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REPUBLIŠKI  ZBOR 

12. seja 

(29. februarja 1960) 

Predsedoval:   inž.   Pavle   Žaucer,   predsednik 
Republiškega zbora 

Zapisnikar:      Slavica   Zirkelbach 

Začetek seje ob 10.10 uri. 

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! 
Pričenjam 12. sejo Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS, ki jo je sklical 
predsednik Ljudske skupščine LRS. Zapisnik današnje seje bo vodila tovarišica 
Slavica Zirkelbach. 

Ljudski poslanci Drago Seliger, Aleksander Pirher, Ivan Rančigaj, Maks 
Vale, Ada Krivic, Marija Zupančič in Franc Kimovec so opravičili svojo 
odsotnost. 

Prosim zapisnikarja zadnje seje Staneta Sotlarja, da prebere zapisnik. 
(Zapisnikar Stane Sotlar prebere zapisnik 11. seje.) 

Slišali ste zapisnik zadnje seje. Ima kdo od tovarišev poslancev kakšno 
pripombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb, ugotavljam, da 
je zapisnik odobren in ga bom podpisal. (Predsednik in zapisnikar podpišeta 
zapisnik.) 

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

1. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o 
območjih  okrajev in  občin v Ljudski  republiki  Sloveniji; 

2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o delovnih razmerjih kme- 
tijskih delavcev v zasebnih  kmetijskih gospodarstvih. 

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. 

Prehajamo na 1. 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 Franc 
Bera   prebere odborovo poročilo. — Glej  priloge.) 

Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec 
zakonodajnega odbora ljudski poslanec ,L a d o Oblak prebere odborovo 
poročilo. - Glej priloge.) 

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



Republiški zbor 

Potem dajem predlog zakona v obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je 
za ta zakonski predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da 
je Republiški zbor sprejel predlog zakona o spremembah zakona o območjih 
okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o delovnih razmerjih kmetijskih delavcev v za- 
sebnih kmetijskih gospodarstvih. 

Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in upravo, da da poročilo. 
(Ker je poročevalec odbora inž. Pepca Perovšek bila odsotna, je poročilo prebral 
član odbora ljudski poslanec   Stane   Vrhove c.   — Glej priloge.) 

Prosim poročevalca odbora za zdravstvo in socialno politiko, da da poročilo. 
(Poročevalec odbora za zdravstvo in socialno politiko ljudski poslanec Jože 
G 1 o b a Č n i k   prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

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

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

Miran Košmelj: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! V vrsti re- 
publiških zakonov, s katerimi je na podlagi pooblastila zakona o delovnih raz- 
merjih treba urediti delovna razmerja določenih kategorij delavcev pri zasebnih 
delodajalcih je danes v razpravi predlog zakona o delovnih razmerjih kmetijskih 
delavcev v zasebnih kmetijskih gospodarstvih. Izvršni svet Ljudske skupščine 
LRS je k predlogu zakona dal obširno pismeno obrazložitev, zato se bom omejil 
samo na najbistvenejše stvari. 

Za razliko od že sprejetih republiških zakonov, to je zakona o gospodinjskih 
pomočnicah ter postrežnicah in zakona o hišnikih, je posebnost predloga zakona 
o delovnih razmerjih kmetijskih delavcev v zasebnih kmetijskih gospodarstvih 
v tem, da so njegove določbe usmerjene predvsem na čim popolnejšo pravno 
in dejansko zaščito delavcev, ki so prav tako neposredni proizvajalci v kmetijski 
proizvodnji kot so delavci na socialističnih kmetijskih gospodarstvih, vendar 
pa z njimi v svojih pravicah niso izenačeni, ker nimajo pravice do delavskega 
samoupravljaja in zato tudi ne možnosti, da bi sodelovali neposredno pri spreje- 
manju notranjih predpisov gospodarske organizacije. 

Čeprav je po podatkih teh delavcev v zasebnih kmetijskih gospodarstvih 
v Ljudski republiki Sloveniji le še okoli 1500, je vendarle treba urediti njihove 
pravice in dolžnosti. Potrebno je naglasiti, da so prav ti delavci čestokrat še 
predmet precejšnjega izkoriščanja prav zaradi tega, ker njihova delovna raz- 
merja pravno še niso na ustrezen način urejena. Z omejitvijo privatne zemljiške 
posesti po agrarni reformi je izkoriščanje najete delovne sile v zasebnih kme- 
tijskih gospodarstvih sicer v znatni meri ojnenjeno, vendar pa še ne docela 
odpravljeno. V tem smislu predstavlja predlog zakona korak naprej glede 
zaščite kmetijskih delavcev, kar je potrebno še posebej zato, ker je ta delovna 
sila še dokaj zaostala tako v družbenem kot tudi v strokovnem in kulturnem 
pogledu.  Zaostala pa je zato, ker ji dosedanji način zaposlitve in nezadostna 
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zaščita pri zasebnih delodajalcih ni omogočila, da bi se razvijala tako kot 
neposredni proizvajalci v družbenem sektorju proizvodnje. 

Po drugi strani pa proces podružabljenja proizvodnje v kmetijstvu zavzema 
vedno večji obseg, kar je prirodno glede na to, da star primitiven način obde- 
lave poljedelskih površin ne more kriti vedno večjih potreb po kmetijskih 
proizvodih, pa tudi zato, ker je podružabljenje proizvodnje na višji stopnji 
pogoj za socialistično preobrazbo vasi. V tem smislu zlasti zakon o izkoriščanju 
kmetijskega zemljišča, pa tudi vrsta drugih predpisov pospešuje smotrno ob- 
delavo zemljiških površin, ne glede na sektor lastništva. Oblike podružabljenja 
proizvodnje pa so različne. Tako se zemljišča obdelujejo bodisi v okviru sociali- 
stičnih kmetijskih posestev bodisi v okviru kmetijskih zadrug preko najrazlič- 
nejših oblik sodelovanja oziroma kooperacije. 

Tudi predlog zakona, ki je danes v razpravi, upošteva načelo zagotovitve 
smotrnega izkoriščanja kmetijskih površin. S tem, da zaradi posebnih razmer 
na različnih območjih predlog zakona pooblašča občinske ljudske odbore da 
natančneje predpišejo v kakšnih primerih sme zasebno kmetijsko gospodarstvo 
sprejeti v delovno razmerje kmetijskega delavca, je podano zagotovilo, da se 
zemljišča obdelujejo najsmotrneje in v skladu s krajevnimi razmerami. Zaradi 
varstva tega interesa pa vsebuje predlog zakona določbo, s katero je zagotovljena 
pravica zasebnega kmetijskega gospodarstva da zaposli kmetijskega delavca v 
vseh primerih, če zaradi starosti ali bolezni ali kakega drugega utemeljenega, 
od njega neodvisnega razloga kmetijski gospodar oziroma njegovi družinski 
člani ne morejo posestvo v redu obdelovati in ni možnosti za kooperacijo s 
kmetijsko zadrugo. To pomeni, da bodo morali občinski ljudski odbori upo- 
števati ne samo primere, ki jih našteva predlog zakona, temveč tudi druge 
utemeljene razloge, ko na primer družinski člani zaradi odslužitve vojaškega 
roka, zapora in podobno ne morejo, torej iz objektivnih razlogov, smotrno 
obdelovati zemljišča. Seveda pa zaposlovanje tuje delovne sile ne bo mogoče, 
ko je na primer vsa za delo na posestvu sposobna delovna sila zaposlena v 
industriji, preživlja pa se pretežno iz proizvodnje posestva, iz katerega izhaja, 
a ga ne obdeluje. 

Pri razčiščevanju teh vprašanj so skupščinski odbori predlagali k 4. členu 
predloga zakona amandma, ki ga Izvršni svet Ljudske skupščine sprejema z 
delno dopolnitvijo, ki še bolj precizira zgoraj postavljena stališča. Zato je novo 
besedilo 4. člena smatrati za sestavni del predloga zakona. 

Predlog zakona uvaja pomembno novost, to je ■ obveznost registracije 
delovne pogodbe pri pristojnem upravnem organu občinskega ljudskega odbora, 
ki ima pravico, da zahteva popravo pogodbe, če ni v skladu z zakonom. 
S tem se zagotavlja potrebna kontrola nad pravilnostjo uporabe zakonskih 
predpisov ter ustvarja pregled nad zaposlovanjem kmetijskih delavcev, kar je 
izredno pomembno, če naj bo nadzor inšpekcije dela učinkovit. S stališča čim 
popolnejše zaščite kmetijskega delavca v zasebnem kmetijskem gospodarstvu 
vsebuje predlog zakona podrobne določbe o tem, koga je imeti za kmetijskega 
delavca, kdaj je ta v stalnem in kdaj v priložnostnem delovnem razmerju, dalje 
glede pravic do strokovnega usposabljanja, do higienskega in tehničnega var- 
stva in do zaščite ob bolezni. Predlog zakona izenačuje kmetijskega delavca v 
zasebnem sektorju z neposrednimi proizvajalci v družbenem sektorju glede 
delovnega časa, počitkov in dopustov, pri čemer upošteva specifične zahteve 
kmetijske proizvodnje.  Potrebno je opozoriti,  da je za plačevanje kmetijskih. 
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delavcev v zasebnih gospodarstvih določeno tako, da predpiše okrajni ljudski 
odbor minimalne zneske mesečnih plač, denarno vrednost dajatev v naravi in 
razmerje med vrednostjo prejemkov v naravi in skupno plačo. 

Kakor se sicer v predlogu zakona predvideva, da se pravice kmetijskih 
delavcev v zasebnih kmetijskih gospodarstvih čim bolj izenačijo s pravicami 
delavcev v gospodarskih organizacijah, tako da bodo tudi pri določanju mini- 
malnih zneskov mesečnih plač morali okrajni ljudski odbori upoštevati višino 
osebnih dohodkov delavcev v gospodarskih organizacijah, da se v čim večji 
meri prepreči izkoriščanje kmetijskih delavcev po zasebnih delodajalcih. To 
načelo bo treba zagotoviti tudi pri določanju okvirnih zneskov za določitev 
minimalnih plač. 

Iz tega izhaja, da predlog zakona sloni na sistemu plačevanja po času, pri 
čemer se upoštevajo enake določbe za plačevanje nadurnega dela kot v gospo- 
darskih organizacijah. Plačevanje po času v zasebnih gospodarstvih je za 
razliko od sistema nagrajevanja po učinku v gospodarskih organizacijah uteme- 
ljeno iz dveh razlogov. Prvič zato, ker je to pretežno običaj pri plačevanju v 
zasebnih gospodarstvih; drugič, kar pa je najvažnejše, pri povečevanju delov- 
nega učinka v zasebnem gospodarstvu kmetijski delavec ni soudeležen pri 
delitvi presežka dela, kot je to v gospodarskih organizacijah z delavskim samo- 
upravljanjem. Plačevanje po učinku v zasebnih kmetijskih gospodarstvih bi 
v bistvu pomenilo povečevanje izkoriščanja najete delovne sile. Pri določanju 
pravilnega razmerja med vrednostjo prejemkov v naravi in skupno plačo bodo 
okrajni ljudski odbori jnorali predvsem upoštevati dejstvo, da dosedanja plača 
kmetijskih delavcev mnogokrat sestoji pretežno iz prejemkov v naravi in da 
glede na skromni stanovanjski prostor in nezadostno ter slabo^ pripravljeno 
enolično hrano ne predstavlja ustreznega ekvivalenta za opravljeno težko delo. 
Razen tega bi prevladovanje prejemkov v naravi onemogočilo kmetijskim delav- 
cem, da zadovoljujejo svoje življenjske potrebe na primeren način in z zakonom 
zagotovljeni dnevni in tedenski počitek izkoristijo za kulturno izživljanje. 

Kot važno določbo v predlogu zakona je treba omeniti tudi prepoved, da 
bi se kot prejemek v naravi moglo dogovoriti uživanje zemljišča, ki bi si ga 
moral kmetijski delavec sam obdelati. Taki primeri se v sedanji praksi že pojav- 
ljajo in pomenijo izkoriščanje tuje delovne sile po zasebnih delodajalcih. 

Ce ima kmetijski delavec kot prejemek v naravi dogovorjeno pri delo- 
dajalcu stanovanje, ima pravico do osebne uporabe ali souporabe primernega 
stanovanjskega prostora, iz katerega se mora ob prenehanju delovnega razmerja 
izseliti. Dogovorjena hrana pa mora ustrezati razmeram delodajalčevega gospo- 
darstva, v vsakem primeru pa mora biti zadostna in zdrava. 

Poleg običajnih načinov prenehanja delovnega razmerja, ki jih pozna zakon 
o delovnih razmerjih, uvaja predlog zakona še izstop kmetijskega delavca brez 
poprejšnje odpovedi v določenih upravičenih primerih. Takšen izstop ima za 
delodajalca učinek odpovedi, to je, da mora delodajalec delavcu izplačati plačo 
za ves čas rednega odpovednega roka. V primerih pa, ko delavec s svojim 
ravnanjem ogroža življenje ali zdravje delodajalca oziroma njegovih družinskih 
članov, ali če je zaloten pri storitvi kaznivega dejanja, ima delodajalec možnost, 
da delavca odpusti brez poprejšnje odpovedi. Ce ni bil odpust utemeljen, se 
šteje takšen odpust kot delodajalčeva odpoved. Z izstopom oziroma z odpustom 
je torej omogočeno, da se na hiter način razveže delovno razmerje v primerih, 
ko ni več pogojev za njegov redni  obstoj.  Nadzorstvo  nad  izvajanjem  tega 
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zakona bo izvajala služba občinske inspekcije dela, ki bo morala ravnati z vso 
strogostjo, da se v polni meri zagotovi zaščita kmetijskih delavcev pri zasebnih 
delodajalcih, zlasti pa bo morala preganjati primere poizkusov, da se obidejo 
določbe zakona glede delovnega časa, letnega dopusta, plačevanja, itd. 

V ta namen predpisuje predlog zakona tudi denarne kazni za prekrške ter 
določa, da se delodajalcu, ki je bil trikrat kaznovan zaradi prekrška lahko izreče 
poleg denarne kazni tudi prepoved zaposlitve kmetijskega delavca v svojem 
gospodarstvu. 

Med prehodnimi in končnimi določbami določa predlog zakona, da se 
morajo obstoječa delovna razmerja kmetijskih delavcev v zasebnih kmetijskih 
gospodarstvih urediti v skladu z določbami novega zakona, najkasneje v dveh 
mesecih po njegovi uveljavitvi. V istem roku fnorajo delodajalci tudi poslati 
delovno pogodbo v registracijo pristojnemu občinskemu organu. 

Ker se s predlogom zakona urejajo delovna razmerja kmetijskih delavcev 
v zasebnih kmetijskih gospodarstvih na način, ki jim zagotavlja vso potrebno 
pravno zaščito, ki je potrebna glede na posebnost teh delovnih razmerij, pred- 
lagam, da se predlog zakona sprejme. 

Hkrati v imenu predlagatelja izjavljam, da se s spremembo 37. člena, 
kakršno predlagajo odbori, strinjam. 

Predsednik inž. Pavle 2aucer: Ker se Izvršni svet kot predlagatelj 
zakonskega predloga strinja s predloženimi amandmaji, so ti postali sestavni 
del zakonskega predloga. 

Pričenjam razpravo k zakonskemu predlogu. Kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za 
ta zakonski predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
Republiški zbor sprejel predlog zakona o delovnih razmerjih kmetijskih delav- 
cev v zasebnih kmetijskih gospodarstvih. 

Predsednik Zbora proizvajalcev me je obvestil, da je Zbor proizvajalcev 
sprejel zakonski predlog v enakem besedilu in je torej zakonski predlog postal 
zakon in ga bom poslal predsedniku Ljudske skupščine LRS. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem sejo in vabim ljudske 
poslance, da se udeležijo skupne seje, ki se bo pričela takoj. 

Seja je bila zaključena ob 10.45 uri. 



ZBOR   PROIZVAJALCEV 

12. seja 

(29. februarja 1960) 

Predsedoval:   Lojze   Ocepek,   predsednik 
Zbora proizvajalcev 

Zapisnikar:     Franc Perše 

Začetek seje ob 10.20 uri. 

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

Zapisnik današnje seje bo vodil zapisnikar Franc Perše. 
Svojo odsotnost so opravičili ljudski poslanci Miha Berčič, Viktor Pintarič 

in Anton Martinšek. 
Prosim zapisnikarja zadnje seje tovarišico Maro Fras, da prebere zapisnik 

11. seje. (Zapisnikar Mara Fras prebere zapisnik 11. seje.) 
Ima kdo od tovarišev poslancev kako pripombo k prečitanemu zapisniku. 

(Ne javi se nihče.) Ce ni pripomb, menim, da je zapisnik odobren in da se ga 
lahko podpiše. (Predsednik in zapisnikar podpišeta zapisnik.) 

Od gradiva, ki ga je predložil Izvršni svet Ljudski skupščini LRS za to 
sejo, obravnava Zbor proizvajalcev samo predlog zakona o delovnih razmerjih 
kmetijskih delavcev v zasebnih kmetijskih gospodarstvih. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo tale dnevni red: 
Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o delovnih razmerjih kmetijskih 

delavcev v zasebnih kmetijskih gospodarstvih. 
Ali ima kdo od tovarišev ljudskih poslancev kakšen spreminjevalni ali 

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

Ali želi morda kdo od tovarišev ljudskih poslancev pred prehodom na 
dnevni red staviti kakšno vprašanje Izvršnemu svetu oziroma ali želi od držav- 
nih sekretarjev ali drugih vodilnih uslužbencev kakšna pojasnila o delu njihovih 
uradov in zavodov ter o opravljanju zadev iz njihove pristojnosti? (Ne javi se 
nihče.) 

Ker ni vprašanj, prehajamo na dnevni red, in sicer na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o delovnih razmerjih kmetijskih delavcev v zasebnih 
kmetijskih gospodarstvih. 

Prosim poročevalca odbora za vprašanja dela in socialnega zavarovanja, da 
da poročilo. (Poročevalec odbora za vprašanja dela in socialnega zavarovanja 
ljudski poslanec Stanislav Brovinsky, prebere odborovo poročilo. — 
Glej  priloge.) 
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Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec 
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Janez Lesjak prebere odborovo 
poročilo. — Glej priloge.) 

Zeli morda predstavnik Izvršnega sveta predlog zakona ustno obrazložiti? 
(K besedi se prijavi član Izvršnega sveta Jože Ingolič.) 

Jože Ingolič: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Naš hiter splošni 
gospodarski razvoj in velike spremembe v socialni strukturi prebivalstva so 
ob vedno bolj razvijajočem se sistemu delavskega in družbenega samouprav- 
ljanja in s tem v zvezi z razvijanjem dolžnosti in pravic delovnih ljudi bistveno 
vplivali tudi na spremembo odnosov na področju privatnega sektorja kmetijstva. 
Agrarna reforma, zemljiški maksimum in drugi ukrepi so v glavnem onemo- 
gočili izkoriščanje človeka po človeku, ki bi na področju kmetijstva temeljilo 
na privatni zemljiški lastnini. Zaradi teh ukrepov se je v zasebnih kmetijskih 
gospodarstvih zelo zmanjšalo število zaposlenih kmetijskih delavcev, tako ime- 
novanih hlapcev. Vse omenjene okoliščine pa so vplivale tudi na to, da so se 
bistveno spremenili tudi delovni pogoji te kategorije zaposlenih delovnih ljudi 
in da jih v veliki večini primerov nikakor ne moremo vzporejati z nekdanjimi. 

Razvoj družbenih kmetijskih posestev, okrepitev materialne osnove kme- 
tijskih zadrug, ki že razpolaga z ustreznim številom traktorjev in drugih kme- 
tijskih strojev in nujnost uvajanja modernih tehnoloških metod tudi na področju 
privatnega sektorja kmetijstva, vse to vedno bolj omogoča in narekuje na pod- 
lagi ekonomskega interesa skupnosti in privatnih lastnikov zemlje, popolno 
vskladitev delovnih razmerij kmetijskih delavcev z našimi socialističnimi načeli. 
Prav zato izhaja predlog zakona o delovnih razmerjih kmetijskih delavcev v 
zasebnih kmetijskih gospodarstvih s stališča, naj se jih v prihodnje zaposluje 
le izjemoma in sicer v primerih, navedenih v 4. členu zakona; o tem členu so 
skupščinski odbori tudi največ razpravljali in ga je na osnovi nekaterih pred- 
logov Izvršni svet zato na novo formuliral in v spremenjenem besedilu predložil 
že na seji obeh zakonodajnih odborov naše skupščine. 

Predlog zakona nadalje zagotavlja delavcem 8-urni delavnik, regulira 
potreben čas nočnega počitka, ureja pravico do letnega dopusta in pravico do 
plačila nadur; nadalje določa pogoje za prenehanje delovnega razmerja, pri 
čemer posebej določa, da delodajalec ne more odpovedati delovnega razmerja 
v času delavčevega letnega dopusta niti za časa njegove bolezni, razen če 
traja ta bolezen dalj kot mesec dni itd. 

Poleg tega pooblašča zakon tudi okrajne ljudske odbore, da določijo mini- 
malne zneske mesečnih plač in denarno vrednost prejemkov v naravi in raz- 
merje prejemkov v naravi s skupno plačo. 

Skratka, predloženi zakon v celoti vsklajuje delovna razmerja kmetijskih 
delavcev v zasebnih kmetijskih gospodarstvih z načeli naše socialistične zako- 
nodaje na tem področju. 

Naj na koncu omenim, da je Izvršni svet sprejel amandma obeh zakono- 
dajnih odborov in predlagam, da predlog zakona sprejmete. 

Predsednik Lojze Ocepek: Slišali ste poročila odborov in obrazlo- 
žitev predstavnika Izvršnega sveta. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne 
javi se nihče.) Ce se nihče ne javi, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog 
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zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor proizvajalcev sprejel predlog zakona o delovnih 
razmerjih kmetijskih delavcev v zasebnih kmetijskih  gospodarstvih. 

Ker obravnava predlog tega zakona tudi Republiški zbor, moramo ugotoviti, 
če je tudi ta zbor sprejel predlog zakona v enakem besedilu. (Seja je bila za 
nekaj minut prekinjena in se je nadaljevala po obvestilu o obravnavi omenje- 
nega zakona v Republiškem zboru.) 

Predsednik Lojze Ocepek: Zbor proizvajalcev obveščam, da je 
Republiški zbor sprejel predlog zakona o delovnih razmerjih kmetijskih delav- 
cev v zasebnih kmetijskih gospodarstvih v enakem besedilu kot naš zbor. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 12. sejo Zbora proizva- 
jalcev. Ljudske poslance pa obveščam, da bo skupna seja obeh zborov takoj. 

Seja je bila zaključena ob 10.45 uri. 



SKUPNA SEJA 
REPUBLIŠKEGA ZBORA IN ZBORA PROIZVAJALCEV 

13. seja 

(29. februarja in 1. marca 1960.) 

Predsedoval:   Miha   Marinko,   predsednik 
Ljudske skupščine LRS 

Tajnik: dr.   Miha   Potočnik 

Začetek seje ob 10.55 uri. 

Predsednik Miha Marinko: Pričenjam 13. skupno sejo Republiškega 
zbora in Zbora proizvajalcev. Odsotnost poslancev je bila ugotovljena že na 
ločenih sejah. 

Prosim tajnika, da prebere zapisnik zadnje seje. (Tajnik dr. Miha Potočnik 
prebere zapisnik 12. skupne seje.) 

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

Po predlogu Izvršnega sveta naj bi na skupni seji obravnavali poročilo 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije za leto 1959; 
nadalje bi obravnavali poročilo o stanju in problemih turizma, gostinstva in 
družbene prehrane in o smernicah za nadaljnji razvoj; razpravljali bi o predlogu 
odloka o potrditvi uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o organizaciji 
in delu Izvršnega sveta in o predlogu za volitve in razrešitve sodnikov. Odbor 
za vloge in pritožbe pa želi dati poročilo. 

