Ferligoj Peter  Tomazin 
Rudolf   Ganziti Viktor   Zupančič 
Riko   Jerman 

ODBOR ZA VLOGE IN PRITOŽBE 

Jože   Kladivar,   predsednik 

Mica   Marinko,   tajnik 

FrancFale Dr.   SonjaKukovec 
RudolfGanziti Stanko   Rebe mik 
Albin   Jensterle 

ADMINISTRATIVNI ODBOR 

Ivan   Novak,   predsednik 

Jože   Kladivar,   tajnik 

Leopold   Maček Jakob   Zen 
Mirko  Remec 
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ODBOR ZA VOLITVE 

Tine  Remškar,   predsednik 
Andrej   Babnik,   tajnik 

Ivan   Alt Ivan   Zmahar 
Inž.   Vilma  Pirkovič 

KOMISIJA ZA RAZLAGO ZAKONOV 

Lojze   Piškur,  predsednik 
Karel   Lutar,   tajnik 

Ivan   Gor j up Ciril  Knez 
Albert   Jakopič Pavel   Mrak 
Ivan   Kovač Dr.   Miha   Potočnik 

KOMISIJA ZA LJUDSKE ODBORE 

Tomo   Brejc,   predsednik 
Anton   Peternelj,   tajnik 

Milan   Apih Mirko  Rovšček 
Davorin   Ferligoj Marija   Zupančič 
IvanHorvat 

REPUBLIŠKI   ZBOR 

Predsednik: 

Inž.   Pavle  Zaucer 

Podpredsednik: 

Mara   Dermastia 

Zapisnikarji 

Drago  Seliger Slavica   Zirkelbach Stane  Sotlar 

ODBORI REPUBLIŠKEGA ZBORA 

ODBOR ZA ORGANIZACIJO OBLASTI IN UPRAVO 

Milan   Apih,   predsednik Stanko   BreČko 
Franc  Pirkovič,  podpredsednik Nerino  Gobbo 
Inž.   Pepca   Perovšek,   tajnik Alfonz   Grmek 
Franc   Bera Ivan   Hercog 
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Riko  Je rma n 
Vlado  Jurančič 
Koloman  Korpič 
Cvetka   Vodopivec 

Martin  Košir 
Stane   Sotlar 
Stane  Vrhovec 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

Franc Leskošek, predsednik 
France Popit, podpredsednik 
Inž.   Ivo   Klemenčič,   tajnik 

Miran   Cvenk 
Rudi   Cačinovič 
Svatko   Kobal 
Franc  Kralj 
Mihaela   Dermastia 
Ivo   Janžekovič 
Slavko  Jež 
Tine  Lah 

Jože   Marolt 
Lojzka   Stropnik 
Davorin   Ferligoj 
Matevž  Hace 
Albert   Jakopič 
Jože   Tramšek 
Edo  Zorko 
Viktor  Zupančič 

ODBOR ZA PROSVETO IN KULTURO 

France  Perovšek,   predsednik 
Lojze   Piškur,   podpredsednik 
Franc  Sušteršič,   tajnik 

Marija   Aljančič 
Maks  Dimnik 
"Štefan  Gyofi 
Franc   Kimovec 
Ivan   Krajnčič 
Tone  Kropušek 

Ivan   Potrč 
Stane  Ravljen 
Maks   Vale 
Milo  Vižintin 
Jelka   Vrhovšek 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO POLITIKO 

Mira   Svetina,   predsednik 
Dr.   Ivan   Kopač,   podpredsednik 
France  Krese,   tajnik 

Tomo   Brejc 
Dr.   Draga   Cernelč 
Jože  Globačnik 
Albin  Jensterle 
Ivan   Kovačič 
Albin   Kuret 
Vinka   Simonič 

Poldka   Skrbiš 
Franc  Sebjanič 
Dr.   Ruža  Segedin 
Karel   Sterban 
Anton  Vrhovšek 
Martin   Zakonjšek 
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ODBOR ZA PRORAČUN 

Branko   Babic,   predsednik 
Jakob   Zeti,   podpredsednik 
Franc  Skok,  tajnik 

Adolf  Cernec Stane  Nunčič 
Marija  Levar Ivan  Rančigaj 
AlojzLibnik JožeSlavič 
Inž.   Štefka   Lorbek JožeVonta 

ZAKONODAJNI ODBOR 

Dr.   H e 1 i  M o d i c,   predsednik 
Dr.   Miha   Potočnik,   podpredsednik 
Dr.  Sonja  Kukovec,  tajnik 