Glede na to predlagam za to sejo naslednji dnevni red: 
1. Obravnava in sklepanje o poročilu Izvršnega sveta Ljudske skupščine 

LRS za leto 1959; 
2. obravnavanje stanja in problefnov turizma, gostinstva in družbene pre- 

hrane ter smernic za nadaljnji razvoj; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi uredbe o spre- 

membah in dopolnitvah uredbe o organizaciji in delu Izvršnega sveta Ljudske 
skupščine LRS; 

4. volitve in razrešitve sodnikov; 
5. poročilo odbora za vloge in pritožbe. 
Ima kdo kakšen dopolnilni predlog k dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) 

Ce ne. ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 
Preden preidemo na sprejeti dnevni red, vprašam ljudske poslance, če 

ima kdo kakšno vprašanje? (K besedi se priglasi ljudski poslanec Tine 
Remškar.) 
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Tine Remškar: Tovariši ljudski poslanci! Železniška proga Jesenice— 
Gorica—Sežana in dalje Trst ni toliko pomembna z vidika lokalnega osebnega 
ali tovornega prometa, pač pa je kot tranzitna proga gotovo med napomemb- 
nejšimi v Jugoslaviji. V letu 1955 je bilo na tej progi prepeljanega 60 % vsega 
mednarodnega tranzitnega tovora in od tega okoli 800/o avstrijskega tovora v 
smeri Trsta. Glede na to je ta proga bila prvovrstnega pomena za jugoslovansko 
gospodarstvo. • 

Izredno slabo stanje gornjega ustroja proge, neverjetno neučinkovito oce- 
njevanje teh slabosti, pomanjkanje vsakih vlaganj za modernizacijo proge, 
umetno omejevanje tranzita, kontingentiranje prevzemanja tovora na obmej- 
nem prehodu Repentabor s strani Generalne direkcije jugoslovanskih železnic, 
verjetno zaradi slabega stanja proge ter neprilagodljiva tarifna politika so 
osnovne karakteristike odnosov do te tako važne tranzitne proge. Taka politika 
se je morala nujno odraziti v tem, da je ta proga postajala iz leta v leto bolj 
nekonkurenčna paralelni italijanski progi preko Trbiža, ki je zaradi takega 
stanja na naši progi naglo začela privlačevati nase tranzitni promet iz Avstrije. 

Kot nadaljnja posledica tega je naglo padel priliv deviz iz tega naslova. 
Leta 1955 je ta priliv znašal 13 133 000 švicarskih frankov, do leta 1958 pa je 
postopoma padel na 6 324 000 švicarskih frankov ali na 52 0/o. Leta 1955 je bilo 
po tej naši progi prepeljanega 73 % avstrijskega tovora za Trst, leta 1958 pa 
samo še 38 %. Medtem pa je v letu 1959 tranzitni promet na tej progi skoraj 
popolnoma prenehal. Goriški okraj je v zvezi s stanjem na tej progi in v zvezi 
z letošnjim uvozom Diesel lokomotiv, ki so zaradi težavne proge edini možen 
način modernizacije, že dvakrat opozoril Generalno direkcijo v Beogradu na 
akutnost tega problejna. Kaže pa da Generalna direkcija jugoslovanskih železnic 
takim teritorialno-perifernim, pa če tudi po gospodarski važnosti osrednjim 
vprašanjem ni v stanju posvečati dovolj pozornosti. (Saj nam na opozorilo niso 
niti odgovorili.) 

Mislimo, da je ta primer eden tistih, ki jasno kaže na nujnost komerciali- 
zacije in s tem decentralizacije poslovanja jugoslovanskih železnic in na nujnost 
poglobitve delavskega samoupravljanja na železnicah. 

Sklicujoč se na 115. člen poslovnika Ljudske skupščine LRS, prosim Izvršni 
svet, da mi na skupni-seji obeh zborov odgovori na naslednji vprašanji: 

1. Kaj namerava podvzeti Izvršni svet z namenom, da bi se ustvarili pogoji, 
ki bi ornogočili ponovno aktiviranje tranzitnega prometa na progi Jesenice— 
Gorica—Sežana in 

2. kako gleda na napore organov Direkcije jugoslovanskih železnic, da bi 
se ustvarile take oblike organizacije železniških podjetij, ki bi omogočile večjo 
decentralizacijo in komercializacijo poslovanja. 

Predsednik Miha Marinko: Ali lahko predstavnik Izvršnega sveta 
na to vprašanje takoj odgovori? 

Bojan Polak: Tovarišice in tovariši ljudski poslalnci! O problemih 
oziroma vprašanjih, ki jih je stavil Izvršnemu svetu poslanec Tine Remškar, 
je Izvršni svet že razpravljal z ustreznimi zveznimi organi. Vendar pa glede 
na kompleksnost vprašanja in glede na na to, da so za odgovor potrebni še 
dodatni podatki, ki jih moramo dobiti od ustreznih zveznih organov oziroma 
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direkcij, prosim v imenu Izvršnega sveta, da na postavljeno vprašanje odgo- 
vorim na prihodnji skupni seji. 

Predsednik Miha Marinko: Ali se ljudski poslanec Tine Remškar 
zadovolji s pojasnilom? 

Tine   Refnškar:   Se zadovoljim. 

Predsednik Miha Marinko: Ima še kdo kakšno vprašanje? (Ne javi 
se nihče.) 

Ce ne, preidemo na 1. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
in sklepanje o poročilu Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS za leto 1959. 
Poročilo so obravnavali posamezni skupščinski odbori, ki bodo dali svoja poro- 
čila. 

Prosim najprej predsednika odbora za organizacijo oblasti in upravo, da 
da poročilo. 

Milan Apih: Odbor za organizacijo oblasti in upravo Republiškega 
zbora je na svoji seji dne 22. februarja 1960 obširno obravnaval poročilo Izvrš- 
nega sveta za leto 1959 ter njegovo politiko in delo ter uspehe, ki so plod te 
politike in tega dela. 

Pri tem je odbor posvetil največ pozornosti vprašanjem s področja notranje 
politike, komunalnega sistema in organizacije uprave ter ugotovil, da sta dejav- 
nost in politika, ki jo je Izvršni svet na teh področjih vodil, prispevali k temu, 
da se je vzporedno z gospodarskim napredkom v naši republiki okrepil in 
poglobil politični sistem socialistične demokracije, zlasti pa mehanizem tiste 
neposredne demokracije, ki se najbolj izraža v življenju komune in na širokem 
področju družbenega samoupravljanja. 

Z zunanjo, teritorialno, predvsem pa z notranjo ureditvijo naših komun, 
je bila dosežena njihova večja osamosvojitev in utrditev, pri čemer je prišlo 
tudi do večjega in uspešnejšega sodelovanja državljanov v vseh njenih organih. 
Ravno ti organi dobivajo s tem vse večji pomen in je nadaljnja rast socialistične 
demokracije vezana prav na nadaljnje izpopolnjevanje dela teh organov. To 
so predvsem sveti in krajevni odbori ter zbori volivcev. 

Glede svetov je odbor mnenja, da morejo v še večji meri postati nosilci 
in izvajalci politike ljudskih odborov na svojih področjih ter posvetiti več 
pozornosti upravnemu aparatu in se v manjši meri baviti le s potrjevanjem 
tega, kar upravni aparat pripravi. Pri tem se morajo seveda izogniti neposred- 
nemu vtikanju v posamezne zadeve, ker bi to zmanjševalo samostojno odgo- 
vornost upravnih organov. 

S povečanjem območja občin, pa tudi zaradi potrebe po poglobljenem 
sodelovanju komune in njenih državljanov, postaja vloga krajevnih odborov 
kot krajevnih družbenih samoupravnih organov vedno bolj pomembna. Krajevni 
odbori so z zakonom o stanovanjskih skupnostih dobili še širše naloge in določ- 
nejše obrise svojega dela. Z boljšimi stiki med krajevnimi odbori in občinskimi 
ljudskimi odbori ter z večjimi finančnimi sredstvi, ki jih občinski ljudski odbor 
lahko nameni v proračunu za posamezne krajevne odbore (s čimer se zaradi 
boljše organizacije in neposrednega nadzorstva ter s prispevkom državljanov 
v denarju ali delu, z istim denarjem doseže pri raznih komunalnih delih navadno 
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dvojni ali še večkratni učinek) se da delo krajevnih odborov in s tem dejavnost 
državljanov za dvig lastnega in splošnega standarda .močno pozi veti. 

Glede notranje organizacije, kakor tudi glede potrebe po ustanavljanju 
krajevnih odborov za določena območja ob sočasnem ustanavljanju stanovanj- 
skih skupnosti, kakor tudi glede vključevanja in sodelovanja odbornikov - 
predvsem odbornikov zbora proizvajalcev, ki žive na območju krajevnega odbora 
itd pa vlada ponekod še nejasnost. Zato odbor pozdravlja namen Izvršnega 
sveta, da svoja stališča o krajevnih odborih, kakor tudi o delu in vlogi svetov, 
čimprej posreduje občinskim ljudskim odborom. Odbor pa ima tudi sam v svo- 
jem programu začrtano takšno obravnavo na eni svojih prihodnjih sej. 

Isto velja tudi glede problematike zbora volivcev. Pri tem ugotavlja odbor, 
da se ljudski odbori še vse premalo poslužujejo zborov volivcev kot oblike nepo- 
srednega stika z državljani, ali pa јџп ne posvečajo dovolj pozornosti, kar se 
kaže zlasti v slabi pripravi, v skrčenih in preveč formalnih dnevnih redih itd., 
še bolj pa v pomanjkljivem obravnavanju predlogov, ki jih dajejo državljani 
na zborih volivcev ter v opuščanju odgovorov na te predloge. Obenem odbor 
ugotavlja, da se tudi druge oblike neposrednega stika z državljani, kakor so 
na primer razne ankete, neposredno obveščanje s pomočjo biltenov (kar so v 
nekaterih občinah z uspehom vpeljali)  ter referendumi, vse premalo uporab- 

Odbor je obravnaval tudi vprašanje sklicevanja zborov volivcev-proizva- 
jalcev, ki imajo po zakonskih predpisih sicer le vlogo volilnih teles, kar pa po 
mnenju odbora ne preprečuje, da bi v določenih okoliščinah odigrali tudi 
pomembno vlogo v stiku med ljudskim odborom in gospodarskimi organiza- 
cijami oziroma proizvajalci. 

Z novo organizacijo in sistemizacijo upravnih organov ljudskih odborov 
so bili doseženi pomembni uspehi za izboljšanje teh organov, ki so se notranje 
utrdili. K temu je odločilno pripomogel zakon o organizaciji uprave ljudskih 
odborov, ki ga je Izvršni svet predložil in naša skupščina sprejela, prav tako 
pa usmerjanje dela v zvezi z analitično oceno delovnih mest in dejanskih potreb. 

Odbor se v celoti strinja s stališčem Izvršnega sveta, da bo treba tudi v 
prihodnje vsa ta vprašanja skrbno spremljati in jih sproti reševati. Organizacija 
in sistemizacija upravnih organov ljudskih odborov je ponovno opozorila na 
pereč problem strokovne ravni uslužbencev, ki je še vedno prenizka. Zato meni 
odbor, da bi bilo potrebno tudi še naprej sistematično skrbeti za dvig strokov- 
nosti, zaradi česar bi po mnenju odbora bilo treba povečati število upravnih 
šol, bolj usmerjati štipendiranje itd. 

Težak problem glede kadrov predstavlja plačevanje javnih uslužbencev, ki 
silijo v industrijo. To vprašanje bi po mnenju odbora bilo treba čimprej rešiti 
s plačevanjem po učinku. 

Nadalje je odbor obravnaval vprašanje odnosa do državljanov in njihovih 
osebnih, političnih, socialno-ekonomskih in drugih pravic, ki se odraža na primei 
v odnosu upravnih organov do posameznih strank ter v delu notranje uprave. 
Odbor je mnenja, da je v splošnem še vedno dokaj pomanjkljiva služba komisij 
za prošnje in pritožbe pri ljudskih odborih, kar je v odločnem nesoglasju z 
našimi napori za utrditev neposredne socialistične demokracije. 

Vzporedno s to službo zaostaja tudi služba pravne pomoči, kljub želji 
ljudskih odborov in njihovi obveznosti, ki jim jo v zvezi s to službo nalagajo 
zakonski predpisi. Ta služba se je do zdaj vpeljala pri sindikatih in zbornicah. 
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le pri ljudskih odborih ne. Eden izmed vzrokov je pomanjkanje navodil in 
primerne pomoči na primer s strani okrajnih ljudskih odborov občinskim ljud- 
skim odborom, drugi, težji, pa je v pomanjkanju pravnih kadrov. Vendar to 
ne bi smelo zmanjšati naporov za ustanovitev te službe. S tem v zvezi je tudi 
vprašanje odvetništva, ki je nezadostno in vse kaže, da bo treba ta vprašanja 
obravnavati in reševati kompleksno. 

Pri obravnavi dela organov notranje uprave je bilo v odboru izraženo 
mnenje, da tudi tu, in morda še bolj, kakor pri ostalih upravnih organih, akutno 
primanjkuje strokovnih kadrov, kar pride včasih do izraza pri postopkih z 
državljani in pri obravnavi raznih primerov. Sicer pa ugotavlja odbor pozitivne 
rezultate dela organov notranje uprave v preventivni smeri, ki naj bi se še bolj 
razvilo, vzporedno s tem pa bi bilo koristno, če bi se preiskovalna služba še v 
večji meri v praksi prenesla na sodišča. 

Pri obravnavanju vprašanj s področja pravosodja se je odbor dotaknil tudi 
vprašanja porotnikov oziroma njihovega izbora. Po odborovem mnenju bi bilo 
bolje, če bi se porotnike volilo na zborih volivcev, kar bi prispevalo predvsem 
k izboljšanju njihovega sestava. Člani odbora so bili tudi mnenja, da bi bilo 
dobro, če bi sodišča (tudi gospodarska sodišča) od časa do časa poročala o svojem 
delu tudi občinskim ljudskim odborom, čeprav te obveznosti po predpisih 
nimajo. 

Odbor je obravnaval tudi delo poravnalnih svetov, katerih prve izkušnje 
že kažejo njihov izreden družbeno-politični pomen ter na potrebo, da se njihovo 
delo tudi zakonsko uredi. Za sestav poravnalnih svetov so po mnenju odbora 
važna predvsem kvaliteta in avtoriteta posameznih članov in ni utemeljena 
zahteva, naj bi bili vsi člani pravniki. Skrb ljudskih odborov in ustreznih orga- 
nizacij pa bo morala biti, da se za delo poravnalnih svetov zagotove tudi ustrezni 
prostori in materialna sredstva. 

Odbor je med drugim obravnaval tudi delovanje statistične službe. Ukrep 
Izvršnega sveta o načinu zbiranja statističnih podatkov po republiških upravnih 
organih, samostojnih zavodih in organizacijah, pomeni v praksi velik napredek 
glede na kvaliteto podatkov ter glede enotnosti pri njihovem zbiranju in obde- 
lavi. Po mnenju odbora pa zbiranje podatkov na občinah in okrajih ne zado- 
voljuje potreb okrajev in občin. Razen tega tudi metodologija statistične službe 
ni v skladu z metodologijo drugih služb, ki te podatke potrebujejo in se nakazuje 
potreba, da se problem statistične službe, kakor tudi njena oprema s sodobnimi 
sredstvi posebej prouči. 

Odbor s tem ni docela izčrpal vsa vprašanja, ki bi po poročilu Izvršnega 
sveta spadala v njegovo področje, vendar jih že poročilo samo dovolj jasno 
obravnava in tudi nakazuje njihovo rešitev. 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo predlaga Ljudski skupščini LRS, 
da v celoti odobri poročilo Izvršnega sveta za leto 1959 in s tem tudi njegovo 
vseskozi načelno in smotrno politiko ter delo. 

Predsednik Miha Marinko: Prosim poročevalca odbora za gospo- 
darstvo Republiškega zbora, da da poročilo. 

Franc Popit: Odbor za gospodarstvo Republiškega zbora Ljudske 
skupščine LRS je na svoji seji dne 24. februarja  1960 razpravljal o poročilu 



16 Skupna seja Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev 

Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS za leto  1959, in sicer o tistem delu, 
ki se nanaša na gospodarstvo. 

Pri oceni politike Izvršnega sveta na področju gospodarstva je odbor 
ugotovil, da je bila ta politika v celoti ustrezna danemu položaju in postav- 
ljenim družbeno-gospodarskim ciljem. Problematika s področja gospodarstva 
je že bila predmet obširne razprave v tem odboru ob razpravi o družbenem 
planu Ljudske republike Slovenije za leto 1960. Zato se je odbor poleg ugo- 
tovitve, da je poročilo sprejeti in odobriti, ker v celoti ustreza, omejil na raz- 
pravo le o nekaterih vprašanjih s področja gospodarstva, glede katerih je 
posebno smatral za potrebno, da obrne nanje pozornost Izvršnega sveta. Med 
temi vprašanji so zlasti naslednja: 

1. Združevanje sredstev gospodarskih organizacij 
Dasi je tudi o tem vpašanju odbor za gospodarstvo že razpravljal pri 

predlogu družbenega plana za leto 1960 je vendar to vprašanje še enkrat obrav- 
naval glede na njegovo izredno pomembnost za našo tekočo gospodarsko poli- 
tiko. Decentralizacijo tako pristojnosti kot sredstev v našem gospodarstvu, ki 
je eden od temeljev naše gospodarske politike, mora spremljati temu ustrezno 
združevanje tako organizacijskih enot kot tudi sredstev. To združevanje pa 
se ne sme vršiti na administrativen način, zato je treba temu procesu zdru- 
ževanja dati tudi ustrezne oblike, ki bodo kanalizirale ta stremljenja na demo- 
kratičen način brez administrativnega prisiljevanja tako, da bodo preko njega 
lahko prišle do izraza neposredne koristi posajnezne gospodarske organizacije. 
To so problemi, ki jih vsakodnevna praksa vse bolj postavlja v ospredje in vse 
bolj  terja ustrezne rešitve.  Izvršni svet naj  bi to vprašanje posebej  proučil. 

2. Strokovno šolstvo 
Tudi strokovno šolstvo je že bilo obravnavano v tem odboru. Ugotovljeno 

je bilo in ob sedanji razpravi ponovno naglašeno, da samo dosedanji načini 
vzgoje strokovnega kadra preko strokovnega šolstva ne ustrezajo več sedanjim 
potrebam našega gospodarstva, zlasti pa ni to šolstvo v stanju količinsko izpol- 
niti zahteve po potrebnem kadru. To praznino tako v kakovostnem kot v koli- 
činskem pogledu lahko izpopolni sistem izobrazbe na samem delovnem mestu 
v okviru gospodarske organizacije. Pri tem ostaja nerešenih cela vrsta vprašanj, 
ki zadevajo tako organizacijo te izobrazbe kot nadzorstvo in usmerjanje. Izvršni 
svet naj bi skušal rešiti prav ta vprašanja. 

3. Revizija investicijskih programov 
Odbor je razpravljal tudi o vprašanju, ali ne bi kazalo nekaterih pristoj- 

nosti v zvezi s potrjevanjem investicijskih programov decentralizirati glede na 
to, da naj bi se postopek čimbolj skrajšal. Odbor je ugotovil, da bi prevelika 
decentralizacija glede tega ne bila na mestu, svetuje Izvršnemu svetu naj prouči, 
če bi se lahko nekateri tehnični strokovni posli, ki jih sedaj opravlja republiška 
revizijska komisija, prenesli na okrajne revizijske komisije. 

4. Standardizacija v gradbeništvu 
Da bi se bolj podprla politika in napori za večjo uvedbo standardov in 

tipiziranih sestavnih delov v gradbeništvu, naj bi Izvršni svet določil, da smejo 
revizijske komisije potrjevati samo take programe oziroma projekte, kjer je 
projektant pri gradbenih objektih upošteval določene standarde in tipe. Na 
ta način bi bili tudi projektanti neposredno prisiljeni, da se drže postavljenih 
standardov. 
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5. Pavšaliranje gostinskih obratov 
Izvršni svet ugotavlja v svojem poročilu, da so posamezni ljudski odbori 

pavšalirali gostinske obrate tudi v primerih, ko za to ni bilo zakonite osnove. 
V razpravi je bilo naglašeno, da so bili mnogi ljudski odbori pogosto v to prisi- 
ljeni, če so hoteli v teh obratih zagotoviti nagrajevanje po učinku. Zato bi bilo 
treba proučiti v koliko to gospodarsko področje ne zahteva posebne ureditve 
sistema delitve dohodka. 

6. Elaborati  perspektivnega razvoja  posameznih  gospodarskih  panog. 
V okviru priprav za perspektivni plan gospodarskega razvoja so bili izde- 

lani dolgoročni načrti gospodarskega razvoja posameznih gospodarskih panog. 
Ob tej priložnosti ugotavlja odbor za gospodarstvo, da našemu gospodarstvu 
zelo manjka dolgoročnejše orientacije in da s takimi elaborati dolgoročnega 
razvoja rešuje Izvršni svet eno od najbolj perečih zadev, s katerimi se že sedaj 
vsakodnevno borijo posamezne gospodarske organizacije in ljudski odbori. 
Odbor je zato mnenja, da bi bilo treba te elaborate posredovati zainteresiranim 
gospodarskim organizacijam in ljudskim odborom, pa četudi predstavljajo del 
perspektivnega načrta, ki še ni odobren. Tako bi ti organi oziroma organizacije 
že sedaj dobili najpotrebnejšo orientacijo, ki jo neposredno potrebujejo. Odbor 
za gospodarstvo ifna za primerno posredovati ta mnenja in stališča Izvršnemu 
svetu prav ob razpravi o politiki Izvršnega sveta na področju gospodarstva za 
preteklo leto. 

Predsednik Miha Marinko: Prosim še predsednika odbora za gospo- 
darstvo Zbora proizvajalcev, da da poročilo. 

Jože Gerbec: Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske 
skupščine LRS je na svoji seji dne 24. februarja 1960 obravnaval poročilo 
Izvršnega sveta za leto 1959, in sicer tisti del, ki obravnava gospodarstva. 
Ugotovil je, da je bila politika Izvršnega sveta v lanskem letu povsem ustrezna 
in da so bili na tem področju doseženi pomembni uspehi. Odbor za gospo- 
darstvo je zato poročilo Izvršnega sveta soglasno in brez pripomb sprejel. 

Enako kot v razpravi o letošnjem družbenem planu pa so člani odbora 
tudi ob sprejemanju poročila Izvršnega sveta za leto 1959 obravnavali določena 
vprašanja, ki so pomembna za naše gospodarstvo, gospodarske organizacije in 
delovne kolektive in ki naj bi jih Izvršni svet v letu 1960 skrbno spremljal. 

Eno takšnih vprašanj je po mnenju odbora vprašanje sistema dela in orga- 
nizacije v gospodarskih organizacijah, s tem v zvezi pa vprašanje kadrov in 
celotni sklop vprašanj okoli tega: planiranje kadrov, študij, kvalifikacije, 
razdelitev na delovna mesta itd., kar je bilo doslej vse premalo obravnavano 
in razčiščeno. Na te,m področju se precej eksperimentira in uspehi niso v soraz- 
merju z vloženimi napori. Dosedanji štiristopenjski sistem kvalifikacij se je 
preživel. S pravilno organizacijo dela in razvrstitvijo kadra, z njegovo vzgojo 
in s pravočasnim planiranjem, s smotrnim ugotavljanjem, kateri kadri so nam 
potrebni, lahko prihranimo velika sredstva in izboljšamo celotno poslovanje. 
Zato je treba kadrovsko službo v podjetjih okrepiti in ji dati večji pomen. 

Po mnenju odbora naj bi Sekretariat za delo Izvršnega sveta v tepa letu 
pripravil okvirno podlago za sistem organizacije dela v gospodarskih organi- 
zacijah in v tej zvezi pomagal delovnim kolektivom pri reševanju zapletenih 
vprašanj. 
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Vprašanje kooperacije med gospodarskimi organizacijami se še vedno rešuje 
preveč samo s komercialne plati. Ker pa je to vprašanje za nadaljnji vzpon 
našega gospodarstva izredno pomembno, naj bi mu v tem letu Sekretariat za 
industrijo Izvršnega sveta posvetil še večjo pozornost kot doslej in s sestanki 
z gospodarskimi organizacijami, s strokovnimi nasveti in podobnim, pomagal 
doseči na tem področju boljše uspehe. 