Franc  Belšak Lado   Oblak 
Lado   Božič Aleksander  Pirher 
Vera   Kolarič Franc  Traven 
Stane   Nunčič Marija   Zupančič 

MANDATNO-IMUNITETNI ODBOR 

Mihaela Dermastia, predsednik 
Humbert   Gačnik,   tajnik 

Milan   Frančeškin Marinka  Ribičič 
France  Kimovec 

ZBOR   PROIZVAJALCEV 

Predsednik: 

Lojze   Ocepek 

Podpredsednik: 

Miha  Berčič 

Zapisnikarji: 

Ivan   Videnič Mara   Fras Franc   Perše 
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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 
JožeJerman AntonSeljak 
Ivan   Knez Jože   Ulčar 
Jože   Knez Ivan   Vičič 
Inž.  DesankaKozič Marija  Vild 

ODBOR ZA GOSPODARSKE ORGANIZACIJE 

Ivan  Gorjup,   predsednik 
Tone   Hafner,   podpredsednik 
Nada   Božič,   tajnik 

Viktor   Grča Anton   Martinšek 
FranjoJeraj IvanOgris 
Marko Kle,menčic Valentin  Ravnihar 
Ivan  Kovač Ernest  Tramšek 

ODBOR ZA VPRAŠANJA DELA IN SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 

Jože   Bergant,   predsednik 
Stane  Dolenc,   podpredsednik 
Stanku  Kuntu,  tajnik 

Štefan   Antal i č DanaKošak 
Angela  Boštjančič Miro  Posega 
Stanislav  Brovinsky Jože  Segula 
Karel   Grm Pavel   Zerovnik 
Slavko  Kobal Ivan   Zmahar 

ODBOR ZA PRORAČUN 

Mirko  Remec,   predsednik 
Anton  Pire,   podpredsednik 
Ivanka   Kukovec,   tajnik 

Ivan  Krofi Stane   Rebemik 
FrancMencinger PeterTomazin 
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ZAKONODAJNI ODBOR 

Andrej   Babnik,   predsednik 
Inž.   Jože   Drnovšek,   podpredsednik 
Janko  Lukan,   tajnik 

ElicaDolenc JanezLesjak 
Bojan   Leskovar Franc  Naglic 

MANDATNO-IMUNITETNI ODBOR 

Stane   Škof,   predsednik 
Pepca  Jež,  tajnik , 

MilkaJovan AntonSihur 
Peter   Plevel 
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POSLANCI 
LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Aljancič Marija 
Alt Ivan 
Apih Milan 
Avbelj Viktor 
Babic Branko 
Belšak Franc 
Beltram Julij 
Bera Franc 
Bole Tone 
Božič Lado 
Brečko Stanko 
Brejc Tomo 
Cvenk Miran 
Cačinovič Rudi 
Cernec Adolf 
Cernelč dr. Draga 
Dermastia dr. Marjan 
Dermastia Mihaela 
Dimnik 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 

Republiški   zbor 

Kocijančič Boris 
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 J 

Marolt Jože 
Modic dr. Heli 
Nunčič Stane 
Oblak Lado 
Perovšek France 
Perovšek inž. Pepca 
Petemelj Anton 
Pirher Aleksander 
Pirkovič Franc 
Pirkovič inž. Vilma 
Piškur Lojze 
Polak Bojan 
Popit France 
Potočnik dr. Miha 
Potrč Ivan 

Rančigaj Ivan 
Ravljen Stane 
Regent Ivan 
Remškar Tine 
Ribičič Marinka 
Ribičič Mitja 
Rudolf Janko 
Seliger Drago 
Simonič Vinka 
Skok Franc 
Skrbiš Poldka 
Slavič Jože 
Sotlar Stane 
Stropnik Lojzka 
Svetina Mira 
Sebjanič Franc 
Segedin dr. Ruža 
Šilih' Niko 
Sterban Karel 
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 
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Antalic 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 

Zbor   proizvajalcev 

Jerman Jože 
Jež Pepca 
Jovan Milka 
Kavčič Stane 
Klemenčič Marko 
Knez Ivan 
Knez Jože 
Kobal Slavko 
Košak Dana 
Kovač Ivan 
Kozič inž. Desanka 
Krofi Ivan 
Kukovec Ivanka 
Kuntu Stanko 
Lesjak Janez 
Leskovar Bojan 
Lorger Mirko 
Lukan Janko 
Martinšek Anton 
Mencinger Franc 
Mrak Pavel 
Naglic Franc 
Novak Ivan 
Ocepek Lojze 
Ogris Milan 
Pavšič Štefan 