Pred naše gospodarske organizacije se postavlja vedno zahtevneje potreba 
po uvajanju moderne tehnike, sodobne opreme, modernih tehnoloških postopkih 
in avtomatizacije. Člani odbora so mnenja, da je treba ta vprašanja resno pre- 
študirati in dobro pripraviti; potrebna je usmeritev na specializacijo tovarn, 
čemur bo treba prilagoditi proizvodnjo tovarn orodnih strojev. To vprašanje 
je treba reševati kompleksno in morajo pri tem sodelovati tudi inštituti, katerih 
delo bo treba koordinirati. Te stvari naj bi po mnenju odbora organizirali in 
vzpodbujali upravni organi. 

Tudi problem transporta postaja vedno bolj pereč. Zaostajanje razvoja 
delavskega samoupravljanja na železnicah, potreba po decentralizaciji skladov, 
zastarelost naprav in podobno, resno zavirajo nadaljnji razvoj naših železnic. 
Prav tako pa so tudi resne slabosti zaradi neurejenega stanja naših transportnih 
podjetij. Orientacija na daljinske prevoze, nesmotrna izkoriščenost kapacitet, 
različna politika lokalnih organov in podobno, so pojavi, ki jih bo treba v tem 
letu urediti in tako tudi na tem področju dati .možnost za nadaljnji napredek. 

Odbor je razpravljal tudi o drugih vprašanjih, ki jih poročilo navaja, 
in ki jih je reševal v lanskem letu Izvršni svet. Člani odbora so odobravali 
iniciativo Izvršnega sveta pri reševanju v poročilu navedenih vprašanj, prav 
tako pa sodelovanje pri reševanju vprašanj, ki jih obravnavajo drugi organi — 
preskrba z živilskimi potrebščinami, z raznim materialom in podobno — in bili 
mnenja, naj s takim delom Izvršni svet nadaljuje tudi v prihodnje. 

Glede na to je odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine 
LRS soglasno sprejel predlagano resolucijo in predlaga naj Ljudska skupščina 
LRS sprejme poročilo Izvršnega sveta, odobri njegovo politiko in delo v pre- 
teklem letu ter priporoči Izvršnejnu svetu,  naj s to politiko tudi nadaljuje. 

Predsednik Miha Marinko: Poročilo odbora za kulturo in prosveto 
bo dal predsednik odbora France Perovšek. 

France Perovšek: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci. Odbor za 
prosveto in kulturo Republiškega zbora je na svoji seji 23. februarja obširno 
obravnaval poročilo Izvršnega sveta, njegovo politiko in delo v 1959. letu. 
Odbor je pri tem posebno izčrpno razpravljal o vprašanjih s področja šolstva, 
kulture, prosvete in znanosti ter ugotovil, da so bili v preteklem letu na teh 
področjih doseženi pomembni uspehi, ki kažejo vso prizadevnost in skrb Izvrš- 
nega sveta, da se kulturna in prosvetna politika usmerja in uresničuje v skladu 
z našim celotnim družbenim razvojem in njegovimi potrebami načrtno, smotrno 
ter perspektivno. 

Odbor ugotavlja, da so ukrepi Izvršnega sveta ter v zvezi z njimi delo 
organov družbenega upravljanja na področju našega vzgojnega in izobraževal- 
nega sistema od osnovne šole do višjih in visokih šol dali dobre dosežke in 
sprožili pospešen in obsežen proces izgradnje novega šolskega sistema, ki bo 
lahko uresničeval zahteve in naloge, ki jih terjajo sedanje in bodoče družbene 
potrebe. Člani odbora so opozarjali na to, da se nekateri pedagoški kadri še 
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niso dovolj prilagodili zahtevam novega šolskega sistema, v katerem postaja 
reformirana šola javna družbena ustanova, pedagoški delavci pa javni delavci, 
ne pa administrativni uslužbenci. 

V preteklem letu so bili doseženi pomembni uspehi pri reorganizaciji 
višjega in visokega šolstva. Odbor je mnenja, naj bi pristojni organi pospešeno 
oblikovali novi višji in visokošolski sistem tudi v letu 1960. Pri tem je odbor 
še posebej opozoril na uspehe, ki jih je lani z ustanovitvijo nekaterih višjih 
šol v Mariboru dala decentralizacija univerzitetnega študija. 

V okviru šolske reforme bo treba po mnenju odbora obravnavati zlasti 
področje strokovnega šolstva. Strokovno šolstvo bo treba še dosledneje spraviti 
v sklad s pridobitvami moderne industrijske proizvodnje in tehničnimi dosežki 
na vseh področjih. Reforma študija na gimnazijah pa naj bi absolvente gimnazij 
bolj usposobila za določene poklice oziroma jih jasneje usmerila v posamezne 
veje višjega in visokošolskega študija. 

Člani odbora so v zvezi s tem obravnavali tudi tisti del poročila Izvršnega 
sveta oziroma pristojnih republiških upravnih organov, ki opozarjajo na problem 
pomanjkanja kadrov za posamezne stroke oziroma poklice. Odbor je bil mnenja, 
naj bi ustrezni organi zagotovili publikacije o posameznih poklicih in o mož- 
nostih, ki jih ti poklici dajejo mladim ljudem. Odbor priporoča pristojnim 
organom, naj v prihodnje preko različnih oblik nudijo mladini čimveč pomoči 
pri izbiri poklicev in jo zato pri izbiri študija usmerjajo bolj načrtno in v 
skladu z našimi družbenimi in gospodarskimi potrebami. 

Glede visokokvalificiranih kadrov in skrbi za vzgojo znanstvenega nara- 
ščaja je odbor mnenja, da bi bilo treba čimprej ustvariti evidenco o sedanjih 
in prihodnjih potrebah po teh kadrih, ustrezni organi, med njimi morda Zavod 
za gospodarsko planiranje LRS, pa naj bi to vprašanje sistematično spremljali. 

Pri vzgoji novega znanstvenega kadra dosedaj še ni potrebne koordinacije, 
evidence in usmerjanja. Za znanstveno izpopolnjevanje so sicer na razpolago 
večja sredstva in tudi štipendije v okviru mednarodne tehnične pomoči, kul- 
turnih in drugih konvencij oziroma sporazumov. Po mnenju odbora bi bilo 
treba v prihodnje doseči še večjo povezanost med zainteresiranimi organi tako, 
da bi se ta sredstva čim bolj načrtno razdeljevala ter vodila še načrtnejša 
kadrovska politika pri vzgoji znanstvenega naraščaja. Odbor ugotavlja, da se je 
delo naših inštitutov na podlagi prizadevanj Izvršnega sveta v zadnjih letih 
močneje povezalo s potrebami gospodarstva in njegovega nadaljnjega razvoja. 
Ta naloga inštitutov pa je zelo pomembna tudi za prihodnje. S temi inštituti 
posamezne gospodarske organizacije še vedno niso dovolj povezane in se njihove 
pomoči, čeprav jim je koristna, ne poslužujejo dovolj. Mnoga vprašanja, ki jih 
morajo gospodarske organizacije reševati, terjajo znanstvene obdelave. Vloga in 
delo inštitutov pri reševanju teh vprašanj zato ni samo zaželjena, ampak 
mnogokrat celo nujna. Tako n. pr. po mnenju odbora obsežen kompleks vprašanj 
proizvodnosti terja takšno znanstveno obdelavo, pri čemer bo lahko v praksi 
prišlo do ustvarjalnega sodelovanja med gospodarskimi in ustreznimi inštituti. 

Odbor ugotavlja, da večje gospodarske organizacije še premalo razvijajo 
raziskovalno delo, k čemur pa jih tudi tržišče dovolj ne sili. Tudi pri nekaterih 
znanstvenih kadrih še ni dovolj prevladala orientacija, da bi svoje sposobnosti 
v večji meri podredili potrebam sodobne proizvodnje. 

Odbor je nadalje obširno obravnaval tudi materialna vprašanja našega 
šolstva. Razmerje med materialnimi in personalnimi izdatki se vedno močneje 
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spreminja v škodo materialnih, tako da je nakup učil in drugih pripomočkov 
za boljši pouk otežkočen. Takšno materialno stanje pa tudi ovira hitrejše ures- 
ničevanje reformiranega šolskega programa. Ker so vsa vprašanja v zvezi z 
materialnimi potrebami naših šol zelo pereča, je odbor mnenja, da je treba 
v letu 1960 v celoti proučiti način finansiranja naših šol. Pri tem je bilo v 
razpravi navedenih več možnosti. Izraženo je bilo mnenje, naj bi se takšna 
sredstva zbirala preko ustreznih skladov, proučiti pa bi bilo treba tudi kakšne 
naj bi bile obveznosti investitorjev do graditve šolskih prostorov. V obravnavi 
je bilo namreč omenjeno, da v nekaterih večjih mestih in industrijskih središčih 
gradimo številne stanovanjske bloke, šol pa hkrati ne, tako, da ponekod obstaja 
še vedno nevarnost, da se bo pouk vršil v treh izmenah. 

Odbor je obravnaval tudi vprašanje štipendiranja in ugotovil, da se v celoti 
vzeto dajejo za štipendiranje znatna sredstva. Pri politiki štipendiranja pa je 
osnovna pomanjkljivost v tem, da so dajalci štipendij premalo povezani s 
šolami, kjer se štipendisti šolajo. Stipendira se predvsem študente v zadnjih 
semestrih oziroma letnikih, ne spremljajo pa se dovolj učni uspehi štipendistov 
in njihovo družbeno udejstvovanje. Po mnenju odbora bi bilo umestno, da vsi, 
ki štipendije dajejo težijo za tem, da bi štipendisti že med študijem prihajali 
k njim na prakso. 

Odbor je obravnaval tudi delo svetov za kulturo in prosveto okrajnih in 
občinskih ljudskih odborov. Po mnenju članov odbora ti sveti niso povsod 
kadrovsko ustrezno zasedeni in njihovemu delu posamezni ljudski odbori ne 
posvečajo dovolj pozornosti. Zlasti nekateri občinski ljudski odbori se zaradi 
manjše aktivnosti svetov za kulturo in prosveto redkeje ukvarjajo s problemi 
kulture in prosvete. Omenjeni so bili primeri, ko pristojni organi obravnavajo 
delo teh svetov le formalno in menijo, da so z izvolitvijo članov že opravili svojo 
dolžnost. Obširna problematika kulturne politike in konkretno delo' obstoječih 
kulturno-prosvetnih institucij terja, da pristojni organi v letu 1960 temeljiteje 
proučijo delo teh svetov in zagotove, da bo njihova politika odraz vseh naših 
družbenih stremljenj. Le tako bo po mnenju članov odbora mogoče, da bodo 
sveti v sodelovanju z ustreznimi organi, kultumo-prosvetnimi zavodi, organi- 
zacijami in društvi prispevali k reševanju vprašanj na vseh področjih kulture 
in prosvete in da se bodo z njimi, v skladu s potrebami, redno ukvarjali 
tudi ljudski  odbori. 

Odbor je obširno obravnaval tudi problematiko filmske proizvodnje v naši 
republiki in se v celoti strinja z mnenjem Izvršnega sveta, da je treba okrepiti 
družbeno vlogo filmskih svetov in njihov vpliv na proizvodne programe podjetij. 
Po mnenju odbora bo treba v letu 1960 kompleksno obravnavati vprašanje 
filmske proizvodnje, ki še vedno nosi pečat nenačrtnosti, hkrati pa terja, da 
si čimprej ustvarimo pregled družbenih potreb te proizvodnje. Odbor pozdravlja 
priporočilo, izraženo v poročilu Izvršnega sveta oziroma pristojnih republiških 
upravnih organih, naj pristojni organi v letu 1960 izdelajo širok perspektivni 
program filmske proizvodnje za daljše obdobje. Pri izdelavi tega programa, 
zlasti pa pri njegovi uresničitvi, naj bi po mnenju odbora, sodelovali vsi zain- 
teresirani činitelji, zlasti pa vsa naša kulturna javnost. 

V zvezi z vlogo našega filma je odbor obravnaval tudi vprašanje poljudno- 
znanstvenega filma, šolskega in otroškega filma, ter vlogo ki bi jo pri tem 
lahko odigrala televizija s šolskimi urami in drugimi oddajami, ki naj bi bile 
učinkovit prispevek k praktičnemu uveljavljanju šolske reforme. 
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Odbor med drugim tudi ugotavlja, da bo Zavod za šolski film zlasti z 
diafilmi kot direktnimi испцш pripomočki v bodoče imel za modernizacijo pouka 
še večji pomen kot doslej. Po mnenju odbora naj bi pristojni organi v letu 1960 
posvetili ustrezno pozornost filmski proizvodnji, šolskemu filmu, razširitvi 
kinematografske mreže kot tudi politiki razdeljevanja filmov. 

Odbor za prosveto in kulturo predlaga Ljudski skupščini LRS, da odobri 
politiko in delo Izvršnega sveta, ki naj bi s takšno politiko nadaljeval tudi 
v letu 1960. 

Predsednik Miha Marinko: Poročilo odbora za zdravstvo in socialno 
politiko bo dala tovarišica Mira Svetina. 

Mira Svetina: Poročilo odbora za zdravstvo in socialno politiko 
Republiškega zbora o obravnavanju poročila Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
LRS za leto 1959 je naslednje: 

Na seji odbora sta predstavnika Izvršnega sveta dala najprej obširnejšo 
obrazložitev k poročilu Izvršnega sveta za leto 1959, v kateri sta nakazala pro- 
blematiko in tudi perspektivo reševanja vrste vprašanj na posameznih področjih 
zdravstva in socialnega varstva. Nato so poslanci sami stavili vrsto vprašanj, 
za katera se zanimajo ali pa so na njihovem terenu aktualna, nakar sta pred- 
stavnika Izvršnega sveta na ta vprašanja odgovarjala. Obenem so poslanci 
dajali tudi različne predloge in priporočila oziroma prikazovali nujnost neka- 
terih nalog, katerim naj bi Izvršni svet, zlasti pa ljudski odbori in gospodarske 
organizacije posvetili v prihodnje še več pozornosti. 

Razprave so se udeležili vsi člani odbora, nekateri večkrat. Obširneje nava- 
jamo le najbolj aktualna vprašanja. 

Z uvedbo zdravstvenega zavarovanja za kmetijske proizvajalce se je število 
zavarovancev zelo povečalo. Po ugotovitvah poslancev s terena pa priprave za 
uvedbo tega zavarovanja tečejo prepočasi in bo treba s pripravami pohiteti. 
Potrebno bi bilo čimprej izdati dodatne predpise, da lahko priprave nemoteno 
tečejo. Z izdajo poljudno napisane brošure, ki pa je že v pripravi, je treba 
omogočiti poznavanje vseh pravic in obveznosti, ki izhajajo iz navedenega 
zakona. Odbor ugotavlja, da z uvedbo kmetijskega zavarovanja stoje pred 
javno zdravstveno službo še odgovornejše naloge, predvsem pa povečanje kapa- 
citet nekaterih izvenbolničnih ustanov in skrb za postopno povečanje števila 
kadra. 

Odbor ugotavlja, da postaja stanovanjski problem zdravstvenih delavcev 
ovira v poslovanju zdravstvenih zavodov in često onemogoča sistematično 
kadrovsko politiko. Zavodi po sedanjih predpisih nimajo možnosti za gradnjo 
stanovanj. Zato bi bilo treba to vprašanje proučiti in najti način, ki bo omogočal, 
da bodo zdravstveni zavodi in ljudski odbori lahko uspešneje reševali ta vpra- 
šanja. Ne glede na to pa bi morali ljudski odbori v okviru možnosti stano- 
vanjsko vprašanje, ki predstavlja sestavni del skrbi za razvijanje zdravstvenega 
varstva, takoj reševati. 

Lastna sredstva zdravstvenih zavodov predstavljajo stalni vir tehničnega 
izpopolnjevanja zdravstvenih zavodov in so jim omogočila zelo velik napredek. 
Odbor ugotavlja, da so ta sredstva precejšnja in da bi bilo morda s sporazumnim 
Pogodbenim združevanjem dela teh sredstev .mogoče izvršiti tudi večje rekon- 
strukcije v naših zdravstvenih zavodih. 
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Odbor je razvil tudi obširnejšo razpravo o ugotovitvi, ki jo navaja poročilo 
Izvršnega sveta, da bi se morali zdravstveni kadri bolj vključevati v delo 
družbenih organizacij. Odbor smatra, da bi se morali zdravstveni delavci čimbolj 
vključevati v najrazličnejše akcije družbenih organizacij na posameznih pod- 
ročjih, pri tem pa ugotavlja, da bi bilo treba družbeni vzgoji zdravstvenih 
delavcev v strokovnih šolah posvetiti več pozornosti, prav tako pa tudi pomagati 
zdravstvenim delavcem, da se čimbolj vključijo v družbeno življenje. Zdrav- 
stveni delavci bi morali v večji meri proučevati problematiko posameznih pod- 
ročij in v zvezi s tem izdelati plan kompleksnega reševanja teh problemov. 
To bi omogočilo tudi širše angažiranje družbenih organizacij pri različnih 
akcijah za utrjevanje zdravja in za preprečevanje vzrokov obolelosti prebi- 
valstva. 

Odbor se strinja z dosedaj podvzetimi ukrepi na področju reforme strokov- 
nega medicinskega šolstva, zlasti pa na področju zobozdravstva in farmacije, 
in smatra, da je treba akcijo za nadaljnjo reformo čim intenzivneje nadaljevali. 
Odbor je o tem vprašanju že predhodno razpravljal in bo reševanje tega vpra- 
šanja spremljal tudi v prihodnje. 

Odbor je razpravljal tudi o delu organov družbenega upravljanja v zdrav- 
stvu in ugotovil, da so se ti uveljavili in dosegajo lepe uspehe zlasti pri boljšem 
gospodarjenju in pri izboljševanju odnosov zdravstvenega osebja do pacientov. 
Manj uspešno pa so se morali organi družbenega upravljanja v zdravstvu lotiti 
družbene vsebine dela posameznih ustanov in zavodov ter njihove zdravstvene 
politike na določenem območju. 

Ugotovljeno je tudi bilo, da je s pravkar nakazanimi vprašanji tesno po- 
vezan tudi problem statistike in evidence, ki jo bo treba vsekakor izpopolniti. 
Statistika bo morala znatno hitreje dajati podatke, kar nam bo omogočilo 
analizo zdravstvenega stanja določenih področij, dajalo stvarne pokazatelje 
uspehov ali slabosti našega dela in omogočalo boljše koriščenje podatkov v 
akcijah, ki so namenjene skrbi za našega človeka. 

Da bi odstranili nekatere dosedanje pomanjkljivosti, je treba prav tako 
proučiti dosedanji sistem štipendiranja zdravstvenih kadrov. 

V odboru se je razvila tudi razprava o delu splošnega zdravnika in o delu 
zdravnikov-specialistov. Odbor je ugotovil, da se vloga in pomen splošnega 
zdravnika često zmanjšuje, kar gre na škodo pacientov, obenem pa povečuje 
obremenjenost specialistične službe, kar ne vodi tudi k racionalni porabi druž- 
benih sredstev. Prav glede tega bo morala zdravstvena služba še marsikaj 
proučiti in podvzeti. 

Odbor nadalje smatra, da je odnos do pacienta še marsikdaj zelo biro- 
kratski in da je treba zaradi tega nenehno krepiti socialistične odnose med 
zdravstvenimi delavci samimi in jih uveljaviti tudi v odnosu do državljanov. 
Stremeti je treba po čim racionalnejšem izkoriščanju zdravstvenh kapacitet in 
kadrov. Tudi tu ugotavlja odbor določene slabosti, kar prihaja do izraza tudi 
pri honorarnem in nadurnem delu zdravstvenih delavcev, ki je zaradi delnega 
pomanjkanja kadrov še vedno razumljivo, vendar pa postaja vedno bolj pereče 
pomanjkanje časa za stalno strokovno izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev. 

Člani odbora so omenjali tudi še vedno pereče vprašanje ureditve klimatsko- 
topliškega zdravljenja glede na turizem in gostinstvo in poudarili, da je treba 
najti take rešitve, da bodo lahko ti kraji z vseh vidikov maksimalno izrabljeni. 
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Odbor smatra, da bi zato bilo treba pohiteti z osnutkom zakona, ki pa je že 
v pripravi. 

Clani odbora so tudi ugotovili, da je higienskotehnična zaščita dosegla 
v zadnjih letih velik napredek. Potrebno pa bi bilo, da bi zdravstveni organi 
še bolj usmerjali porabo zaščitnih sredstev skladno z analizami obolelosti de- 
lavcev v posameznih podjetjih. Na ta način bi se ta sredstva še racionalneje 
uporabljala. 

Z enako pozornostjo je odbor obravnaval tudi vprašanja s področja socialne 
politike oziroma socialnega varstva, ki naj bo pojmovano v vsej širini, pred- 
vsem pa v skrbi za človeka, kjerkoli se ta nahaja — bodisi v komuni, v tovarni 
ali drugod. Socialno varstvo naj ne rešuje samo posameznih socialnih primerov, 
temveč naj prvenstveno pomaga reševati ob rastočih spremembah razvoja dolo- 
čena vprašanja skrbi za človeka v celoti. 

Odbor pa je še posebej podčrtal vprašanje varstva borcev narodnoosvobo- 
dilne borbe in otrok padlih borcev ter žrtev fašističnega nasilja, nadalje vpra- 
šanje rehabilitacije invalidov in defektnih oseb in vzgoje kadrov na področju 
socialnih služb. 

Glede pomoči nekaterim kategorijam borcev narodnoosvobodilne borbe, 
katerih materialni, zdravstveni in socialni položaj, iz katerihkoli razlogov še ni 
urejen, je bil odbor mnenja, da je to vsestransko pomoč treba nuditi čim 
hitreje in da morajo pri tem poleg prizadevanj Izvršnega sveta predvsem ljudski 
odbor in njihovi organi pokazati čimveč iniciative in konkretnih akcij. 

Skrb za otroke padlih borcev in žrtev fašističnega nasilja se je izražala 
predvsem v finansiranju šolanja teh otrok. Manj pa smo skrbeh za njihovo 
vzgojo, kar bi bila dolžnost predvsem družbenih organizacij. Izkušnje kažejo, 
da pri vzgoji otrok v naših zavodih niso bili doseženi najboljši uspehi in da 
tem otrokom manjka predvsem družinske vzgoje, ki je v teh zavodih niso 
mogli dobiti v zadostni meri. 

Odbor je pozitivno ocenil začeto prakso rejništva in posvojitev otrok brez 
staršev ter priporočil razvijanje in izpopolnjevanje te poti. Ugotovil je, da bi 
bilo reševanje vzgoje otrok brez staršev samo preko domov enostransko, čeprav 
so domovi v celotnem sklopu tega reševanja tudi potrebni. 

Odbor se je strinjal, da je rehabilitacija invalidov vseh kategorij in men- 
talno ali fizično prizadetih oseb pereče vprašanje, ki ga je treba hitreje, pred- 
vsem pa kompleksneje reševati. Preiti je treba iz dosedanje, čestokrat že raz- 
meroma ustaljene prakse delne rehabilitacije, bodisi medicinske, delovne ali 
socialne, v enotno in skladno, ki naj zajame predvsem tudi vprašanje zagoto- 
vitve primernih delovnih mest in primernega splošnega družbenega okolja, ki 
naj bo nadaljevanje začete celotne rehabilitacije. 

Odbor je razpravljal o skrbi za stare in onemogle in o domovih, kjer 
bi bilo treba ločiti težje telesno in duševno prizadete od še zdravih in sposobnih 
za mala vsakodnevna opravila. Predvsem pa je podčrtal važnost družbenih 
naporov za organiziranje pogojev življenja za stare in onemogle v stanovanjskih 
skupnostih in v okviru socialnih služb, ki jih je treba pospešeno razvijati v naj- 
različnejših oblikah. 

Isto je odbor ugotovil tudi glede varstva družine oziroma glede organizi- 
ranja ustreznih služb v stanovanjskih skupnostih. 
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Tudi o negativnih družbenih pojavih, predvsem o alkoholizmu, je odbor 
razpravljal, vendar je sklenil, da bi bilo bolje o teh problemih razpravljati 
posebej in to na podlagi zbrane in proučene dokumentacije. 

Pomanjkanje usposobljenih socialnih delavcev čutimo povsod, tako v občinah 
in v posameznih zavodih ter ustanovah kakor tudi v gospodarskih organizacijah. 
Dejstvo, da vloga in delokrog socialnih služb še mnogokrat nista povsem do- 
ločena in opredeljena, nas vprašanje profila in usposabljanja teh kadrov po- 
stavlja pred posebne naloge. Zlasti je aktualno vprašanje razvijanja kadrovsko- 
socialnega sektorja v gospodarskih organizacijah in kadrov, ki bi na teh 
sektorjih delali. Prav tako zdravstveni delavci ne morejo tako uspešno oprav- 
ljati svojih nalog, ker jim pri tem še ne pomagajo socialni delavci. Čeprav 
profil socialnega delavca v zdravstvenih zavodih še ni povsem določen, pa 
nam potrebe po takem delavcu potrjuje praksa, ker veliko zdravstvenih zavodov 
že sedaj štipendira slušatelje šole za socialne delavce. Poleg povečane zmoglji- 
vosti šole za redne slušatelje, bo potrebno organizirati tudi sistem krajših 
seminarjev, razširiti možnosti izrednega študija, proučiti .možnosti za dopisne 
šole itd. 

Odbor je tudi mnenja, da bi zlasti občinski ljudski odbori morali povečati 
skrb za razvoj svojih socialnih služb in pravočasno štipendirati potrebne kadre. 
V zvezi s tem je bilo ugotovljeno, da bi bilo treba tudi sistemizacijo delovnih 
mest na teh področjih še proučiti in izpopolniti. 

Člani odbora so navedli tudi nekatere druge probleme, kot je to vprašanje 
predpisov za počitniška letovanja in vsebino dela na teh letovanjih, vprašanje 
nadaljnjega razvoja šolskih mlečnih kuhinj, ki jih je treba urediti s predpisi, 
vendar je bilo ugotovljeno, da je reševanje teh vprašanj  že v teku. 

Odbor je v celotni razpravi pozitivno ocenil politiko Izvršnega sveta in 
njegovih organov in je predloženo poročilo sprejel. Odbor sprejema tudi pred- 
lagano resolucijo. 

Predsednik Miha Marinko: Poročilo odbora za organizacijo dela in 
socialnega zavarovanja Zbora proizvajalcev bo dal predsednik Jože Bergant. 

Jože Bergant: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Na svoji seji 
24. februarja 1960 je odbor za vprašanja dela in socialnega zavarovanja Zbora 
proizvajalcev obravnaval poročilo Izvršnega sveta, njegovo politiko in delo v 
preteklem letu in pri tem zlasti področja, ki so povezana z vprašanji dela, 
zaposlovanja, socialnega zavarovanja, socialnega skrbstva itd. 

Uspehi, ki so bili doseženi na teh področjih v letu 1959 odsevajo vso pri- 
zadevnost in skrb Izvršnega sveta za smotrno reševanje teh vprašanj. Pri obrav- 
navanju poročila je bilo zlasti poudarjeno, da so novi pravilniki o osebnih 
dohodkih omogočili gospodarskim organizacijam samostojnejšo politiko nagra- 
jevanja, temelječo na ekonomski podlagi in na uvajanju vzpodbudnejšega načina 
nagrajevanja. Analitična ocena delovnih mest ter ekonomska analiza delovanja 
podjetij je bila potrebna pri sestavljanju ustreznih tarifnih pravilnikov, ker je 
odkrivala pomanjkljivosti in terjala njihovo odpravo pri organizaciji dela, 
strokovnosti delavcev itd. V preteklem letu je bilo na teh področjih ogromno 
storjenega in je večina gospodarskih organizacij po mnenju članov odbora 
sprejela nove tarifne pravilnike v skladu s smernicami Izvršnega sveta. 
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Sestavljanje novih tarifnih pravilnikov v manjših gospodarskih organiza- 
cijah, po mnenju odbora ni imelo za podlago analitične ocene delovnih mest, 
аларак je bilo formalno in brez utemeljene ekonomske analize. Po mnenju 
odbora pristojni organi občin in okrajev nimajo še dovolj razumevanja za te 
gospodarske organizacije in jim tudi drugače posvečajo premalo pozornosti, kar 
se odraža v slabši organizaciji dela, problemih proizvodnje itd. 

Uspehi, ki so bili v preteklem letu doseženi v zvezi z vzpodbudnejšim 
načinom nagrajevanja, po mnenju odbora terjajo, da pristojni organi spremljajo 
nagrajevanje kot celoto tudi v tem letu in da prispevajo k njegovemu nadalj- 
njemu razvijanju. Odbor ugotavlja, da so pristojni organi na podlagi prizadevanj 
Izvršnega sveta v preteklem letu omejevali prekomerno zaposlovanje, zlasti oseb 
z dežele v mestih in industrijskih središčih, ter jneni, naj pristojni organi tem 
vprašanjem v tem letu posvetijo vso pozornost. Po mnenju odbora gre preko- 
merno zaposlovanje v industriji ponekod že na škodo kmetijske proizvodnje, 
poraja pa hkrati že znane probleme, kot so stanovanjski, preobremenitev komu- 
nalnih naprav ter ustvarjanje določenih problemov v sami proizvodnji. 

V tej zvezi so člani odbora opozarjali tudi na povečanje poškodb pri delu 
in to prav iz vrst novosprejetih delavcev. Glede na to, da se je lani povečalo 
število poškodb pri delu za okrog 5,5 %, je odbor obravnaval tudi ta problem. 
Odbor je mnenja, da bi morale gospodarske organizacije povečati skrb novo- 
sprejetim delavcem in njihovemu uvajanju na delovno fnesto, zaostriti vpra- 
šanje odnosa do uporabe zaščitnih sredstev ter tudi preko centrov za strokovno 
izpopolnjevanje, skrbeti za višjo strokovnost že zaposlenih. Gospodarske orga- 
nizacije pa naj bi v zvezi s tem, odpravljale vse tiste vzroke, ki vplivajo na 
poškodbe pri delu kot so neurejeni pogoji dela, slaba organizacija dela, ne- 
poznavanje varstvenih predpisov itd. Po mnenju odbora so mnoge gospodarske 
organizacije vložile za higiensko tehnično zaščito pri delu precej sredstev, sedanji 
predpisi pa jih ne vzpodbujajo dovolj, da bi se tem vprašanjem še bolj posvetile. 

Glede delovnih invalidov pa je odbor mnenja, naj pristojni organi posvetijo 
vso pozornost, da se bodo delovni invalidi čimprej profesionalno rehabilitirali 
in da jih bodo tudi gospodarske organizacije sprejemale na delovna mesta, ki 
ustrezajo njihovi profesionalni prekvalifikaciji. 

Pri obravnavanju vprašanj s področja socialnega zavarovanja, so člani 
odbora poudarjali, da zlasti izdatki za zdravstveno varstvo naraščajo. Pri tem 
seveda ne gre zanikati uspehov zdravstvenega varstva in zdravstvene službe. 
Po mnenju članov odbora pri reševanju tega problema ne gre zmanjšati pravic 
zavarovancev, ampak bi bili potrebni ukrepi, ki bi zavarovance usfnerjali v 
smotrnejše in racionalnejše izkoriščanje njihovih pravic iz zdravstvenega var- 
stva in smotrno uporabo zdravil. Člani odbora so pri tem opozarjali, da bi 
morala tudi podjetja za izdelovanje zdravil težiti za tem, da bo v zavitkih 
manjša količina zdravil, kar naj bi vplivalo na to, da bi pri zavarovancih ne 
ostala neporabljena. 

Razprava v zvezi s socialnim zavarovanjem je nakazala tudi potrebo po 
spremembi organizacije in finansiranja socialnega zavarovanja. Pri tem je odbor 
obravnaval tudi vprašanje dodatnega prispevka za socialno zavarovanje, ki ga 
morajo zavezanci plačevanja socialnega zavarovanja plačati čim se število iz- 
ostankov dvigne nad okrajno povprečje. Železarne, obrati črne metalurgije in 
fnnoge druge gospodarske panoge pa kljub vsem ukrepom, ki naj bi zmanjšali 
izostanke,  okrajna  povprečja presegajo že ob normalnih delovnih  pogojih  in 
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inštrument dodatnega prispevka za socialno zavarovanje deluje avtomatično, 
ne da bi pri tem vplivali drugi opravičljivi mojnenti. 

Odbor je obravnaval tudi delo svetov pristojnih za vprašanja dela, zlasti 
pri občinskih ljudskih odborih. Po mnenju članov odbora, delovanju teh svetov 
občinski ljudski odbori in drugi pristojni organi ne posvečajo dovolj pozornosti 
in njihovo vlogo nekako podcenjujejo. V prihodnje naj bi ljudski odbori težili 
za. tem, da se člani svetov za delo usposobijo za svoje naloge ter da se delo 
teh svetov poglobi, kar naj se odrazi tudi pri delu občinskih ljudskih odborov 
kot celote. 

Odbor je obravnaval tudi vprašanje varstva borcev narodnoosvobodilne 
borbe in ugotavlja, da je temu varstvu Izvršni svet v preteklem letu posvetil 
vso skrb. Skrb za borce narodnoosvobodilne borbe se je kazala pri reševanju 
zdravstvenih vprašanj, stanovanjskih, zaposlitve itd. Člani odbora so mnenja, 
da nekatere mestne in industrijske občine ter ustrezne organizacije vsa ta vpra- 
šanja že vse bolj načrtno rešujejo in so predvidele tudi ustrezna sredstva za 
reševanje stanovanjskih problemov borcev narodnoosvobodilne borbe. V kmeč- 
kih predelih pa bi morali posvetiti ustrezno skrb tudi starejšim kmečkim pre- 
bivalcem, ki so aktivno sodelovali v narodnoosvobodilni borbi in proučiti oblike 
ter način obravnavanja in reševanja njihovih problemov. 

Odbor je mnenja, naj bi Izvršni svet tudi v letu 1960 posvečal enako skrb 
reševanju teh problemov ter zlasti občinskim ljudskim odborom dajal glede 
varstva borcev narodnoosvobodilne borbe ustrezne smernice in vzpodbude. 

Odbor je obravnaval tudi področja socialnega varstva in meni, da bi bilo 
treba družbeno upravljanje v socialnih zavodih in na področjih socialnih služb 
v prihodnje še poglabljati in razvijati. Na področju socialnega varstva bi bilo 
treba po mnenju odbora razvijati preventivne službe in stremeti za tem, da se 
vpelje v gospodarskih organizacijah služba socialnega delavca, ki naj bi deloval 
v okviru kadrovske službe. Člani odbora so ugotavljali tudi potrebo, da stano- 
vanjske skupnosti čimprej razvijejo in razširijo svojo dejavnost ter da tudi drugi 
pristojni organi posvetijo ustrezno skrb storitvenim oziroma servisnim službam. 
Čeprav se vprašanje družbene prehrane rešuje vedno bolj načrtno, so člani 
odbora opozarjali tudi na potrebo po ustanavljanju dietičnih in njim podobnih 
menz. 

Med drugim je odbor obravnaval tudi nekatera vprašanja telesne kulture 
in meni, da bi morali pristojni organi še bolj skrbeti za telesno vzgojne objekte 
in posvečati več pozornosti vprašanjem telesne kulture. 

Odbor za vprašanja dela in socialnega zavarovanja Zbora proizvajalcev 
predlaga Ljudski skupščini LRS, da odobri politiko in delo Izvršnega sveta, ki 
naj bi s takšno politiko nadaljeval tudi v letu 1960. 

Predsednik Miha Marinko: Za oba zakonodajna odbora bo dal po- 
ročilo še predsednik zakonodajnega odbora Republiškega zbora dr. Heli Modic. 

dr. Heli Modic: Zakonodajna odbora Republiškega zbora in Zbora 
proizvajalcev Ljudske skupščine LRS sta na skupni seji obravnavala poročilo 
Izvršnega sveta, in sicer le orientacijski načrt zakonodajnega dela Ljudske 
republike Slovenije za leto 1960. K tejnu načrtu odbora nista imela pripomb. 
V obravnavi pa so člani obeh odborov opozorili na to, da so bile sugestije in 
predlogi predsednika Izvršnega sveta, ki jih je vsebovala njegova zaključna 
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beseda k lanskoletnemu poročilu Izvršnega sveta o delu skupščinskih odborov, 
še premalo uresničeni. 

Po mnenju odborov bi bilo primerno, da bi skupščinski odbori na podlagi 
poročila Izvršnega sveta in programa zakonodajnega dela sestavili podrobnejše 
programe za svoje delo, pri čemer bi bilo zelo umestno, da bi odbori o posa- 
meznih perečih vprašanjih opravili tudi poprejšnje razprave na podlagi pro- 
blemov in tez, ki bi jih pripravil Izvršni svet ali skupno z njim odbori. S tem 
bi bilo ustreženo željam mnogih poslancev, da bi bili vključeni v zakonodajno 
delo že v pripravljalnepi postopku, to je takrat, ko se ugotavljajo osnove in 
stališča, ne pa šele v zaključni fazi, ko je že predložen predlog predpisa. 

Zakonodajna odbora se s poročilom Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS 
v celoti strinjata. 

Predsednik   Miha   Marinko:   Prekinjam sejo. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.05 in se je nadaljevala ob 12.35 uri.) 

Predsednik Miha Marinko: Nadaljujemo sejo. Pričenjam razpravo 
o poročilu Izvršnega sveta. Kdo se javlja k besedi? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, 
potem dajem besedo ljudskemu poslancu tovarišu Milanu Apihu, ki želi pred- 
lagati skupščini predlog resolucije. 

Milan Apih: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Moj namen je 
predložiti skupščini predlog resolucije, in sicer v imenu vseh odborov Ljudske 
skupščine, ki so razpravljali o poročilu Izvršnega sveta. Predlog resolucije je 
naslednji: 

Ljudska skupščina LR Slovenije je na skupni seji Republiškega zbora in 
Zbora proizvajalcev dne 29. februarja 1960 na podlagi poročila Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS in na podlagi obravnave o tem poročilu sprejela na- 
slednjo resolucijo: 

»Ljudska skupščina LR Slovenije sprejema poročilo Izvršnega sveta Ljudske 
skupščine o delu v letu 1959 ter odobrava njegovo politiko in delo v pre- 
teklem letu. 

Ljudska skupščina LR Slovenije ugotavlja, da so bila v izčrpni obravnavi 
o tem poročilu izražena mnenja ter podani predlogi in pobude, ki se nanašajo 
na nadaljnje izvajanje politike in dela Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS 
ter na delo in naloge republiških upravnih organov in svetov. 

Ljudska skupščina LR Slovenije priporoča Izvršnemu svetu, da ta mnenja, 
predloge in pobude prouči, jih oceni v luči splošnih smernic Ljudske skupščine 
LRS in jih, kolikor so z njimi v skladu, pri svojem delu upošteva.« 

Predsednik Miha Marinko: Dajem predlog resolucije in s tem tudi 
poročilo Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS za leto 1959 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 sta tako reso- 
lucija kakor tudi poročilo Izvršnega sveta sprejeta. 

S tem prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
o stanju in problemih v turizmu, gostinstvu in družbeni prehrani ter smernicah 
za nadaljnji razvoj. 
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Tudi to poročilo sta obravnavala gospodarska odbora. Na današnjo sejo pa 
smo povabili tudi predstavnike turizma in družbenih organizacij, ki se pečajo 
s tem problemom. Zato predlagam, da jim omogočimo razpravo. Se skupščina 
s tem predlogom strinja? (Poslanci se strinjajo.) 

Pričenjam razpravo. Prosim predstavnika Izvršnega sveta dr. Marijana 
Dermastio za uvodno besedo. 

Dr. Marijan Dermastia: Tovariši ljudski poslanci! Uspehi v reše- 
vanju osnovnih nalog gospodarskega razvoja naše države odpirajo neprestano 
nova vprašanja, ki jih moramo reševati skladno s splošnim razvojem, če nočemo, 
da bo zaostajanje na posameznih področjih v neposredni prihodnosti povzročilo 
večje in težje premagljive neskladnosti. 2e v sedanjem razdobju, ko sicer 
osnovno pozornost še vedno posvečamo modernizaciji industrijske in kmetijske 
proizvodnje, stopajo vedno bolj v ospredje prav tista vprašanja, ki se odpirajo 
kot naravna posledica večje razvitosti, naraščanja splošnega in osebnega do- 
hodka in vsestranskega dviga življenjske ravni. Med temi vprašanji zavzema 
najvažnejše mesto turizem, ki bi s primernimi in vsestranskimi napori lahko 
odigral v naši državi nasploh, posebno pa v naši republiki važno vlogo v na- 
daljnjem hitrem dviganju splošnega in osebnega dohodka in omogočil našemu 
delovnemu človeku široke možnosti za razvedrilo in obnovo delovne sposobnosti. 

Naša država v celoti predstavlja za turizem zanimivo področje, naša re- 
publika pa ima glede tega še posebne prednosti. Slovenija s svojo zemljepisno 
lego in neizčrpnimi naravnimi lepotami daje možnosti za razvoj turizma na 
vsem področju. Na razmeroma majhni površini in majhnih razdaljah imamo 
obmorske in planinske predele, ki omogočajo zimsko in letno izkoriščanje, na- 
ravna in klimatska zdravilišča, kulturne in prirodne znamenitosti, bogate mož- 
nosti lova, ribolova in drugih športov. Ti pogoji, povezani preko turizma v 
skladno celoto, ustvarjajo široke temelje za nadaljnji hitrejši dvig žvljenjske 
ravni prebivalstva in nudijo izredne možnosti za dnevno obnovo delovne spo- 
sobnosti in letni oddih. 

Razvijanje turizma je torej sestavni del naše borbe za dviganje življenjske 
ravni. Z dohodki iz te dejavnosti povečujemo dohodke družine in komune z 
neposredno zaposlitvijo v najrazličnejših gospodarskih organizacijah, ki sode- 
lujejo v turističnem prometu z razširitvijo turističnih uslug v okviru družine, 
ali pa z izdelavo in pripravo najrazličnejših predmetov domače obrti, ki so 
v turističnem prometu tako iskani. Zato bi bilo napačno, če bi turizem cenili 
samo po rezultatih, doseženih na področju gostinstva. Nasprotno, zavedati se 
moramo, da so za uspehe na turističnem področju odgovorne in na njih ne- 
posredno zainteresirane komune in gospodarske organizacije gostinstva, trgo- 
vine, industrije, kmetijstva, prometa, kakor tudi cela vrsta družbenih organi- 
zacij, tako tistih, ki neposredno delajo na področju turizma, prav tako pa tudi 
tistih, ki se bavijo z vprašanji športa, kulture, vzgoje mladine in zaščite inte- 
resov delovnega človeka. 

Razvoj turizma je po osvoboditvi zlasti pa v zadnjih letih pokazal nesluten 
razmah. Tako smo v letu 1959 za dvakrat presegli število nočitev iz leta 1938, 
čeprav je poznano, da se število prenočitvenih kapacitet v odnosu na predvojno 
ni bistveno izpremenilo, ker so bila investicijska vlaganja na tem področju iz 
razumljivih vzrokov in v primerjavi z ostalimi gospodarskirni dejavnostmi iz- 
redno nizka. Prav ta ugotovitev pa potrjuje dejstvo, da ima Slovenija neizčrpne 
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možnosti za razvoj turizma, da pa je skrajni čas ustvariti za to potrebne pogoje, 
saj nam razvoj prav te dejavnosti z relativno majhnimi vlaganji lahko da velike 
gospodarske in družbene koristi. Tega se morajo zavedati predvsem komune, 
saj je turizem s svojo krajevno pogojenostjo in usmerjenostjo dohodka, ki ga 
prinaša, tipična komunalna dejavnost. Zlasti pa se je treba zavedati, da za 
razvoj turizma niso vedno, predvsem pa ne povsod, potrebna velika investicijska 
sredstva, temveč da je posebno v naših okoliščinah zelo veliko možnosti da z 
majhnimi vlaganji dosežemo dobre rezultate. 

Naši pogoji nam še ne dopuščajo, da bi na področju turizma poenotili 
napore za domači in inozemski turizem. Izhajajoč iz te ugotovitve moramo z 
izkoriščanjem vseh možnosti, ki nam jih nudi naša socialistčna zakonodaja reše- 
vati predvsem vprašanje dnevne preskrbe in oddiha našega delovnega človeka 
in zato smatramo, da je sestavni del borbe za napredek na turističnem področju 
tudi hitrejše in uspešnejše reševanje počitniških domov, izletišč in objektov 
družbene prehrane, ki naj omogočijo našemu delovnemu človeku zadovoljitev 
njegovih potreb v skladu z njegovimi možnostmi. Ustvaritev takih predpogojev 
bo omogočila, da na področju komercialnega turizma izhajamo predvsem s sta- 
lišča neposrednih ekonomskih interesov delovnega kolektiva in komune v skladu 
z načeli, da kvalitetnejša usluga zahteva tudi večje plačilo. 

Razvoj domačega turizma bi torej moral iti v smeri ustvarjanja čim boljših 
pogojev za dnevno rekreacijo, t. j. z dobro organizacijo turistično-športnih na- 
prav na področju komune. Prav tako pa seveda ne smemo zanemariti tudi 
izgradnjo in nadaljnje razvijanje organizacije počitniških domov, ki naj omogoči 
boljše koriščenje letnega oddiha delovnim ljudem. Pri organizaciji počitniških 
domov bo najbrže na temelju današnjih izkušenj treba skrbeti za združevanje 
individualnih interesov posameznih kolektivov in komun, ker bomo na tak 
način ob spoštovanju njihovih interesov dosegli z manjšimi stroški bolje rezul- 
tate tako v pogledu koriščenja obstoječih kapacitet, kakor tudi v pogledu 
gospodarjenja z njimi. Naraščajoča proizvodnost ter s tem neposredno povezana 
hitra rast kupne moči prebivalstva pa nas nujno sili, da taki organizaciji oddiha 
in odmora posvetimo posebno pozornost in pohitimo, da tako z večjo udeležbo 
turizma omogočimo koristnejše črpanje naraščajočih dohodkov prebivalstva. 
Naraščajoča kupna moč prebivalstva pa nas tudi sili, da vedno bolj posvečamo 
skrb kvaliteti uslug tudi na tem področju, ker pač z naraščanjem kupne moči 
rastejo tudi zahteve po kvalitetnih storitvah. 

V razvoju inozemskega turizma je upoštevanje gospodarskih načel bistvene 
važnosti, ne smemo pa zanemarjati tudi politične plati turizma v svetu aktivne 
koeksistence, ker turizem v veliki meri prispeva k zbliževanju med narodi in 
k boljšemu medsebojnemu spoznavanju. 

Čeprav je število nočitev v zadnjih letih izredno veliko, pa odpade na ino- 
zemske turiste znatno manjši delež, kljub temu, da je splošno poznano dejstvo, 
da je deviza zaslužena s turizmom stoodstotno cenejša od devize zaslužene z 
blagovnim izvozom. Te ugotovitve nam jasno kažejo, da še nismo doumeli 
velikega pomena inozemskega turizma kot močnega sredstva za izravnavo naše 
plačilne bilance. Primerjava z drugimi deželami, posebno s sosednjimi, ki nimajo 
nič boljših naravnih pogojev od naših, nam kaže, da le-te ta faktor močno upo- 
števajo. Tako je Italija s turizmom krila v 1957. letu 50,5 % negativnega salda 
svoje plačilne bilance, Avstrija pa ustvarja s turizmom presežke. Nasprotno pa 
smo mi v istem letu s turizmom pokrili samo 2,3 0/o našega negativnega salda. 
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Samo ta podatek jasno kaže, da so v okviru Jugoslavije še ogromne možnosti 
in da ima v tem okviru Slovenija, ki leži na neposrednem vstopu v našo državo 
in ima zelo razvit maloobmejrni promet, še posebno mesto. Da bi te možnosti 
izkoristili pa je nujno usmeriti vse napore v tej smeri in prilagoditi način dela 
in gospodarjenja naših delovnih kolektivov in komun temu cilju. 