Perše Franc 
Petrovič Janez 
Pintarič Viktor 
Pipan inž. Boris 
Pire Anton 
Plevel Peter 
Posega Miro 
Ravnihar Valentin 
Rebernik Stanko 
Remec Mirko 
Rovšček Mirko 
Seljak Anton 
Sihur Anton 
Slamič Herman 
Segula Jože 
Škof Stane 
Tomazin Peter 
Tramšek Ernest 
Ulčar Jože 
Vičič Ivan 
Videnič Ivan 
Vild Marija 
Zerovnik Pavel 
Zmahar Ivan 

POSLANCI IZVOLJENI V ZVEZNO LJUDSKO SKUPŠČINO 

Viktor  Avbelj,   dr.   Marijan  Dermastia,  Tone  Fajfar,   Boris  Kraigher,   Franc 
Leskošek, Ivan Maček, Vlado Majhen, Miha Marinko, Vida Tomšič, Olga Vrabič. 
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IZVRSNI SVET 
LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 

Boris  Kraigher 

Podpredsednika: 
ViktorAvbelj Dr.   Joža  Vilfan 

Sekretar: 

Peter  Zorko 

Člani: 

Tone Bole, dr. Marijan Dermastia1, Tone Fajfar, Milko Goršič, Jože Ingolič, 
Boris Kocijančič, Miran Košmelj, inž. Viktor Kotnik, Ada Krivic, Vlado Majhen, 
Matija Maležič, Bojan Polak2, Mitja Ribičič, Janko Rudolf3, Niko Šilih, Vida 

Tomšič. 

VRHOVNO SODIŠČE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 

Vladimir  Krivic 

Člani: 

dr. Vilko Androjna, Jože Baričevič, Jože Cerne, dr. Viktor Damjan, Albin 
Dobrajc, Matej Dolničar, Alojz Hartman, Stanko Hribar, dr. Albin Juhart, Jože 
Kobal, Karel Košenina, Henrik Kužnik, Karel Mejak, Silverij Pakiž, Alojz Peric, 
Marko Simčič, Franc Skok, dr. Jakob Svet, Jože Segedin, Alojz Smid, Albin 

Torelli, Martin Zalik. 

VIŠJE GOSPODARSKO SODIŠČE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 

Jernej   Stante 

Člani: 

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 12. skupni seji RZ in ZP dne 15. januarja 1960. 
2 Izvoljen na 12. skupni seji RZ in ZP dno 15. januarja 1960. 
• Razrešen dolžnosti člana IS na 12. skupni seji RZ in ZP dno 15. januarja 1960. 
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SEZNAM GOVORNIKOV 

Republiški   zbor 

Alt  Ivan: 12 
Belšak  Franc: 4, 31, 37 
Božič  Lado: 26, 31 
B reč ko Stanko: 36 
C ven k   Miran: 31, 37 
C e r n e 1 č  dr. Draga: 4 
Dimnik  Maks: 19 
G ob bo   Nerino: 17 
G r mek  Alfonz: 19 
Janžekovič   Ivo: 37 
K 1 e m e n č i č  inž. Ivo: 26 
Kolarič  Vera: 19, 37 
Kopač  dr. Ivan: 3 
K o r p i č  Koloman: 16 
Levar   Marija: 31 
Majhen  Vlado: 19 
Nunčič  Stane: 36 

Oblak  Lado: 17, 24 
Pir kovic   inž. Vilma: 8 
Potočnik dr. Miha: 16 
Ribičič   Mitja: 17 
Rudolf   Janko: 15, 16 
Simonič   Vinka: 16 
Skok  Franc: 10 
Sebjanič   Franc: 5, 26 
Tr a m še k  Jože: 21 
Tre ven   Franc: 14, 15 
Vi ži n t i n   Milo: 23 
Vodopivec   Cvetka: 14, 
Von ta   Jože: 11, 14, 15 
Vrbovec  Stane: 4. 24 
Zakonjšek  Martin: 14, 
Zor ko  Edo: 7 
Zupančič   Marija:  16 

16 

15 

Zbor   proizvajalcev 

A n t a 1 i č Štefan: 39, 52, 53 
B e r g a n t   Jože: 57 
Bole  Tone: 39 
Dolenc  Elica: 64 
Drnovšek  inž. Jože: 57, 65 
Fele  Stane: 57 
Gor j up  Franjo: 54 
Grm   Karel: 58 
Hafner Tone: 42 
J era j   Franjo: 40 
Kavčič  Stane: 50 
Kermavner   Janez:  39 
Knez  Ivan: 48 