Zasedba kapacitet in višina turističnega prometa v glavnih mesecih turi- 
stične sezone nam jasno govori, da smo v tem pogledu dosegli maksimalno 
stopnjo in da je nadaljnji razvoj turizma odvisen od sistematične in temeljite 
izgradnje materialne osnove. Dosedanja sredstva so sicer pripomogla k bistve- 
nemu izboljšanju predvojnega stanja, niso pa bila zadostna, da bi dosegli raven 
srednjerazvitih turističnih dežel. Ko pa razpravljamo o investicijskih vlaganjih, 
moramo imeti neprestano pred očmi naslednja dejstva: na en milijon vloženih 
investicijskih sredstev zaposluje turizem 1,08 oseb, dočim industrija in rudar- 
stvo samo 0,49. V turizmu znaša investicija na enega zaposlenega 924 956 din, 
v industriji in rudarstvu pa 2 029 615 din; na vsakih 1000 din investicij ustvarja 
turizem 531,1 din narodnega dohodka, industrija pa le 417,9 din. Ce torej temu 
dejstvu dodamo še vrednost ustvarjene devize v turističnem prometu, lahko 
trdimo, da investicije v turizmu dajejo najboljše gospodarske rezultate v pri- 
merjavi z drugimi gospodarskimi panogami. Ta dejstva bodo morale komune 
pri sestavljanju svojih gospodarskih načrtov upoštevati, predvsem pa pri sestavj, 
bodočega perspektivnega programa razvoja. 

Širjenje materialne osnove pa ne predstavlja samo izgradnja novih kapa- 
citet. Relativno slabo koriščenje dosedanjih kapacitet v turizmu v teku celega 
leta nas navaja na razmišljanje o ukrepih, ki bi omogočili podaljšanje turistične 
sezone in s tem omogočili povečani dohodek obstoječih kapacitet. Pestrost našega 
področja in klimatski pogoji, ki so danes ovira podaljšanju sezone, lahko po- 
stanejo s primernimi organizacijskimi ukrepi nov vir povečanega dohodka. 
Verjetno bi se dalo s primernim načinom združevanja posameznih turističnih 
organizacij na osnovi njihovega lastnega interesa doseči v tejn pogledu mar- 
sikaj. Jasno pa je, da je za podaljšanje turistične sezone potrebna predvsem 
kvalitetna usluga in iznajdljivost v popestritvi dodatnih uslug in prireditev, ki 
bi postale privlačne za turiste tudi v nesezoni. 

Vzporedno z izgradnjo materialne osnove turizma, moramo reševati tudi 
ostala pereča vprašanja, ki omogočajo pravilen razvoj te gospodarsko važne 
panoge. Predvsem je tu vprašanje vzgoje strokovnih in vodilnih kadrov v turi- 
stičnih gospodarskih organizacijah. Dosedanji način vzgoje teh kadrov je po- 
manjkljiv, počasen in ne ustreza potrebam same stroke. Zato se tudi dogaja, 
da po šolanju ta kader odhaja drugam in tako otežuje načrtno izpopolnjevanje 
same stroke. Prav tako je tudi plačilni sistem vprašanje, ki zahteva hitro reše- 
vanje, ker bomo samo s pravilnim načinom nagrajevanja po storitvi lahko 
dvignili storilnost in kar je y tej stroki še posebno važno — kvaliteto. Neposredno 
s tem je povezano vprašanje delitve dohodka, ki pri sedanjih inštrumentih ne 
dopušča možnosti, da turistične gospodarske organizacije ustvarjajo zadostne 
lastne sklade, ki bi omogočili normalen, toda glede na zaostalost tudi hitrejši 
razvoj. Kvaliteto storitev ne bomo mogli izboljšati samo s temi prijemi, temveč 
bomo morali razmisliti tudi o potrebnih ukrepih, ki naj bi zagotovili primerno 
preskrbo gostinskih obratov s kvalititntm blagom, predvsem s prehrambenimi 
artikli in pijačami. V skladu z ugotovitvami, da je deviza pridobljena s turi- 
stičnimi uslugami najcenejša, bo treba preskrbeti, da se bodo ti proizvodi na- 
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mesto v direktnem izvozu, vnovčevali preko turizma, kjer bomo poleg cene 
blaga lahko devizno ovrednotili tudi dodatno delo. 

Posebne organizacijske ukrepe bo zahtevala proizvodnja zadostnih količin 
tistih predmetov, ki so za turiste interesantni in ki omogočajo dviganje potrošnje 
v turizmu. To proizvodnjo bo treba razvijati ne samo kot čisto industrijsko in 
obrtniško proizvodnjo, temveč predvsem kot neposredno možnost izvensezon- 
skega zaposlovanja turističnih delavcev v sezonskih turističnih krajih. Komune, 
predvsem pa turistični sveti komun bi morali v neposredni bodočnosti vsem 
tem vprašanjem posvetiti veliko pozornost, za reševanje teh vprašanj pa zain- 
teresirati ljudske odbore kot celoto, prav tako pa tudi vse ostale družbene orga- 
nizacije svojega področja. 

Do sedaj nismo trošili velikih sredstev za turistično propagando, kljub 
temu pa na tem mestu ugotavljamo, da se je turizem močno razvil ne glede 
na slabosti propagande. S tem seveda ni rečeno, da turistična propaganda ni 
potrebna, posebno v odnosu na inozemski turizem, toda dejstvo, da interes kljub 
slabi propagandi obstoja, nas mora navajati na razmišljanja o posebnih oblikah 
turistične propagande in propagandnih uslug, ki naj bi pridobivale nove turiste 
iz oddaljenejših dežel in vsem turistom omogočale, da dobe res kvalitetne pro- 
pagandne usluge. To bomo dosegli samo v tem primeru, če bo skrb za propa- 
gando' ne toliko stvar posameznih institucij, temveč predvsem turističnih gospo- 
darskih organizacij. Menimo, da bi učinkovita sprememba v tem pogledu nastala, 
če bi tako kakor za vzgojo kadrov turistične gospodarske organizacije v naj- 
širšem smislu prispevale od svojega dohodka določen del za sklad, namenejen 
propagandi v okviru komune ali pa v okviru za to posebej formiranega zdru- 
ženja. 

Izvršni svet je smatral za potrebno, da vzporedno z razpravo o turizmu 
razpravljamo tudi o vprašanju bodočih nalog na področju družbene prehrane. 
Družbena prehrana je sicer predvsem področje neposredne skrbi za našega 
delovnega človeka in skrbi za razbremenitev žene v družini, je pa tesno pove-' 
zana s spremembo odnosov v turizmu, ker na tak način lahko hitreje rešujemo 
obe vprašanji. Res je, da je treba enako razpravljati tudi o odnosih med komer- 
cialnim turizmom in počitniškimi domovi, toda dejstva nam govore, da smo na 
tem področju dobro krenili naprej, dočim smo na področju družbene prehrane 
šele v prvih začetkih. Zaostajanje na tem področju nas je vzpodbudilo, da 
temu danes zelo perečemu vprašanju posvetimo večjo pozornost in tako dopri- 
nesemo k njegovemu hitrejšemu reševanju. Menimo, da je na tem področju 
nujno usmeriti naše napore v okviru novoustanovljenih stanovanjskih skup- 
nosti, ker na njihovem področju lahko vprašanje družbene prehrane rešujemo 
iz širšega vidika in zato tudi ekonomsko uspešnejše. Zato bodo morale komune 
skupaj s stanovanjskimi skupnostmi poskrbeti za najširšo mobilizacijo sredstev 
predvem gospodarskih organizacij, katerih člani žive na tem področju, da na 
tak način omogočijo uspešen razvoj  obratov družbene prehrane v bodočnosti. 

Ce želimo, da se bodo tako obrati družbene prehrane, kakor tudi počitniški 
domovi uspešno razvijali, moramo najprej poskrbeti za njihov samostojen gospo- 
darski račun, ki bo ustvaril tudi potrebne temelje za družbeno upravljanje. 
Dotacije in druge vrste pomoči gospodarskih organizacij in komune pa naj bi 
se dajale v sorazmerju s številom interesentov, ki pripadajo posameznim orga- 
nizacijam. Z osvajanjem takega načela bi seveda ne bilo težav, da bi naloge 
družbene prehrane prevzelo na tistih področjih, kjer ni trenutno materialnih 
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možnosti za organiziranje posebnega obrata družbene prehrane, tudi komer- 
cialno gostinstvo, kajti zgrešeni so poizkusi posameznih komun, da z admini- 
strativnim pritiskom zahtevajo od komercialnega gostinstva, da na račun že 
tako pičlih lastnih skladov prevzema še naloge družbene prehrane. 

Po dosedanjih izkušnjah se gostinske zbornice za probleme družbene pre- 
hrane niso kdovekaj interesirale. Tak odnos je seveda napačen, ker nezain- 
teresiranost gostinskih zbornic za ta zelo važna področja povzroča njim samim 
in njihovim članom nepotrebne težave. Gostinske zbornice bi morale biti nepo- 
sredni pomočniki komun in gospodarskih organizacij pri reševanju teh vprašanj, 
ker je pravilno usmerjanje in razvijanje družbene prehrane tudi v njihovem 
interesu. 

Posebno vprašanje družbene prehrane je kvaliteta storitev, od katerih je 
odvisen tudi interes prebivalcev za te ustanove. Težko si je zamisliti, da bi 
zaprtost teh obratov omogočila zadostno stimulacijo za delovni kolektiv druž- 
bene prehrane, da se neprestano bori za izboljšanje kvalitete storitev. Z osva- 
janjem načela gospodarskega računa v teh obratih gremo lahko na obrate odpr- 
tega tipa, kjer bo kvaliteta storitev omogočila dotok novih gostov in s tem tudi 
ugodnejši razvoj samih obratov. 

Tovariši ljudski poslanci! Ni bila moja naloga, da izčrpno razpravljam o 
vseh vprašanjih, ki jih je zajelo poročilo Izvršnega sveta. Moja naloga in naloga 
predstavnikov sindikata, turistične zveze, gostinske zbornice in družbene pre- 
hrane, ki bodo govorili za menoj je, da opozorimo na najvažnejše probleme in 
omogočimo na tak način čim plodnejšo diskusijo. 

V imenu Izvršnega sveta prosim^ da Ljudska skupščina o poročilu raz- 
pravlja, da svoje poglede k posameznim vprašanjem in sprejme ali dopolni 
smernice, ki jih za reševanje teh vprašanj predlaga Izvršni svet. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima predstavnik sindikatov 
tov. Leopold Krese. 

Leopold Krese: Iz poročila Izvršnega sveta, kakor tudi iz poročila 
dr. Dermastie, je jasno razvidno, da pomeni turistična dejavnost v Sloveniji 
eno od osnovnih in lahko tudi najdonosnejših vej narodnega gospodarstva. 
Vidimo pa tudi, da so na tem področju še neizkoriščene neprecenljive možnosti 
za rast narodnega dohodka, kakor tudi osebnih dohodkov prebivalcev turističnih 
krajev. Ce primerjamo udeležbo turistične dejavnosti v narodnem dohodku v 
sosednih deželah in primerjamo njihove naravne pogoje za turizem z našimi, 
potem je ta ugotovitev še toliko bolj prepričljiva. 

Sindikati Slovenije bodo v celoti podprli ukrepe, ki bodo vzpobudno vplivali 
na razvoj te zvrsti gospodarstva, da se bo tudi ta materialna podlaga našega 
narodnega gospodarstva približala ravni izkoriščanja osnovnih sredstev v ostalih 
panogah gospodarstva in njegovi rentabilnosti, kot n. pr. v industriji in podobno. 
Ce pa hočemo, da se bo ta latentni družbeni gospodarski potencial čim hitrejt- 
in ekonomičneje razvijal, morajo vsi družbeno-politični in ekonomski činitelji 
zavestno delovati v različnih smereh na tem področju. 

Bolj kot v drugih gospodarskih panogah, je s turizmom povezana nepo- 
sredna zainteresiranost množice delovnih ljudi, tako onih, ki iščejo v različnih 
časih in priložnostih usluge od turističnih in gostinskih organizacij, kakor tudi 
onih, ki jim nudi turizem možnost zaslužkov na najrazličnejših toriščih. 
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Razpolagamo torej s solidno materialno osnovo, kakor tudi z množico žive 
ustvarjalne sile na tem področju. Pomembnejše rezultate v tej panogi pa bomo 
dosegli le tedaj, ko bodo neposredni ekonomski interesi neposredno družbeno- 
gospodarskih činiteljev na samem terenu, tako delovnih kolektivov kot ljudskih 
odborov, pa tudi individualnih prebivalcev v turističnih krajih dovolj stimu- 
lirani za maksimalno vlaganje naporov in sposobnosti v turistično dejavnost. 

Vsekakor je treba naše gospodarske inštrumente prilagoditi tako, da bo 
v krajih, kjer obstojajo naravni pogoji za razvoj turizma, ta gospodarska dejav- 
nost dejansko pomenila glavni vir za gospodarski napredek in standard pre- 
bivalcev. 

Druga smer delovanja družbeno-političnih sil je utrjevanje delavskega in 
družbenega upravljanja. Delavsko samoupravljanje v gostinstvu moramo prav 
tako dvigniti na višji nivo, na stopnjo kakor je v industriji in v drugih druž- 
benih sektorjih. Zaradi specifičnih pogojev dela v tej panogi, se organi druž- 
benega upravljanja često površno tretirajo in niso deležni potrebne pomoči 
družbeno-političnih činiteljev. 

Delavsko samoupravljanje v gostinskih podjetjih pa se bo toliko hitreje 
razvijalo in utrjevalo, kolikor bolj bo rasla materialna osnova delavskega in 
družbenega upravljanja neposrednih proizvajalcev, delovnih kolektivov in 
ljudskih odborov. 

Neločljivo povezanost s temi problemi pa predstavlja vprašanje skrbi za 
nadaljnji razvoj vsestransko vzpodbudnega sistema nagrajevanja, vzgoje kadrov 
in ne nazadnje tudi skrbi za delovne in življenjske pogoje ljudi, zaposlenih 
v gostinstvu. Sodim, da so to ključna vprašanja za uspešen razvoj turističnega 
gospodarstva. 

V bistvu je rešena materialna osnova samoupravnih organov v najučin- 
kovitejše sredstvo za vsestranski in skokovit napredek na področju turizma. 

Iz elaborata Izvršnega sveta je prav tako razvidno, da je v zadnjih letih 
porast narodnega dohodka viden tudi v gostinstvu, kar je brez dvoma rezultat 
tudi delavskega samoupravljanja. Toda ugotoviti moramo, da navzlic porastu 
narodnega dohodka v gostinstvu, ne raste sorazmerna materialna osnova delav- 
skega samoupravljanja v primerjavi z drugimi panogami gospodarstva, saj 
znaša delež, ki ostane gostinstvu od ustvarjenega narodnega dohodka le 1,2 % 
v letu 1954 in 1,3 % v letu 1958. To je za današnje razmere odločno premajhna 
osnova za večjo iniciativo v gospodarjenju samoupravnih organov in ne daje 
možnosti za samofinansiranje niti gostinsko-turističnim kolektivom niti ljudskim 
odborom. Odločnejši napredek je mogoče pričakovati samo tedaj, ko bodo 
podjetja in ljudski odbori ustvarjali iz turistične dejavnosti take lastne dohodke, 
ki bodo enim kot drugim omogočali investicijsko samofinansiranje oziroma 
kreditno sposobnost za nadaljnji razvoj in modernizacijo ter vrste gospodarstva. 

Zaradi nizke akumulativnosti gostinske in druge turistične dejavnosti, neka- 
teri ljudski odbori tej panogi gospodarstva ne posvečajo dovolj skrbi in raje 
iščejo rešitev v iskanju kreditov za druge panoge gospodarstva, v prvi vrsti 
za industrijo. Ce zopet primerjamo naše naravne pogoje za razvoj turizma s 
sosednimi deželami, je skoraj nemogoče, da kraji, ki razpolagajo z neprecen- 
ljivimi prirodnimi pogoji za razvoj inozemskega in domačega turizma, pred- 
stavljajo danes področja gospodarsko nerazvitih oziroma zaostalih predelov. 
S korekturo v delitvi narodnega dohodka v turistični dejavnosti, bi v kratkem 
času dosegli, da bi celo z manjšimi investicijskimi vlaganji dosegli zelo zado- 
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voljive gospodarske rezutate v občini, tembolj, ker turistična dejavnost omogoča 
zaposlitev skoro slehernemu državljanu. 

Ce hočemo vzpodbuditi latentne družbene sile za razvoj turizma, je nujno 
potrebna korektura delitve dohodka tako, da bo turistično gospodarstvo akumu- 
lativnejše za neposredne upravljalce, to je za delovne kolektive in ljudske 
odbore. 

V elaboratu se prav tako ugotavlja, da bo treba v bodoče vlagati mnogo več 
sredstev v investicije, kot se je to vlagalo v preteklosti. Saj je bilo v gostinstvo 
vloženih investicijskih sredstev od ustvarjenega narodnega dohodka v posa- 
meznih letih le 10 do 15%, dočim v ostale gospodarske panoge 25 do 35 0/o. 
Ker pa so bila tudi ta sredstva zelo razdrobljena in ker največkrat ni bilo izde- 
lanih perspektivnih programov, so se tudi ta često nenačrtno uporabljala. Tako 
stanje deloma opravičujejo že poznani objektivni motivi naše celotne investi- 
cijske politike, toda sedaj so že dani vsi pogoji, da se tudi v ta gospodarska 
področja lahko vlože večja investicijska sredstva. 

Kvalitetno spremembo v politiki investiranja pa je mogoče doseči le, če 
bodo podjetja in ljudski odbori bolj kot sedaj ustvarjali iz te dejavnosti večje 
lastne sklade in postali kreditno sposobni za najemanje investicijskih kreditov 
za namene povečevanja turističnega prometa. Prav bi bilo, da bi se vsaj nekaj 
let akumulacijska sredstva iz gostinstva — prometni davek — v celoti vračala 
v sklad za razvoj gostinstva in turizma. Sedaj pa je tako, da gre večina sredstev, 
ustvarjenih v gostinstvu, v proračunske namene. Tako je v letu 1958 ustvarilo 
626 gostinskih podjetij 1 656 000 000 dinarjev, od tega je šlo 1 213 000 000 v pro- 
račun ali 740/o; 126 000 000 v splošne družbene investicijske sklade ali 7,5 0/o; 
317 000 000 pa v sklade podjetij ali 18,5 %. Od tega pa so podjetja znatni del 
sredstev uporabila za potrebe skupne porabe, tako, da ta sredstva nikakor ne 
vzpodbujajo kolektivov k lastnemu ustvarjanju investicij. 

Cesto se meri rentabilnost investicij, vloženih v gostinstvo samo ozko, s 
stališča rentabilnosti gostinskih gospodarskih organizacij, kar pa je s stališča 
politične ekonomije preozko in nas lahko pripelje do nepravilnih zaključkov in 
ukrepanj. Rezultati urejenega gostinstva in turizma se namreč odražajo v skoraj 
vseh gospodarskih vejah, od prometa, trgovine, pa do osebnih dohodkov dru- 
žinskih članov — prebivalcev turističnih področij. Kajti razvit, moderen turizem 
nudi možnost zaposlitve skoro slehernemu državljanu. 

V tem smislu bo potrebno vzpodbujati in oživeti tradicionalne dejavnosti 
domače obrti, izdelavo raznih spominčkov itd. Razvijati je vsaj v pomembnejših 
turističnih središčih trgovino z industrijskim blagom, za katerega se zanimajo 
domači in inozemski turisti. V sezonskih turističnih krajih bi kazalo vpeljati 
sezonske prodajalne, ki naj bi poslovale po načelu komisijskega trgovanja in 
ki naj bi jih oskrbovala industrijska podjetja neposredno. 

Da bi bil turizem zanimivejši in udobnejši ter bolj donosen, bo treba ukrepe 
in predpise ter družbeno-ekonomske inštrumente prilagoditi tako, da bodo v 
maksimalni meri vzpodbujali družbeno in individualno iniciativo. Sem spadajo 
tudi razne kulturne in atrakcij ske prireditve. Te so že sedaj množično obiskane, 
vendar so v ekonomskem sjnislu često zelo slabo izkoriščene. Lansko' leto se je 
n. pr. tradicionalnega »kravjega bala^ v Bohinju udeležilo preko 22 000 ljudi 
— domačih in tujih. Toda večina le-teh je nezadovoljna odhajala, ker jih go- 
stinstvo ni bilo v stanju zadovoljivo postreči. Zato se ni čuditi, da mnogi turisti 
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prihajajo tako, kot so prihajali v starih časih na božjo pot — s culami in 
nahrbtniki — celo v najkulturnejša turistična središča. 

Naj vzamem še drug primer: pri planinski prireditvi, ki jo bo obiskalo več 
desettisoč obiskovalcev, imajo organizatorji največ težav s tem, kako pregovoriti 
in pridobiti gostinska podjetja, da bi organizirala zadovoljivo in kolikor toliko 
kulturno preskrbo, kajti gostinci sami ne kažejo za to kakega zanimanja. Pri 
tem pa seveda ne smemo kriviti le gostinskih podjetij, ker jim sistejn delitve 
dohodka in po mojem prekruto izvajanje raznih predpisov tržnih inšpekcij o 
določanju in kontroli cen, ne daje vedno potrebne vzpodbude za sodelovanje 
pri takih prireditvah. Ker je gostinska dejavnost ponekod odvisna od števila 
gostov, ki pa prihajajo neenakomerno, bi bilo potrebno za turistične centre 
s predpisi omogočiti širša pooblastila organom delavskega upravljanja pri do- 
ločanju obratovalnega časa tako v gostinstvu kakor tudi v trgovini. Pri tem 
naj  velja pravilo: obratovati in zaslužiti takrat, ko se nudi priložnost za to. 

Sistem pavšalnega določanja družbenih obveznosti gostinskim podjetjem se 
je pozitivno odrazil povsod tam, kjer so ljudski odbori določali pavšal v začetku 
leta in so se tega tudi držali. Bilo pa je mnogo primerov, ko so ljudski odbori 
med letom odločbe spreminjali, nekateri pa celo izdajali odločbe šele ob koncu 
leta za nazaj. Ce odštejemo te primere, je sistem pavšala vsekakor vzpodbuden 
za gospodarjenje in samofinanciranje gostinskih objektov, zato kaže to prakso 
razširiti tudi na ostala podjetja s preko 60 milijoni prometa, kakor je to sedaj 
določeno. O tem, katera podjetja bodo odvajala družbene obveznosti v obliki 
pavšala ali preko obračunov, naj bi dokončno odločali zbori proizvajalcev in 
ljudski odbori. Pri tem kaže razvijati samostojnost podjetij za čimvečjo sposob- 
nost samoinvestiranja. 

Sistem nagrajevanja. Tako kot v drugih panogah gospodarstva, je bil v 
neposredni preteklosti dosežen dokajšen napredek v uvajanju nagrajevanja po 
učinku tudi v gostinstvu. Vendar pa se ta proces tu počasneje uveljavlja in 
razvija, kot v drugih gospodarskih panogah. Gotovo je, da bo v gostinstvu, 
ko mu bo ostajalo več sredstev za lastno gospodarjenje, rasla tudi investicijska 
sposobnost, hkrati pa bo rasla tudi iniciativa delovnih kolektivov, tako v pogledu 
elastičnosti poslovanja, kakor tudi v izpopolnjevanju vzpodbudnejših oblik na- 
grajevanja. Predlog za uvedbo postrežnine v obliki določenih odstotkov, je 
primerna oblika formiranja sklada za nagrajevanje po učinku. Toda, tako 
ustvarjen sklad za nagrajevanje, bi moral biti oproščen vseh drugih družbenih 
obveznosti, ustvarjena sredstva iz postrežnine pa bi se fnorala v celoti stekati 
v sklad za nagrajevanje po učinku. Toda nagrajevanje v gostinstvu ne more 
biti odvisno samo od odstotka postrežnine, ki je lahko večji ali manjši v po- 
sameznih obratih, temveč od celokupnih gospodarskih rezultatov celotnega pod- 
jetja, od stopnje izkoriščanja osnovnih sredstev, kvalitete uslug, lokalov in 
podobno. Kakšen bo odstotek postrežnine v posameznih podjetjih, pa naj od- 
ločijo kolektivi sami na osnovi lastne kalkulacije, odvisne od vrste lokalov, od 
lokacije, od kvalitete postrežbe itd., itd. 

Kar pa zadeva napitnino, menim, da ni nobene potrebe da z administrativ- 
nimi ali kakimi drugimi ukrepi preprečujemo sprejemanje oziroma dajanje na- 
pitnine. To naj bo stvar svobodne odločitve vsakega individualnega gosta in 
delovnega kolektiva. V nekaterih kolektivih so ta problem že rešili tako, da 
odvajajo napitnino v skupen sklad in si jo potem kolektiv med seboj deli po 
zaslugah posameznih članov kolektiva. 
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Kadri v gostinstvu. Zelo pereč problem v našem gostinstvu je pomanjkanje 
kadra. Današnji sistem šolanja gostinskih kadrov ne daje ustreznih rezultatov 
niti v kvalitetnem niti v kvantitetnem pogledu. Sistem šolanja bo treba orga- 
nizirati tako, da se ta veže konkretno na defovna mesta. Le tako bodo ti kadri 
ostali na tistih mestih, kjer so se izučili. Ta problem je mogoče zadovoljivo 
rešiti le, če se bomo posluževali najbolj prikladnih vsakovrstnih načinov uspo- 
sabljanja kadrov za posamezna delovna mesta v podjetjih s krajšimi in dalj- 
šimi tečaji, kakor tudi z rednim šolanjem vajencev do visokih šol za vodilni 
kader. Za vzgojo in zaposlovanje sezonske delovne sile pa se je treba predvsem 
usmeriti na domačine, zlasti na žensko delovno silo. V ta namen nekatera 
gostinska podjetja že organizirajo krajše ali pa celo daljše tečaje za priložnostno 
strežno osebje iz vrst domačinov, ki se pogodbeno obvezujejo za začasno za- 
poslitev v podjetjih. 

Mnogokrat se slišijo sicer tudi upravičene pritožbe nad strežnim osebjem 
v našem gostinstvu, češ da je nekulturno, da ne kaže pravega socialističnega 
odnosa do ljudi, do družbe itd. Kakor so v posameznih primerih očitki upra- 
vičeni tako pa je treba tudi ugotoviti, da deluje na nerazpoloženje tega kadra 
tudi vrsta objektivnih činiteljev in nerešenih problemov v pogledu urejanja 
živjenjskih pogojev za kadre v gostinstvu. 

Zaradi pomanjkanja lastnih sredstev gostinska podjetja niso mogla zgraditi 
stanovanj za svoje ljudi. Zaradi tega je tudi često prehajanje kadra iz enega 
podjetja v drugo in iz enega kraja v drugi. Le redki ljudski odbori so v svoji 
stanovanjski politiki znatneje upoštevali potrebe gostinstva. Tako se dogaja, da 
strežno osebje prenočuje v šotorih ali da celokupno kuhinjsko osebje prespi v 
eni sami sobi in tako prihaja na delo nespočito, neprespano in je seveda v 
takih primerih težko zahtevati od teh ljudi, da so v vsakem času vedri in 
razpoloženi. Zaradi tega bo potrebno poleg vzgojnih ukrepov v večji meri reše- 
vati tudi problem urejanja delovnih in življenjskih pogojev, kar naj bi pri 
novih investicijah predstavljalo tudi sestavni del investicijskih elaboratov. 
Prav tako bi morali ljudski odbori v turističnih središčih izločiti iz stanovanjskih 
skladov določeni del sredstev in jih pod ugodnejšimi pogoji dati za reševanje 
stanovanjskih problemov v gostinstvu, ker bo le tako gostinstvo prišlo do 
stalnih gostinskih kadrov in  kulturnega poslovanja. 

Komercialno gostinstvo, počitniški domovi, počitniški turizem in družbena 
prehrana. Ce hočemo, da bo turistična dejavnost tista pridobitna panoga gospo- 
darstva, ki ustvarja tudi razširjeno reprodukcijo, potem moramo strogo ločiti ) 

komercialni turizem od počitniškega turizma delovnih ljudi, komercialno go- 
stinstvo od obratov družbene prehrane. Komercialno gostinstvo naj posluje po 
ekonomskih načelih ponudbe in povpraševanja, z drugimi besedami, redno go- 
stinstvo naj bo pridobitno, ki mora ustvarjati razširjeno reprodukcijo — profit. 
V teh obratih praviloma ne more biti mesta za socialo. Za družbeno prehrano 
pa naj skrbe posebni obrati družbene prehrane s posebnimi statutarnimi pogoji, 
ki omogočajo normalno rentabilno poslovanje ob popolnem uveljavljanju načel 
delavskega samoupravljanja. Te obrate bodo še nadalje razvijali tako delovni 
kolektivi kot stanovanjske skupnosti in ljudski  odbori. 

Prav tako moramo ločiti komercialni turizem od počitniškega turizma 
delovnih ljudi. Počitniški domovi delovnih kolektivov razbremenjujejo obstoječe 
gostinske kapacitete, hkrati pa omogočajo zaposlenim ljudem preživljati svoj 
dopust v teh domovih v pogojih,  ki ustrezajo njihovim  osebnim prejemkom. 
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V Sloveniji imamo 153 počitniških domov s 5826 ležišči, ki so v glavnem v 
koprskem okraju in na Gorenjskem. Približno enako število imamo v Ljudski 
republiki Hrvatski. Značilno za počitniške domove je, da so to obrati z manjšimi 
kapacitetami od deset pa do največ sto ležišč, z lastnimi kuhinjami, s slabo in 
s često primitivno opremo in nezadostno izkoriščenostjo kapacitet — v povprečju 
komaj 65 dni na leto. 

Počitniški turizem je kot posebno zvrst turizma treba še nadalje razvijati 
in jo dvigniti na višjo tehnično in kulturno raven. V tem smislu so nekateri 
ljudski odbori že izdelali programe večjih objekov za delavski turizem in usta- 
navljajo tako imenovane počitniške skupnosti, v katere se vključujejo delovni 
kolektivi — tudi oni, ki bi jih z lastnimi sredstvi ne mogli zgraditi. To je na- 
prednejša oblika, ki jo je vsekakor treba priporočati delovnim kolektivom. 
Praviloma naj tudi domovi poslujejo na ekonomskem principu s kolektivnim 
upravljanjem in naj bodo odprti za vse kolektive, v kolikor jih ustanovitelj 
v celoti sam ne zaseda. Stvar delovnih kolektivov ustanoviteljev pa je, da s 
pravili uredijo izkoriščanje in materialno podpiranje teh domov bodisi z di- 
rektno dotacijo, kar je slabše, bodisi s podpiranjem posameznih članov delovnega 
kolektiva. Kolektiv, ki je zaposlen v počitniškem domu, pa naj bi bil zaintere- 
siran za čim večjo izkoriščenost kapacitet in za dobro poslovanje, s tem, da je 
tudi ta nagrajevan po delovnem učinku. 

Na koncu še nekaj besed o vlogi in vplivu športne dejavnosti v pospeše- 
vanju turizma. Tudi šport odigrava, kakor je to v svojem poročilu že omenil 
tovariš dr. Dermastia, v turističnih zanimivostih posameznih predelov važno 
vlogo. Kvalitetne prireditve privabljajo tisoče gostov, pomembna pa je tudi 
rekreacijska dejavnost, ki se je poslužujejo gostje, vendar pa moramo ugotoviti, 
da so naši turistični centri v tem primeru zelo malo storili. Celo obstoječa 
športna igrišča je prerasla trava in so neopremljena z rekviziti — za uporabo 
torej nesposobna. Le v redkih turističnih prospektih zasledimo tudi reklamo za 
izkoriščanje športnih naprav ali programe prireditev. Zaradi zadovoljevanja po 
razvedrilu in zabavi ter pestrosti turističnega življenja, vsekakor kaže vključiti 
v to dejavnost tudi športno dejavnost. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima predsednik Turistične zveze 
Slovenije tovariš Albert Jakopič. 

Albert Jakopič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci. V razpravi 
o poročilu Izvršnega sveta o bodočih nalogah in smernicah glede razvoja te 
gospodarske dejavnosti bi želel podčrtati nekaj momentov, ki lahko po mojem 
mnenju pomagajo k hitrejšemu razvoju turizma in gostinstva. 

Kot prvo bi hotel opozoriti na ozkost v gledanju na turizem, ki se odraža 
predvsem v tem, da se pojem turizma običajno istoveti z gostinstvom, kvečjemu 
se vanj prišteva'še dejavnost potovalnih agencij in turističnih društev. Pri tem 
pa se pretežno pozablja na vrsto gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, 
ki sodelujejo v turizmu, katerih kompleks šele ustvarja celotno turistično 
dejavnost. 

Turizmu služi cela vrsta gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, med 
katerimi so nekatere skoraj v celoti odvisne od turizma, medtem ko so druge 
z njim le rahlo povezane. Med gospodarskimi panogami, ki najtesneje sodelujejo 
s turizmom so predvsem gostinstvo, promet in potovalne agencije.  Razen teh 
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gospodarskih panog pa direktno ali indirektno doprinašajo svoj delež k pospeše- 
vanju turizma tudi trgovina in obrt, v manjši meri celo kmetijstvo in industrija. 

Razvoj turizma zavisi torej od razvoja številnih gospodarskih panog, razen 
tega pa tudi od mnogih negospodarskih dejavnosti. Naj omenim na tem rnestu 
predvsem zdravstvo, šport in kulturo. Brez določene ravni teh dejavnosti ni 
možen primeren razvoj modernega turizma. Seveda obstoja med navedenimi 
dejavnostmi velika razlika. Gospodarske panoge služijo turizmu in imajo od 
njega tudi direktne ekonomske koristi. Vse ostale dejavnosti pa nimajo direktnih 
finančnih dohodkov zaradi turizma in izgledajo na prvi pogled nepridobitne. 
Vendar to ne drži v celoti, saj prav te dejavnosti doprinašajo z raznimi objekti 
ali prireditvami bistveno važen delež h kompleksnemu funkcioniranju turistič- 
nega kraja. Njihov finančni rezultat se kaže posredno v raznih gospodarskih 
panogah. 

Z ekonomske strani je turizem pomemben predvsem zato, ker veča narodni 
dohodek v turističnih krajih in področjih. Obenem s tem se veča tudi osebni 
dohodek prebivalstva v turističnih krajih. To je pomembno iz razloga, ker so 
pogosto turistična področja, obenem gospodarsko pasivna področja, brez za- 
dostno razvite ekonomske baze. Po drugi strani je dohodek iz turizma mnogo 
bolj dragocen kot dohodek v večini gospodarskih panog, kar je podrobno raz- 
vidno iz poročila Izvršnega sveta. To velja predvsem za dohodek od inozemskega 
turizma, kjer nas stanejo tuja plačilna sredstva približno dvakrat manj kot 
pri izvozu blaga. Razen tega je poudariti, da pridejo za izvoz v poštev samo 
nekatere vrste blaga in to pretežno visoke kvalitete. To ni ргџпег pri turizmu, 
ker se blago prodaja na mestu proizvodnje same, zaradi česar se lahko prodaja 
tudi širši asortima blaga. Poudariti pa je še, da omogoča turizem tudi prodajo 
uslug, ki sicer za izvoz ne pridejo v poštev. Iz vsega navedenega je razvidno, 
da omogoča turizem ne samo prodajo blaga po višjih cenah kot blagovni izvoz, 
temveč tudi prodajo večjega asortimaja blaga in razen tega še prodajo uslug. 
Vse to seveda močno govori v prid pospešenega razvoja turizma, in sicer 
predvsem iz ekonomskih razlogov. 

Ker torej turizem sestavlja cela vrsta gospodarskih in negospodarskih 
komponent, je povsem prirodno in nujno, da se vse te komponente med seboj 
pravilno povežejo in vskladijo v interesu smotrnega razvoja turizma. Smatram, 
da je navedena vskladitev različnih faktorjev osnovna naloga celotne turistične 
dejavnosti. Za to nalogo so po mojem mnenju poklicane v prvi vrsti turistične 
družbene organizacije od osrednje republiške organizacije Turistične zveze 
Slovenije preko zelo pomembnih okrajnih turističnih zvez do osnovnih celic 
turistične družbene dejavnosti, to je krajevnih turističnih in olepševalnih 
društev. Te organizacije morajo torej skrbeti za vsklajevanje vseh v turizmu 
delujočih sil. Se več, ta naloga ne sme biti pasivna, ampak krepko aktivna in 
mora pomeniti iniciativno povezovanje vseh činiteljev. Razumljivo pa je, da 
turistične družbene organizacije te svoje odgovorne naloge ne bodo mogle 
uspešno opravljati brez močnega sodelovanja in aktivne podpore organom 
ljudske oblasti in državne uprave. 

Nič manj pomembno pa ni sodelovanje naših političnih organizacij, v prvi 
vrsti Socialistične zveze. Organi ljudske oblasti in politične organizacije morajo 
s svojim delovanjem podpreti vlogo turističnih organizacij in jim dati politični 
pečat ter s tem poudariti družbeno vlogo turizma. Le na ta način bodo turistične 
družbene organizacije lahko izvrševale pomembno vlogo iniciativnega povezo- 
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vanja vseh faktorjev v turizmu in obenem lahko izvajale družbeno kontrolo 
na področju turizma. 

S tem pa seveda naloge turističnih družbenih organizacij še niso izčrpane. 
Med statutarnimi nalogami teh organizacij je zelo pomembna turistična vzgoja. 
Pri tem gre po eni strani za vzgojo prebivalstva v turističnih krajih, kar zadeva 
pravilen odnos do turizma in do turista samega, tako inozemskega kot domačega, 
po drugi strani pa za vzgojo v tem smislu, da se v prebivalcih turističnih krajev 
vzbudi neposredni interes za sodelovanje v turizmu. Ta interes bo prebivalcem 
najlaže prikazati z ekonomskimi argumenti. Prebivalcem v turističnih krajih 
je treba prikazati, da imajo v turizfnu lepe možnosti za povečanje svojega oseb- 
nega in družinskega dohodka. Naj omenim samo oddajanje zasebnih turističnih 
sob, turistično vodniško službo, spominkarstvo v domači obrti in široke mož- 
nosti občasne zaposlitve prebivalstva v gostinstvu, trgovini itd., zlasti ob 
sezonskih konicah. 

Poudariti bi želel na tem mestu še eno nalogo turističnih družbenih orga- 
nizacij, ki pa je zopet skupna naloga vseh činiteljev, ki sodelujejo v turizmu. 
To je skrb in prizadevanje za večjo potrošnjo turistov pri nas in s tem za 
večji ekonomski efekt turizma. 2e vrsto let se pritožujemo, da je potrošnja 
inozemskih turistov pri nas zelo nizka in daleč zaostaja za povprečno potrošnjo 
turistov v drugih turističnih državah. Krivda za vse to pa ni toliko v slabi 
strukturi inozemskih turistov, ampak po mojefn mnenju v prvi vrsti v tem, 
da inozemskim turistom ne nudimo dovolj možnosti za večjo potrošnjo. Ce bi 
bilo teh možnosti dovolj na razpolago in bi bile dovolj pestre, bi bistveno 
spremenili tako višino kot strukturo potrošnje inozemskih turistov. Medtem 
ko sedaj odpade od celotne potrošnje turista pretežni del na gostinstvo in še 
to v največji meri zgolj na penzionske usluge, bi se lahko znatno povečala 
potrošnja v trgovini, prometu, uslužnostnih dejavnostih, za prireditve, zabave 
in razvedrilo. Gostinstvo ima na primer še obilo možnosti za povečanje dohodka 
iz turizma, če bo izboljšalo kvaliteto svojih uslug in povečalo izbiro tako v 
prehrani kakor zlasti v alkoholnih in brezalkoholnih pijačah. Diferenciacija vrst 
gostinskih obratov in upoštevanje nacionalnih posebnosti bi v bistveni meri 
pripomogla k povečani potrošnji turistov. Primerna ureditev gostinskih obratov, 
od preprostih, tipično slovenskih gostiln, do manjših in moderno urejenih obratov 
ob glavnih cestah in obiskanih izletniških točkah je za mene izredno pomembno 
vprašanje. 

V okviru problema potrošnje v turizmu zavzema važno mesto tudi promet. 
Poudariti je treba namreč značilnost modernega turizma, ki ne veže turista 
na en sam turistični kraj, ampak ga pelje iz enega kraja v drugega oziroma 
iz kraja samega v njegovo bližnjo in daljno okolico. Zato pa so potrebna 
sodobna prevozna sredstva, predvsem v avtobusnem prometu ter široka izbira 
možnosti za potovanja in izlete. Največje možnosti za povečanje gospodarskega 
efekta imata trgovina in obrt. Ti 'dve gospodarski panogi bi morali svoje poslo- 
vanje najbolj prilagoditi interesu turizma, ker trosijo turisti v primerjavi z 
drugimi državami pri nas vse premalo. Trgovina in obrt morata svoje poslo- 
vanje čimbolj usmeriti na okus, potrebe in običaje turistov. Poslovanje mora 
biti elastično, obratovalni čas ustrezen ne glede na običajne ure, izbira blaga 
Pestra in bogata, postrežba kulturna, vrste obratov pa čimbolj raznolike in 
take, da blago in usluge kar najbolj približajo turistu. Administrativni predpisi 
in tako imenovani klasični način poslovanja pa ne smejo biti ovira za odpiranje 
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sezonskih poslovalnic in ekspozitur, za komisijsko prodajo in za razne oblike 
ambulantnih, to je letečih trgovin, za formiranje trgovskih in obrtnih servisov. 
Mreža poslovalnic mora zajeti vse tiste točke, kamor prihajajo turisti, torej 
tudi ob glavnih cestah, na železniških in avtobusnih postajah, na mejnih pre- 
hodih in izletniških točkah. 

O pomenu dobrih turističnih spominkov kot izdatnega vira dohodkov smo 
že dosti govorili, vendar še vse premalo storili glede njihove izdelave, prodaje, 
posebno pa kvalitete. Spominkarstvo je hvaležno področje za domačo obrt in 
prav dobro lahko služi povečanju osebnega dohodka ljudi v turističnih krajih. 
Vprašanje kvalitetnih razglednic prav tako še nismo rešili. V tem pogledu bi 
morala pokazati več iniciative tudi naša poštna uprava. 

Zabava in razvedrilo niso samo osnovna nujnost v življenju vsakega turi- 
stičnega kraja, ampak tudi znaten vir dohodkov. Muzeji, galerije in razstave 
morajo koncentrirati svojo dejavnost v turističnih krajih in v času turistične 
sezone. Gledališča in druge kulturne ustanove ne bi smele prenehati s svojim 
delom prav v času turistične sezone, ampak bi prav takrat morale imeti svojo 
drugo sezono in to v turističnih centrih. Kulturne, športne in gospodarske pri- 
reditve moramo na vsak način osredotočiti v večjih turističnih krajih in v 
sezoni, ne samo v glavni, temveč tudi v zgodnji in pozni sezoni. Kongrese, 
zborovanja in posvetovanja je prav tako treba usmerjati v turistične kraje, 
vendar v času izven glavne sezone. Kulturne in zabavne prireditve v turističnih 
krajih večidel niso same po sebi rentabilne in morajo zato biti dotirane, vendar 
pa je ta dotacija le navidezna, ker se bogato vrača s tem, da take prireditve 
privabljajo večje število turistov in povečajo celotno potrošnjo v turističnem 
kraju. Vsa ta raznolika dejavnost v turističnem kraju, gospodarska kot tudi 
negospodarska, nujno terja medsebojno vsklajenost in podreditev posameznih 
sodelujočih faktorjev zahtevam sodobnega turizma. Sodim, da je ena najvaž- 
nejših nalog turističnih družbenih organizacij prav v tem, da dajejo potrebno 
iniciativo, da usmerjajo in pravilno koordinirajo vse navedene dejavnosti v 
korist napredka turističnih krajev in s tem zvezanega večjega ekonomskega 
efekta. Tudi v tem pogledu bodo turistične družbene organizacije uspevale 
toliko bolj v svojih jprizadevanjih, kolikor bodo pri teh nalogah sodelovali 
organi  oblasti  in politične  organizacije. 

Iz poročila Izvršnega sveta in iz podanega ekspozeja je jasno razvidno, da 
ima Slovenija v bodočem razvoju turizma izredno lepe možnosti. S tem se v 
celoti strinjam, dano perspektivo pa bi želel samo še bolj podkrepiti. Res se 
nam ni bati, da bi svetovni turistični pokret v prihodnje ne šel več po svoji 
dosedanji nezadržni poti progresivnega vzpona. To prepričanje še toliko bolj 
velja za turizem naše države, ker imamo še vrsto specifičnih prednosti v pri- 
merjavi z ostalimi državami. To so v prvi vrsti odlični in raznoteri prirodni 
pogoji, ki jih še zdaleka nismo izkoristili. V pogledu domačega turizma moramo 
računati s krepkim razvojem našega gospodarstva in obenem z občutnim nara- 
ščanjem življenjskega standarda. Dalje, z vedno večjo skrbjo socialistične skup- 
nosti za krepitev zdravja in rekreacije delovnega človeka, ter slednjič s kon- 
kretnimi ukrepi posameznih gospodarskih in družbenih organizacij za oddih 
in dopust lastnih kolektivov. Inozemski turizem pri nas pa pospešuje poleg že 
navedenih splošnih momentov še posebej vloga naše države v svetu, naša poli- 
tika aktivne koeksistence z vsemi državami, težnja za navezovanje novih go- 
spodarskih  stikov  v vseh  delih  sveta  ter predvsem  dober glas,  ki  ga  uživa 
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Jugoslavilja v svetu ter iz tega izvirajoča želja inozemcev, da se seznanijo z 
našo socialistično ureditvijo in graditvijo. 

Pri tako lepih perspektivah za razvoj turizma pri nas in spričo izredno 
naglega naraščanja turističnega prometa v zadnjih letih nam je jasno, da 
moramo že pri sedanjem stanju poskrbeti za temeljito izgradnjo materialnih 
osnov turizma. To je brezpogojna nujnost, če hočemo, da bo turistični promet 
še naprej naraščal v dosedanjem tempu. Nesorazmerje rned turističnim povpra- 
ševanjem in ponudbo je že danes občutno in bo z vsakim letom bolj kritično. 
Kolikor je bilo še rezerv, smo jih že dokaj izčrpali. Pri tem mislim na racio- 
nalno izrabo nastanitvenih kapacitet, na povečanje števila zasebnih turističnih 
sob, na nadaljnje izgrajevanje počitniških domov in na močno okrepitev zgodnje 
ter pozne sezone. Nadaljnja izraba morebiti še obstoječih rezerv bo terjala 
skrbnih organizacijskih ukrepov, pa še vse to ne bo zadostovalo stalno nara- 
ščajočemu povpraševanju. Zato vidim edini možni izhod v obsežnih turističnih 
investicijah. Vse kaže, da bomo prav kmalu prišli v situacijo, ko nas bo ne 
glede na druge gospodarske potrebe sam položaj prisilil, da bomo morali kar 
naenkrat vložiti veliko maso sredstev v izgradnjo turizma, kakor je bil to primer 
s kmetijstvom, ki smo ga prav tako nekaj časa morali zapostavljati. Ce bi do 
tega prišlo, pa obstoja nevarnost, da ne bomo mogli v eni sapi zadovoljiti vseh 
potreb, ter da ne bo investiranje stihijsko ter neracionalno. Zato je potrebno, 
da za celotno izgradnjo turističnih materialnih osnov postavimo kot trden 
temelj skrbno proučene programe perspektivnega razvoja turizma in si s tem 
zagotovimo rnožnost načrtnega in sistematičnega dela za daljše razdobje. 