K ob al  Slavko: 56, 72, 73 
Kotnik  inž. Viktor: 71, 72 
Leskovar  Bojan: 39, 52, 53 
Lorger   Mirko: 60 
Martinšek   Tone: 63 
Naglic  Franc: 70, 71 
Pire  Anton: 44 
Plevel   Peter: 45, 56, 74 
Pol a k  Bojan: 57, 73 
R e b e r n i k Stane: 65 
Vičič   Ivan: 64, 70, 71 
Vil d   Marija: 41 
Z ma h a r  Ivan: 46 

Skupne seje 

Bergant   Jože:  109 
Bole  Tone: 97 
C ven k  Miran: 110 
C ač ino vič  Rudi: 126 
Faletič   Slava: 142 
Fele   Stane: 113 
Ferligoj   Davorin: 134 
Gačnik  Humbert: 122 
Grča  Viktor: 94, 95 
J e r a j   Franjo: 107 
Jež  Slavko: 148 
K adu ne  Vladimir: 89 
Kermavner Janez:  91 
K 1 a n č n i k   Gregor: 118 
K ob al  Svetko: 129 
Koder  Alojz: 125 
Kotnik  inž. Viktor: 91, 
K ra j n i č  Ivan: 115 

!Г, 

Maležič   Matija: 94, 157, 163 
Martinšek  Tone: 145 
N*incič   Stane: 167, 169 
Petkovšek   Anton: 150 
Peternelj   Anton: 153 
Pir kovic  inž. Vilma: 133, 170 
Plevel  Peter: 160 
Ravnikar   Tine: 116 
Rome Draga: 139 
Rudolf  Janko: 79, 83, 85 
Slami č   Herman: 137 
S 1 a vič   Jože: 97 
T u s e-k   Mirko: 76 
Vrhovšek   Anton:  140 
Zakonjšek   Martin: 79 
Zirkelbach   Slavica:  152 
2 en  Jakob: 169 





VSEBINA 

Republiški   zbor 

10. seja — 26. novembra 1959 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost ljudskih poslancev  3 
2. Čitanje in odobritev zapisnika 9.  seje  3 
3. Določitev dnevnega reda  3 

Dnevni red: 

1. Obravnava in sklepanje k predlogu  zakona o zdravstvenem  zava- 
rovanju kmetijskih proizvajalcev  3 

Govorniki: 

Poročevalec dr. Ivan Kopač      . 3 
Poročevalec Stane Vrhovec '  4 
Poročevalec Prane Belšak  4 
dr. Draga Cemelč  4 
Franc Sebjanič  5 
Edo Zorko  7 
inž.   Vilma  Pirkovič  8 
Franc   Skok  10 
Jože Vonta  11 
Ivan  Alt  12 

2. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o hišnikih  14 

Govorniki : 

Poročevalec Martin Zakonjšek 14, 15 
Poročevalec Cvetka  Vodopivec 14, 16 
Poročevalec Franc  Treven 14, 15 
Jože Vonta 14, 15 
Janko Rudolf  15 
dr. Miha Potočnik  16 

3. Obravnava  in  sklepanje  o  predlogu  zakona  o  delovnih  razmerjih 
gospodinjskih  pomočnic in postrežnic  16 

Govorniki : 

Poročevalec Vinka Simonič      . 16 
Poročevalec Koloman Korpič  16 
Poročevalec Marija Zupančič  16 
Janko Rudolf '  16 

24 I 



4. Obravnava  in sklepanje o predlogu  zakona o prekrških zoper javni 
red in mir 1^ 

Go vorn i ki : 

Poročevalec  Nerino  Gobbo 17 
Poročevalec Lado Oblak 17 
Mitja Ribičič 17 

5. Obravnava  in sklepanje o predlogu  zakona o Višji tehnični  šoli v 
Mariboru 19 

Govorniki : 

Poročevalec Maks Dimnik  19 
Poročevalec Alfonz Grmek  19 
Poročevalec Vera Kolarič  19 
Vlado Majhen  19 
Jože Tramšek  21 
Milo  Vižintin       .....'.  23 

6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o razglasitvi 1. novembra 
za praznik 24 

Govornika: 

Poročevalec Stane Vrhovec        24 
Poročevalec Lado Oblak 24 

11. seja — 14. in 15. januarja 1960 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost ljudskih poslancev 25 
2. Čitanje in odobritev zapisnika 10. seje 25 
3. Določitev dnevnega reda 25 

Dnevni red: 

1. Obravnava in sklepanje o predlogu družbenega plana Ljudske repub- 
like Slovenije za  leto 1960 26 

Govorniki : 
Poročevalec inž. Ivo Klemenčič  26 
Poročevalec Lado Božič  26 
Franc  Sebjanič  26 

2. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o določitvi udeležbe občin 
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