Med pripravami za obsežnejšo investicijsko dejavnost na področju turizma 
je nedvomno izredno pomembno vprašanje urbanističnih načrtov za naše turi- 
stične kraje. Brez urbanističnih načrtov si ne morem predstavljati smotrnih 
in kompleksno obdelanih konkretnih investicijskih programov. Zato predlagam, 
da se izdelava perspektivnih programov in urbanističnih načrtov za turistične 
kraje poveri posebni skupini strokovnjakov, ki bi lahko s svojim delom izdatno 
pomagali investitorjem in projektantom. Celotni turistični investicijski program 
mora računati, da družbena sredstva za te namene ne bodo neomejena, ampak 
da bodo dotekala postopoma. Zato je nujno, da se sestavljajo programi razvoja 
turizma za daljše obdobje in da se točno postavi prioritetni vrstni red investicij. 
Pri tem pa je pametno, da ne gremo na drobljenje finančnih sredstev, ampak 
da skušamo sredstva čimbolj skoncentrirati na najpomembnejše točke. Seveda 
pa .moramo pri tem paziti, da ne bodo investicije usmerjene morda samo v 
gostinstvo, temveč po možnosti čimbolj enakomerno v vse gospodarske panoge 
in negospodarske dejavnosti, ki sodelujejo v turizmu. 

Glede finančnih virov za turistične investicije smatram, da moramo po- 
staviti jasno načelo kreditnega sistema finansiranja in da se ne zanašamo na 
dotacije. Zato moramo spremeniti našo dosedanjo občo, orientacijo in z ustrez- 
nimi inštrumenti omogočiti gospodarskim organizacijam ter komunam turi- 
st ične investicije po kreditnem sistemu. Usposobiti in stimulirati moramo gospo- 
darske organizacije, na primer gostinske, ter prav tako občinef da bodo same 
lahko čimveč investirale v turizem. Za začetno razdobje turistične izgradnje 
mora torej veljati načelo, da vsa sredstva, ki jih ustvarjajo gospodarske orga- 
nizacije in občine iz turizma, v celoti prepuščamo njim, vendar izključno za 
potrebe turizma. Na ta način bodo podjetja in občine same sposobne investirati 
iz lastnih .sredstev ali pa najemati investicijske kredite. Ob tej priložnosti bi 
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omenil še tudi možnost, ki jo je dala skupnost turističnim krajem z udeležbo 
na deviznem prilivu iz inozemskega turizma. Te možnosti so zelo lepe in jih 
je treba pozdraviti, vendar pa sedanja oblika povprečne participacije ne daje 
turističnim krajem zadostne stimulacije glede prizadevanja, da bi inozemski 
turisti pri nas čim več potrošili, zaradi česar bo treba v bodoče to vprašanje 
še temeljiteje  proučiti. 

Ce sem govoril o turističnih investicijh, bi želel spregovoriti nekaj besed 
tudi o turistični propagandi, to pa iz razloga, ker smatram, da moramo šteti 
tudi turistično propagando med turistične investicije. O kakovosti, vsebini in 
usmerjanju propagande je dovolj govora že v samem poročilu Izvršnega sveta, 
zato bi se omejil na vprašanje nosilcev te dejavnosti. Za splošno turistično 
propagando, tako za vso republiko kot za področno ali krajevno propagando 
so zadolžene naše politične družbene organizacije. Napačno bi bilo misliti, da 
je z njihovo dejavnostjo zadoščeno že vsem potrebam na tem področju. Na- 
sprotno, postaviti moramo načelo, da so dolžne skrbeti za turistično propagando 
prav tako vse tiste gospodarske in družbene organizacije, ki so kakorkoli ude- 
ležene v turizmu, in sicer vsaka v okviru svoje lastne dejavnosti. Pri tem ne 
mislim zgolj na gostinstvo in potovalne agencije, ampak tudi na prometne 
organizacije, kot na železnice, avtobusna podjetja, pošto, pa tudi na trgovino 
in obrt, na planinske in športne organizacije, na organizatorje raznih prireditev 
ter na vse tiste faktorje, o katerih ^mo govorili. Ce pa bodo sodelovali v pro- 
pagandi tako številni različni faktorji, bo nujno potrebno, da se celotna dejavnost 
vskladi, nadzira in usmerja. Smatram, da je tudi to naloga turističnih družbenih 
organizacij. Osnovni namen vsake turistične propagande pa je povečati turi- 
stični promet in s tem dohodek iz turizma. Zato je prirodno, da vsi tisti, ki 
črpajo svoj dohodek iz turizma, del ustvarjenih sredstev zopet vlagajo v turizem 
v obliki prispevka za turistično propagando. Iz tega razloga predlagam, da bi 
analogno obstoječim skladom za kadre formirali tudi posebne sklade za turi- 
stično propagando. 

Posebno poglavje v problematiki našega turizma so potovalne agencije. Te 
turistične gospodarske organizacije imajo v turizmu pomernbno izvršno vlogo. 
V naši republiki obstoja trenutno pet potovalnih agencij. Njihovo delo je med- 
sebojno le rahlo povezano v strokovni sekciji turistične zveze. Potrebno pa je, 
da bi bilo delo vseh naših potovalnih agencij bolj krepko povezano in tesno 
vsklajeno. Potovalne agencije so gospodarske organizacije, ki so že po naravi 
svojega dela tesno povezane skoro z vsemi gospodarskimi panogami in tudi 
z negospodarskimi dejavnostmi, ki posegajo v turizem. Svoje delo pa bi morale 
potovalne agencije opravljati v skladu s smernicami, ki jih postavljajo turi- 
stične družbene organizacije v njihovi vlogi iniciativnega povezovanja vseh 
turističnih dejavnosti. Morali bi torej biti realizatorji splošne turistične politike. 
Zato je nujno potrebno, da potovalne agencije svoje delo medsebojno vskladijo 
in tesneje povežejo, po drugi strani pa tudi, da v okviru lastnega podjetja za- 
gotovijo poslovanje v skladu s postavljenimi smernicami za razvoj turizma. 
Slednje se bo dalo doseči s tefn, da bi se v potovalnih agencijah postavili organi 
družbenega upravljanja in družbene kontrole — nekaki turistični sveti podjetja, 
v katerih bi sodelovali. predstavniki turističnih družbenih in gospodarskih 
organizacij. 

Težkih in odgovornih nalog, o katerih sem govoril v razpravi in ki nas 
čakajo v naslednjem razdobju pa ne bomo mogli uspešno reševati, če; ne bomo 
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vzporedno učinkovito reševali perečega vprašanja turističnih kadrov. Ne mislim 
pri tem samo na gostinske kadre, torej na strežno, kuharsko, hotelsko in vodilno 
gostinsko osebje, ampak tudi na kadre v prometu, v potovalnih agencijah, v 
turističnih družbenih organizacijah itd. Ko bomo izgrajevali in gradili turistične 
materialne osnove, bomo morali istočasno razpolagati z zadostnim številom 
strokovno dobro usposobljenih kadrov. Ce tega ne bomo dosegli, preti nevarnost, 
da bo ves naš napor zastonj, da vložena sredstva ne bodo dajala pričakovane 
rentabilnosti, temveč bodo lahko predstavljala celo breme za družbo. Ze sedanje 
stanje, na primer v gostinstvu kaže, da ne razpolagamo z zadostnim številom 
kadrov, razen tega pa ti kadri nimajo vselej tiste strokovne usposobljenosti, 
katero od njih zahteva turizem. Ugotoviti moramo, da temu vprašanju doslej 
nismo posvečali potrebne pozornosti. Vzrok za nezadosten priliv kadrov v go- 
stinstvo in za nezadostno strokovnost vidim predvsem v dosedanjem načinu 
nagrajevanja, ki ni dovolj stimulativno vplivalo na delo gostinskih delavcev. 
Zato smatram, da je osnovni problem kako priti do gostinskih kadrov prav v 
doslednem izvajanju načela stimulativnega nagrajevanja po učinku. Tudi v 
dosedanji vzgoji gostinskih delavcev so bile številne pomanjkljivosti. Sistem 
vzgoje je treba spremeniti predvsem v tem smislu, da se bodo delavci v gostin- 
stvu hitreje izobraževali in pri tem čimbolj specializirali za določeno delovno 
mesto. Nadaljnje izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje gostinskih kadrov 
naj bi se zato vršilo v sami proizvodnji, na lastno iniciativo delavcev, ki pa jih 
moramo zato učinkovito stimulirati. Veljati mora načelo, da je treba gostinskega 
delavca pravilno stimulirati za dobro in pošteno delo. Prav s tem bomo najbolj 
ustalili tudi njegov družbeno-politični položaj, napravili gostinsko stroko za 
privlačen poklic in dosegli pravilno vrednotenje in upoštevanje tega poklica v 
naši družbi. Vse to pa je proces, ki ga ne smemo prepustiti stihiji, ampak ga 
moramo sistematično izvajati z ustreznimi družbeno-političnimi ukrepi in z 
družbeno kontrolo, ki naj jo opravljajo naše družbeno politične organizacije 
tudi na področju gostinstva. 

Nič manj pomemben od prejšnjega vprašanja pa ni problem samih turi- 
stičnih kadi-ov v ožjem smislu besede. Za te veljajo enaka načela, kot sem jih 
navedel za gostinske kadre. Težava je v tem, da na primer uslužbenci potovalnih 
agencij in uslužbenci v turističnih družbenih organizacijah, kot tudi vodilni 
komercialni uslužbenci gostinskih podjetij, od katerih se zahteva višja strokovna 
izobrazba, danes nimajo možnosti šolskega izobraževanja za to stroko. Zato se 
v celoti strinjam z zamislijo, da ustanovimo v naši republiki višjo šolo za 
turizem in gostinstvo, ki bi usposabljala turistične gostinske kadre z višjo 
izobrazbo. Vzporedno pa bi na tej šoli bila tudi sedanjim uslužbencem v turizmu 
in gostinstvu dana možnost za nadaljnje strokovno usposabljanje. Vprašanja 
turističnih in gostinskih kadrov sem se še posebej dotaknil iz razloga, ker 
menim, da je pravilna rešitev tega problema eden od osnovnih pogojev za 
izgradnjo turizma pri nas. 

Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Ce mi dovolite, bi za zaključek v 
zvezi z inozemskim turizmom navedel še nekaj primerov, s kakšnimi formal- 
nostmi se mora ubadati inozemski turist na poti v našo domovino. 

Inozemski turist mora predvsem na naših konzularnih oziroma diplomatskih 
Predstavništvih izpolnjevati dokaj obsežne obrazce s podatki, ki jih sicer ni 
več vajen navajati. Uveljavljeni pravilnik o izdajanju dokumentov za prehod 
tez državno  mejo  predvideva  sicer poenostavljenje  obrazca,  vendar  smo  vsi 
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turistični delavci mnenja, da bi se ta obrazec moral še nadalje bistveno in v 
temelju poenostaviti. 

Z vizumom dobi inozejnski turist pravico enkratnega vstopa v Jugoslavijo 
za bivanje največ 30 dni. Ta rok lahko podaljša v Jugoslaviji, vendar proti 
plačilu dodatne takse. To pa je spet zvezano s številnimi formalnostmi in z 
izgubo časa. Ali ne bi bilo pametneje izdati turistično vizo za večkratno poto- 
vanje in pa za daljši čas kot za 30 dni. S tem bi inozemskemu turistu prihranili 
sitnosti in mu omogočili podaljšanje bivanja preko prvotno planiranega časa. 
Ce pa inozemskemu turistu poteče veljavnost vizuma, bi bilo prav, da mu ob 
povratku na mejnem prehodu ne delajo ovir, ampak mu obmejni organi proti 
plačilu takse naknadno podaljšajo veljavnost. 

Slovenija ima kot turistična dežela specifičen položaj, ki se kaže tudi v 
tem, da je za obrobna turistična središča sosednje Avstrije in Italije privlačna 
izletna pokrajina. Veliko število tujih turistov biva na avstrijskem Koroškem 
in v obalnem pasu med Trstom in Benetkami. Potovalne agencije na teh pod- 
ročjih imajo stalno razpisane izlete v Jugoslavijo, predvsem v Slovenijo. Ti 
izleti so organizirani kot kolektivni izleti; skupina more po veljavnih predpisih 
dobiti kolektivne vize. Ker je večji del teh turistov iz držav, kjer ne potrebujejo 
več potnih listov, temveč jim zadošča legitimacija za prestop meja, naša diplo- 
matska konzularna predstavništva takim skupinam ne morejo izdati vizumov. 
Smatram, da bi bilo koristno, če bi se pravilnik dopolnil tako, da bi se takim, 
organiziranim skupinam, izdal kolektivni vizum na podlagi samih osebnih iz- 
kaznic. Ta okolnost je posebno važna iz razloga, ker je bila pred dvema letoma 
ukinjena izletniška viza, ki je omogočala turistu, da je ob nižji taksi za tri 
dni lahko obiskal Jugoslavijo. S takim vizumom je turist lahko prepotoval 
precejšnji del Slovenije in Hrvatske in prav ti turisti izletniki so se v mnogih 
primerih odločili za daljše bivanje pri nas v naslednji sezoni. 

Pravilnik predvideva tudi izdajanje vizumov na samih mejnih prehodih. 
Ta ukrep, ki je že v pretekli sezoni prinesel nekaj pozitivnih rezultatov, bo 
koristil razvoju našega inozemskega turizma v večji meri šele letos, ker je bil 
lani objavljen dokaj kasno in ker ob objavi niso bili navedeni oni mejni prehodi, 
ki so imeli takrat pravico izdajanja viz. Letos je zadeva urejena tako daleč, 
da bo vsak upravičenec, in to državljan katerekoli prekomorske države, iz 
Evrope pa državljani Velike Britanije in držav Skandinavije, dobil vizo na 
vsakem obmejnem prehodu, odprtem za mednarodni promet. Smatram, da bi 
bilo primerno, da bi v izrednih primerih, kadar je naš bližnji konzulat zaprt, 
predvsem ob sobotah in preko nedelje, lahko vsak turist dobil vizum na mejnem 
prehodu. Menim tudi, da bi se krog upravičencev za izdajo vizuma na mejnih 
prehodih lahko brez vsake nevarnosti razširil tudi na državljane Benelux-a 
in morda še Francije. 

Ko pride inozemski turist na našo mejo, vidiranje potnega lista ne pomeni 
težav, niti posebne zamude časa, drugo pa je vprašanje carinskega postopka, 
ki je zaradi pisanja carinskih formularjev zelo zamuden in neprijeten ter po- 
vzroča zastoje na mejnih prehodih. Zamuda je še občutnejša na cestnih mejnih 
prehodih, ker дшга voznik motornega vozila vpisovati tudi podatke o vozilu. 
Ze večkrat je bilo predlagano, naj bi se po eni strani bistveno poenostavil 
carinski prijavni list, po drugi strani pa naj bi se rešilo vprašanje izpisovanja 
dvojnika na ta način, da bi bil med obema polarna odtisnjen karbon papir. 
Prav tako bi bilo ljudem ustreženo, če bi naši konzulati ob izdajanju vizuma 
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vložili turistu v potni list že tudi oba izvoda carinske prijave. Jasno je, da 
je carinski pregled potreben, vendar mislim, da bi se moral čimbolj olajšati 
in poenostaviti in da bi moral biti na višji kulturni ravni. Predvsem pa bi 
po mojem mišljenju morala naša carinska kontrola biti bolje organizirana in 
seči tudi v notranjost naših pokrajin, ne pa da skuša carina vso svojo službo 
do kraja izvršiti na obmejnem bloku. 

Srečanje carinika s turistom je prvi stik turista z Jugoslavijo. Od tega 
srečanja in od postopka je v mnogočem odvisen prvi vtis, ki ga dobi turist 
o naši socialistični državi. Znanje tujih jezikov in kulturen nastop carinskega 
organa ob pregledu sta pogoja, ki bi ju moral izpolnjevati vsak carinik. Pred- 
lagam, da bi se carinska služba izboljšala in izpopolnila', zlasti pa naj bi se 
formalnosti, če že ne morejo v celoti odpasti, vsaj tako poenostavile, da ne bi 
povzročale zastojev in kritik. 

Slednjič še eno vprašanje. V zahodni Evropi lahko potuje turist po 14 
državah brez potnega lista — samo s potrjeno in veljavno osebno legitimacijo. 
Za potovanje po štirih evropskih državah potrebuje še veljaven potni list brez 
vizuma. Samo za potovanje v Jugoslavijo pa še tudi vizum v veljavnem potnem 
listu. Ali bi ne bil že čas da pričnemo tudi pri nas misliti na to, da bi vizum 
za potovanje v Jugoslavijo odpadel. Mnenja sem, da formalnosti danes, ko smo 
prenesli nekaj nalog in pravic že na organe obmejne službe, ne pomenijo več 
onih ukrepov državne varnosti kot je to bilo včasih. S tem, da smo odpravili 
prilagajanje fotografij k vprašalnim polam, smo storili še korak naprej in 
končno je zavest naših državljanov, naša budnost v sami državi zadostno jam- 
stvo, da nezaželeni tuji elementi ne bodo mogli pri nas kar tako rovariti po 
svoji volji. Poenostavitve v postopku, ki sem jih predlagal, bi po дшјет 
mnenju že same ustvarile pogoje za močan nadaljnji dvig dotoka inozemskih 
turistov v našo državo. Ce pa bi odpravili še vizum, potem bi Jugoslavija stopila 
v enakopraven odnos do vseh drugih turističnih držav in s tem na široko 
odprla vrata inozemskemu turizmu. 

Predsednik Miha Marinko: Prekinjam sejo, ki se bo nadaljevala 
popoldne ob 16. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob  13.50 in se je nadaljevala ob  16.10 uri.) 

Predsednik Miha Marinko: Nadaljujemo skupno sejo. Besedo ima 
predsednik Gostinske zbornice LRS tov. Vinko Sumrada. 

Vinko Sumrada: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci. Ob priliki, 
ko Ljudska skupščina LR Slovenije obravnava probleme turizma, gostinstva 
in družbene prehrane, bom skušal posredovati tovarišicam in tovarišem ljud- 
skim poslancem nekaj značilnosti in ugotovitev iz razvoja slovenskega gostin- 
stva v zadnjih letih in nekaj konkretnih predlogov, kako si naša zbornica 
zamišlja svoje bodoče delo in delo gostinskih gospodarskih organizacij v bodoče. 

Delitev dohodka v gostinstvu: Po obstoječih predpisih imamo v glavnem 
dva načina delitve dohodka v gostinskih gospodarskih organizacijah. Na rednem 
obračunu je bilo v 1958. letu 18 gostinskih organizacij, leta 1959 pa 22. Ostale 
gostinske gospodarske organizacije splošnega družbenega sektorja imajo pav- 
šalni obračun, ki je bil uveden na podlagi zveznega predpisa iz leta 1958, ki 
določa, da ostane podjetju z rednim obračunom 50 0/o ustvarjenega prispevka 
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iz dohodka, ostalih 50 % pa je dohodek investicijskega sklada občine. рГј 
podjetjih s pavšaliziranim obračunom pa celotne pavšalizirane dajatve vpla- 
čujejo v investicijski sklad komune. Ta možnost zajetja celotnih sredstev v 
investicijski sklad komune, je pripomogla k širnemu pavšaliziranju gostinstva 

Po podatkih Zavoda za statistiko LRS je bila struktura celotnega dohodka 
gostinskih gospodarskih organizacij v letih 1957-1959 naslednja: 

1957 1958 1959 (ocena) 

Celotni dohodek  100,0 100,0 100,0 
Materialni stroški    .    .'  72,4 72,6 72,6 
Amortizacija  2,2 2.0 1,9 
Plače , 10,4 10,5 10,5 
Višek   dela         15,0 14,9 '15,0 

Iz prikazanega je razvidno, da se struktura dohodka v zadnjih letih ni 
spremenila. Delež amortizacije je razmeroma nizek, ker so občine sezonskim 
gostinskim organizacijam dovoljevale plačilo amortizacije za zgolj sezonske 
mesece. 

Narodni dohodek gostinskih gospodarskih organizacij se je v primerjavi 
z narodnim dohodkom celotnega gospodarstva LRS razvijal v preteklih letih 
takole: 

Gostinski Narodni   dohodek Narodni   dohodek 
promet gostinstva gospodar. LRS 

1956 100 100 100 
1957 122 112 120 
1956 141 130 139 
1959 154 143 152 

Indeks pokaže, da porast narodnega dohodka gostinstva zaostaja za porastom 
gostinskega prometa, prav tako zaostaja za porastom narodnega dohodka gospo- 
darstva LRS. Udeležba narodnega dohodka iz gostinstva v celotnem narodnem 
dohodku LRS je minimalna in vsa ta leta dosega okoli 1,3 0/o. 

Po zaključnih računih iz leta 1958 je bila struktura celotnega dohodka 
gostinskih gospodarskih organizacij naslednja: 

Elementi 
Podjetja 

na rednem 
obračunu 

»/o 
Podjetja 
na pavš. 
obračunu 

»/o 
v 000 din 

skupaj 
0/o 

Materialni  in 
drugi  stroški 
Z   amortizacijo 706 69,3 6,837 72,8 7,543 72,5 

Prometni  davek 67 6.7 666 7,1 755 7,2 
Družb, dajatve 13 1,3 113 1.2 126 1,2 
Osebni dohodki 188 18,5 1,745 15,8 1,663 16,0 
Cisti  dohodek 
na sklade 23 2,2 294 3.1 317 3.1 

Celotni   dohodek 1.017 100 9,365 100 10,404 100 
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Kot je iz navedenega razvidno, je delež afnortizacije izredno nizek, saj 
zajema le okrog 500 milijonov ali 2 % celotnega dohodka. Oprostitev plačevanja 
amortizacije sezonskih podjetij sicer začasno rešuje finačni položaj teh podjetij, 
toda takšna kratkovidna politika onemogoča sezonskim podjetjem, da iz spro- 
ščenih amortizacijskih skladov črpajo sredstva za obnovo in izboljšanje osnovnih 
sredstev, kot za plačilo anuitet investicijskih kreditov, zaradi česar prihajajo 
sezonska podjetja v čedalje težjo situacijo, ker nimajo lastnih sredstev niti za 
enostavno reprodukcijo. 

V postavki družbenih dajatev za leto 1958 je prikazanih 126 milijonov ali 
1,2 % celotnega dohodka gostinskih gospodarskih organizacij. Ker se ta, že tako 
minimalna sredstva stekajo v občinske investicijske klade in niso namenska, 
jih občine uporabljajo za investicije v vse vrste gospodarske  dejavnosti. 

V prometnem davku je zajet zvezni in lokalni davek na alkoholne pijače, 
ki predstavljajo 754 milijonov ali 7,2 % celotnega dohodka. Del tega davka 
je dohodek zveznega, del pa lokalnih proračunov. 

Cisti dohodek gospodarskih organizacij za leto 1958 znaša 317 milijonov 
ali 3,1 0/o in tudi v letu 1959 ne bo bistveno večji. Od tega znaša sklad osnovnih 
sredstev 96 milijonov ali 1,0 0/o. Ce ta sredstva primerja.mo s številom 626 
gostinskih gospodarskih organizacij, odpade povprečno na eno podjetje le 
500 000 din čistega  dohodka,  od  tega   150 000 din  na  sklad  osnovnih  sredstev. 

V celoti je gostinstvo v Sloveniji v letu 1958 ustvarilo in odvedlo v družbeno 
akumulacijo naslednja sredstva (prometni davek, prispevki iz dohodka, dohod- 
nina in občinske doklade): 

Družbeni  sektor       881 000 din 
Privatni   sektor 460 000 din 

Skupaj 1 241 000 din 

Vsa ta sredstva so dohodek federacije in ljudskih odborov. Ce ta sredstva 
primerjamo z din 317 miljonov obstoječih skladov, ugotovimo, da je na vsakih 
100 din, odvedenih v družbeno akumulacijo, ostalo podjetjem za sklade 25,50 din. 

Primerjava nekaterih doslej znanih podatkov iz leta 1959 kaže vzporeden 
porast prometa in materialnih stroškov. Amortizacija je v strukturi udeležena 
z istim odstotkom, sredstva amortizacije pa so se zvišala za 11 %. 

Zaradi ukinitve zveznega prometa davka na vino se je zvezni prometni 
davek občutno znižal, zato pa je občinski prometni davek zvišan za 42 %. 

Poslovni stroški so se v letu 1959 v primerjavi z letom 1958 znižali za 2 0/o. 
Na splošno je dohodek v primerjavi z letom 1958 porastel za 28 »/o. Enako se 
je dvignil tudi čisti dohodek. Istočasno so občine dvignile povprečni pavšalni 
predpis kar za 38 0/o. 

Udeležba osebnih dohodkov je v strukturi celotnega dohodka ostala neiz- 
premenjena, sredstva skladov pa so se povečala za 29 0/o. Porast dohodka v letu 
1959 pa je deloma že tudi posledica uvedbe plačevanja po učinku v gostinskih 
gospodarskih organizacijah. 

Glede na navedeno je razumljivo, da gostinske gospodarske organizacije 
v sedanjih pogojih niso sposobne ustvariti lastnih sredstev za enostavno in raz- 
širjeno reprodukcijo. Tudi dvig čistega dohodka v letu 1959 na okrog 400 mili- 
jonov din je relativno zelo nizek v primerjavi s potrebami. Dejstvo, da so se 
povečale dajatve pavšaliziranih gostinskih gospodarskih organizacij v letu 1959 
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za 38 % in občinskega prometnega davka za 42 % zgovorno priča o nerazume- 
vanju občinskih ljudskih odborov do ustvarjanja namenskih sredstev za razvoj 
te, doslej zapostavljene gospodarske panoge, ki bi ob perspektivnejši finančni 
politiki občin do nje, lahko ustvarila v nekaj letih nove vire dohodkov. 

Gostinska zbornica za LRS se v celoti strinja s poročilom Izvršnega sveta 
LS LRS in nakazano možnostjo, da se celotna sredstva, izhajajoča iz prometnega 
davka in družbenih dajatev vračajo nazaj v gostinstvo. To bi bilo možno ures- 
ničiti na dva načina. Pri večjih podjetjih, ki bi s temi in lastnimi sredstvi iz 
amortizacije in čistega dohodka ustvarila podlago za najemanje investicijskih 
kreditov, bi se zbirala na posebnih namenskih skladih. Sredstva, ustvarjena pri 
ostalih manjših podjetjih pa bi se namensko zbirala v občinskem investicijskem 
skladu. To pravilo naj bi veljalo tudi za sredstva, ustvarjena v privatnem sek- 
torju gostinstva z izjemo dohodnine, ki se deli po posebnih zveznih predpisih. 

Skupno z amortizacijo in ostalimi lastnimi skladi podjetij, bi tako imeli 
že leta 1961 na razpolago najmanj 2 milijardi sredstev gostinskih organizacij 
in namenskih lokalnih investicijskih skladov, to je toliko, kot so znašale vse 
investicije v turizmu in gostinstvu v šestletnem razdobju 1952—1957, ali enako 
kot celotne investicije za turizem in gostinstvo po družbenem planu za leto 
1960, ki znašajo 2188 milijonov, od tega 1078 ali 50 % iz zveznega in republi- 
škega investicijskega sklada. Sredstva 2 milijard, ki bi se zaradi vlaganj v 
razširjeno reprodukcijo večala iz leta v leto, bi zadoščala za kritje lastnih sred- 
stev pri najemanju zveznih in republiških investicijskih skladov. Ce pri takih 
pogojih upoštevamo letno povprečno 20 0/o povečanje lastnih in lokalnih inve- 
sticijskih sredstev ter 30 0/o udeležbo iz zveznih in republiških kreditov, bi v 
razdobju 5 let investirali za enostavno reprodukcijo, kakor tudi za razširjeno 
reprodukcijo v gostinstvu naslednja sredstva: 

(v milj. din) 

Lastna sredstva „„A/    „„,r_xn«i« ;-, 
Leto podjetij 30 /o povečan}e.lZ. SKUPAJ .      J

1..J zvez. in rep. virov ш občin 

1961 2,000 600 2,600 

1962 2,400 720 3,120 

1963 2,820 846 3,666 

1964 3,384 1,016 4,400 

1965 • 4,060 1.200 5.260 

Razdobje 
1961—1965 14,664 4,382 19,046 

Po mnenju Republiške gostinske zbornice bi 5 let namenskega prepuščanja 
celotne družbene akumulacije iz gostinske gospodarske dejavnosti predvsem za 
razširjeno reprodukcijo v gostinstvu, omogočila tak razvoj gostinskega gospo- 
darstva, da bi bilo le-to od leta 1965 dalje sposobno nositi nadaljnje investicije 
iz svojih lastnih skladov, ki bi bili zadostni za enostavno reprodukcijo in za 
kritje 70 % lastne udeležbe za nove investicije razširjene reprodukcije. Pri vsem 
tem ne bi smeli pozabiti tudi na investicije za družbeni standard gostinskih 
delavcev. 
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V kolikor se sprejme ta začasna oblika investiranja v gostinstvo v 5 letih, 
je ostvarljiva le v intenzivnem sodelovanju na področju projektivnih, gradbenih 
in industrijskih organizacij, da bi se zagotovili potrebni načrti, gradbena dela 
in sodobna oprema novih kapacitet. Gostinska zbornica za LRS bi morala v 
najkrajšem času razširiti svojo že obstoječo strokovno komisijo za pregled inve- 
sticijskih programov in gradbenih načrtov v samostojen »projektivni biro«, ki 
bi moral odigrati odločujočo vlogo pri projektiranju sodobne notranje ureditve 
in tehnične opreme novih objektov in v tesnem koordiniranju z industrijo in 
obrtjo doseči preusmeritev dela industrije in obrti za izdelovanje opreme za 
gostinske obrate. 

Gostinski kadri in vzgoja: Kljub znatnemu povečanju turističnega in gostin- 
skega prometa v zadnjih letih, se število v gostinstvu zaposlenih delavcev ni 
dvignilo v ustreznem razmerju. Prav tako ne ustreza razmerje med kvalifici- 
ranimi in nekvalificiranimi delavci, ki bi morali biti vsaj v razmerju 50 : 50. 
Po stanju v letu 1958 pa je bilo le 34 kvalificiranih na 76 nekvalificiranih. Za 
zadostitev sedanjih potreb bi morali imeti: 

Kvalifikacija delavcev        šmarno Manjka       0/o 

visokokvalificiranih  272 125 147 54,0 
kvalificiranih  3,557 2,594 963 27,0 
polkvalificiranih        3,896 3,174 722 18,5 
SKUPAJ        7,725 5,893 1,832 23,0 

Vzrokov za pomanjkanje in slabo strokovno strukturo delovne sile v 
gostinstvu je več. Osnovni vzrok je v dosedanjem sorazmerno nizkem in nesti- 
mulativnem nagrajevanju gostinskih delavcev, zaradi česar ta panoga ni bila 
privlačna za mladino, ki se je usmerjala predvsem v industrijo in administra- 
tivne službe. V letu 1958 so znašali povprečni prejemki v gostinskih organi- 
zacijah 

Podjetja z red. obračunom     Podjetja z pavš. obračunom 
Vrsta po TP izplačano po TP izplačano 

Hoteli A  11,336 13,476 
Sezonski  hoteli A    ■.    . 10,906 16,664 
Hoteli B  11,244 13,410 — 
Sezonski hoteli B    .    . I2-575 15'031 

Hoteli   C  12.373 14'109 

Sezonski hoteli C    .    . 10,128 11,165 
Restavracije    .... 12.023 14,121 13,579 15,831 

Kavarne        13.024 14-537 

Gostilne         H'638 13'795 

Poleg destimulacije v osebnih prejemkih so vzroki nezanimanja za pritok 
delovne sile v gostinstvo posebni pogoji, specifični za gostinsko stroko. Ti so: 
celodnevni delovni čas, delo ob nedeljah in praznikih, nesimpatično delo z vinje- 
nimi  gosti,  iz  preteklosti preostalo  podcenjevanje  gostinskega  poklica   in   ne 

4 
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nazadnje pomanjkanje finančnih možnosti v gostinskih podjetjih za investicije 
za družbeni standard gostinskih delavcev. 

Sistem vzgoje mladih kadrov v gostinskih šolah in vzgoja vajencev je imela 
v preteklih letih občutne slabosti. V razdobju 1952-1957 gostinske gospodarske 
organizacije niso smele sprejemati vajencev, kar je bistveno vplivalo na da- 
našnje občutno pomanjkanje srednje-strokovnega gostinskega kadra. Srednja 
gostinska šola v Ljubljani je bila ves ta čas edina, ki je poleg Zavoda za na- 
predek gospodinjstva vzgajala kadre za vse potrebe gostinstva, turizma, menz, 
počitniških in planinskih domov, bolnic in sorodnih prehranjevalnih obratov. 
Bila pa je daleč prešibka, da bi zadostila vsem potrebam, zlasti še, ker je zaradi 
njenega značaja splošne srednje izobrazbe do 50 "/o absolventov odšlo v druge 
poklice, poleg tega pa je zaradi 3-letnega šolanja često služila za skrajšanje 
splošnega srednješolskega šolanja in za vzgojo deklet za privatna gospodinjstva. 

Na prizadevanje Republiške gostinske zbornice je bil leta 1958 ukinjen 
odlok Sveta za prosveto LRS iz let 1952 o prepovedi zaposlovanja vajencev v 
gostinskih gospodarskih organizacijah. Ustanovile so se vajeniške šole in oddelki 
za vajence za gostinsko stroko v Ljubljani, Mariboru, na Bledu, Celju in Murski 
Soboti, ustanovljena je bila hotelska šola v Ljubljani in srednja gostinska šola 
v Mariboru. Republiška gostinska zbornica je sprejela sklep o obveznem spre- 
jemanju vajencev v gostinskih podjetjih. Pri tem smo naleteli na nov problem, 
namreč, da splošni pogoji in možnosti nagrajevanja ter pogoji dela v gostin- 
skih organizacijah niso stimulativni za mladino, ki se raje vključuje v druge, 
predvsem industrijske panoge. Zadovoljiti smo se morali z vajenci z nedovršeno 
osemletno šolsko vzgojo, ki trenutno sestavljajo nad 50 % vseh vajencev v 
gostinstvu. Pomanjkanje osnovnega znanja pri vajencih seveda otežuje njihov 
razvoj v strokovnega delavca, ker težje slede pouku v vajenski šoli. Toda tudi 
s sprejemanjem vajencev s pomanjkljivo predizobrazbo nismo' dosegli zaželje- 
nega dotoka vajencev v gostinstvo. V šolskem letu 1958/59 ni bila polno izko- 
riščena zmogljivost vajeniških in gostinskih šol. V šolskem letu 1959/60 so člani 
okrajnih gostinskih zbornic z namenom, da zainteresirajo mladino za gostinsko 
stroko obiskali večino osemletnih šol na svojem področju in učencem 8. razreda 
prikazovali pogoje in perspektive gostinskega delavca. Na ta način je bilo pri- 
dobljenih okrog 100 vajencev, večina iz odročnih krajev, predvsem iz Prek- 
murja, Slovenskih goric in s Kozjanskega. Turistična in gostinska področja sama 
pa so pokazala slabe rezultate, tako je n. pr. ves okraj Koper v letu 1959 sprejel 
le 23 novih vajencev. Skoraj nič boljše ni v ljubljanskem in kranjskem okraju. 
Rekrutacija gostinskih kadrov iz neturističnih področij še bolj zaostruje stano- 
vanjsko vprašanje, ker ostajajo vajenci tudi kasneje v službi v teh krajih. To 
pa postavlja mnogo večje zahteve po stanovanjih, kot bi bilo to ob kadru iz 
turističnih področij samih. 

Vključevanje mladine v gostinsko stroko bo možno realno uresničiti na 
podlagi stimulacije v nagrajevanju, skladno s pogoji dela v industriji in speci- 
fičnimi pogoji dela v gostinstvu. Poleg tega bi se morali za rekrutacijo mladine 
v gostinstvo zavzeti poleg gostinskih zbornic tudi merodajni družbeni in oblastni 
organi, zlasti komune. Pri tem bi bilo potrebno zavzeti stališče, da mora biti 
v bodoče osnova za pridobivanje novih moči za gostinstvo in turizem predvsem 
na turističnih področjih samih. 

Ce ugotavljamo nezadostno kadrovsko zasedbo in strokovno izobrazbo že 
pri obstoječem stanju gostinstva, se moramo toliko bolj zavedati zaostrevanja 
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tega važnega vprašanja v bodočih letih, zlasti če bodo bodoče investicije v 
gostinstvu zajele tak razmah kot je danes o tem govora. Za rešitev te naloge 
bodo morale gostinske zbornice v sodelovanju z drugimi družbenimi organi 
razviti stalno interno delo v naslednjih smereh: 

1. Skupno z obstoječimi ljudskimi odbori je treba povečati število vajencev 
in vajeniških šol s tem, da se dobijo vajenci predvsem iz razvitih turističnih 
področij. Cim prej je treba preiti na dvoletno vajeniško dobo na ta način, da so 
vajenci tretje leto zaposleni in plačani kot polkvalificirani strokovni delavci, 
po enoletni praksi pa polagajo izpit za kvalificiranega delavca. Pri podjetjih 
je treba uvesti prakso dveh vajencev, ki sta izmenoma v praktičnem uku in šoli, 
v času sezone pa oba na praktičnem delu v podjetju. Prav tako je potrebno 
doseči, da se dijaki srednjih gostinskih šol v času glavne sezone obvezno vklju- 
čijo v prakso in se zanje uvedejo šolske počitnice izven sezone. Učne programe 
vajeniških in srednjegostinskih šol je potrebno prilagoditi zahtevam strokovne 
gostinske vzgoje. Specializirati je potrebno nekatere razrede v gostinskih vaje- 
niških šolah. Pri vzgoji vajencev je zastopati stališče, da je splošno znanje, 
pridobljeno v 8-letki zadostna podlaga za strokovno vzgojo kvalificiranih 
kadrov. 

2. Spričo velikih potreb po visokokvalificiranih, kvalificiranih in polkva- 
lificiranih strokovnih gostinskih kadrih je treba razviti intenzivno delo za 
izpopolnjevanje na delovnem mestu. Pospešiti je treba delo pri organiziranju 
strokovnih večernih tečajev. Pri zaposlovanju nove nekvalificirane delovne sile 
je treba stremeti po vključevanju mlajših moči, ki imajo pogoje za hiter razvoj 
v polkvalificirane in kvalificirane delavce in zagotoviti intenzivno delo pri 
njihovi izpopolnitvi. Doseči je treba občutno razširitev nomenklature delovnih 
mest v gostinski stroki in preiti na ožjo specializacijo, za katero se more priučiti 
v krajšem času. 

3. Za vzgojo višjih ekonomskih kadrov za gostinstvo, turizem in potovalne 
agencije je potrebno dosedanjo hotelsko šolo razviti že v šolskem letu 1960/61 
v višjo gostinsko turistično šolo. Zaradi akutnega pomanjkanja vodilnega kadra 
v gostinstvu je doseči preusmeritev določenega števila sposobnih ekonomskih 
kadrov iz drugih gospodarskih panog v gostinstvo. Stremeti je treba za tem, 
da bodo vodstvena mesta v gostinstvu, posebno v večjih organizacijah in pri 
gostinskih zbornicah zasedena z ekonomsko izobraženimi in organizacijsko 
sposobnimi kadri. 

4. Pri izgradnji novih velikih gostinskih objektov se fnora hkrati s pred- 
videno gradnjo planirati tudi vzgojo potrebnega strokovnega kadra za t'odoči 
obrat, kar je treba zagotoviti s štipendiranjem na ekonomski fakulteti, višji šoli 
za turizem in gostinstvo, srednjih gostinskih šolah in z dogovori za vzgojo 
vajencev pri že obstoječih gostinskih podjetjih. 

5. Za uspešno vodstvo celotne kadrovske in šolske politike gostinskih 
delavcev bi bilo nujno potrebno ustanoviti skupen organ kadrovsko-vzgojne 
službe, ki naj bi proučeval in usmerjal celotno vzgojo strokovnih kadrov za 
gostinstvo, turizem, družbeno prehrano, počitniške in planinske domove, bolnice 
in druge slične ustanove, ki potrebujejo tovrstni strokovni kader. 

6. Plačevanje po učinku v gostinstvu, ki so ga gostinske gospodarske orga- 
nizacije uvedle v letu 1959 je eden izmed osnovnih predpogojev za stimulativ- 
nejše nagrajevanje gostinskih delavcev. Izhajati je potrebno iz prvih izkušenj 
lanskega leta, ga stalno spremljati in izpopolnjevati. Pravilno postavljene norme 
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za nagrajevanje, razčlenjene in precizirane za posamezna delovna mesta bodo 
spodbudile v gostinskih delavcih težnjo po večji storilnosti, izboljšanju kva- 
litete uslug in strokovnem izpopolnjevanju. V tem smislu pozdravlja republiška 
gostinska zbornica, da se za stimulativnejše nagrajevanje gostinskih delavcev 
uvede obvezen dodatek k servisu, ki bi se delil med celotni kolektiv, skladno 
z delom, znanjem in naporom vsakega posameznega člana kolektiva. Realizacija 
tega predloga bi brez dvoma prinesla v polnem smislu nov delovni polet delav- 
cev v gostinski gospodarski panogi in z njim dvig kvalitete uslug in storilnosti, 
kar je prav v sedanji fazi razvoja gostinstva nujno za njegov uspešen dvig ш 
razvoj. 

Organizacija dela v gostinstvu: Kakor sta zagotovitev sredstev za investicije 
in vzgoja strokovnih kadrov važna predpogoja za dvig gostinstva iz dosedanje 
zaostalosti, za njima ne zaostaja potreba za izboljšanje gostinske službe same. 
Sodobni turistični promet, pa tudi prebivalstvo samo, ki še danes ustvarja 60 0/o 
vsega prometa v gostinstvu, zahteva radikalno izboljšanje kvalitete gostinskih 
storitev, bodisi glede kvalitete servisa samega, kakor glede kvalitete materialnih 
uslug. Splošna zaostalost našega gostinstva se očituje najbolj vidno prav v 
kvaliteti uslug, ki jih gostinstvo nudi prebivalstvu tako ob vsakodnevnih po- 
trebah, kot v času nedeljskega in letnega odmora. Industrializacija je odprla 
nove potrebe v razvoju gostinstva, prav tako pa tudi rastoči tujski promet. 
Zato je potrebno razvijati vse pestre oblike gostinstva, od klasičnih restavracij 
in hotelov, opremljenih seveda s sodobno tehnično opremo in oblikami sodob- 
nega nuđenja materialnih uslug po okusu gostov, do popularnih gostiln z dobro 
jedačo in pijačo, sodobnih motelov, turističnih restavracij s samopostrežbo, do 
barov in drugih sodobnih oblik zabavišč. Domače specialitete, ki bi zadovo- 
ljevale stalni krog gostov so izginile iz naših jedilnikov in težko je dobiti celo 
boljšo restavracijo, kaj šele povprečno gostišče, ki bi imelo na zalogi stalno 
enako kvaliteto specialnih vin, tipičnih za posamezna vinska področja. Potrebno 
bo resno delati za izboljšanje v tej smeri. Posamezna gostišča si morajo pridobiti 
sloves, da stalno lahko postrežejo s specialitetami, tipičnimi za njihov kraj in 
kvalitetnimi, sortnimi vini. Za zagotovitev kvalitete buteljčnega vina, ki bi 
moralo postati edina oblika serviranja vina v boljših restavracijah, bi bilo v teh 
organizacijah potrebno uvesti posebno kletarsko službo. 

Kvaliteto servisa je postaviti na kalkulativno ekonomsko osnovo. Različnost 
lokala, opreme in servisa ne prenese uravnilovke v ceni enakega obroka hrane 
in pijače. Cene storitev morajo biti vsklajene s kvaliteto uslug. Povsem razum- 
ljivo je, da zahteva postrežba v posebni sobi, opremljeni z dragim pohištvom, 
s tapeciranimi stoli, s prti in serveti iz batista, s srebrnim priborom in dragim 
porcelanom, s cvetjem na mizi, višji račun servisa. Ce gost to želi, postrezimo 
mu po volji. Ce želi posebno strežbo dveh natakarjev za jedila in pijače, 
ustrezimo mu, toda ta servis se vračuna v ceno. Ce ob času sezone gostje prene- 
sejo višje cene v nočnih zabaviščih, se nam ne sme smiliti njihov žep. Seveda 
pri vsem tem ne smemo pozabiti na stalne potrebe domačega prebivalstva m 
skladno razvijati vse pestre oblike gostinskih uslug za zadovoljitev vseh potreb 
in žepov. Pospešeno vsklajevanje in razvijanje klasičnih in novih oblik gostin- 
stva mora postati stalna briga gostinskih zbornic in gostinstva sploh. 

Da bi boljše izkoristili ugoden tranzitni položaj Slovenije, saj preko nje 
pride v Jugoslavijo do 90 0/o vseh tujih turistov, je potrebno razvijati oblike 
medsebojnega  sodelovanja  gostinskih  gospodarskih  organizacij,  kot  je  to  že 
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doslej prakticiral hotel »Slon« v Ljubljani z gostinskimi organizacijami na Bledu 
in Opatiji. Slovenija, posebno pa Ljubljana ifna izredne možnosti, da z dobro 
organizacijo izletov na Gorenjsko, v Logarsko dolino, v dolino Krke, na ribolov 
v dolino Soče itd., zadrži tuje turiste čim dalje pri nas, pri tem pa doseže 
soliden zaslužek in hkrati učinkovito propagira za povečan tujski promet v 
bodoče. 

Izpopolniti je potrebno način plačevanja v večjih restavracijah. Nehigiensko 
in nesodobno je, da isti natakar manipulira z jedili in sprejema denar. Močneje 
bi morali uveljaviti sistem plačilnih natakarjev, še boljša pa je uvedba para- 
gonskih blokov, ali plačila pri blagajni, kot to z uspehom prakticirajo v razvitih 
turističnih državah. 

Razvoj turističnega prometa terja že danes in bo v bodoče še toliko močneje 
terjal, razne oblike združevanja podjetij. Združevanje ne sme izhajati s stališča 
monopolističnega ali teritorialnega združevanja v velika podjetja, temveč gre 
tu za združevanje zaradi praktičnega poslovanja ne glede na teritorialno raz- 
mejitev. Ali ne bi bila na primer za ljubljanska podjetja sprejemljiva oblika, 
da spričo današnjega pomanjkanja ležišč sprejmejo v svoj krog depandanse 
v širši ljubljanski okolici, ki pod ločenim vodstvom niso vedno zasedene. K temu 
bi lahko mnogo pripomogla uvedba lastne »taksi« službe in lastnih avtobusov. 

Gostinske organizacije, predvsem pa gostinske zbornice spričo vseh nalog, 
ki so pred njimi, ne smejo zanemariti svoje skrbi za strokovno pomoč pri raz- 
voju družbene prehrane. Povečati je potrebno sodelovanje s Centralnim zavo- 
dom za napredek gospodinjstva in okrajnirni zavodi in jim nuditi pri njihovih 
naporih za izboljšanje prehrane delovnega človeka vso možno pomoč in pod- 
poro. 

Gostinska zbornica za LRS, pozdravlja predloge Izvršnega sveta za napredek 
turistično-gostinske gospodarske panoge. V svesti si je, da bo za njihovo reali- 
zacijo poleg vse pomoči družbe potrebno dolgotrajno in vztrajno delo gostinskih 
zbornic in vseh gostinskih gospodarskih organizacij. 

Z obravnavanjem tega vprašanja na najvišjem nivoju naše ljudske repub- 
like je poudarjena važnost te gospodarske panoge in prepričani smo, da bo to 
odločujoče vplivalo na razvoj našega gostinstva, da dohiti razvoj našega celot- 
nega gospodarstva. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima tovarišica Živa Beltram, 
direktorica Centralnega zavoda za napredek gospodinjstva LRS. 

Živa Beltram: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Tako v mate- 
rialu, ki ga je za ta del skupščinske obravnave pripravil Izvršni svet, kot v 
ekspozeju in tudi v dosedanjih dodatnih referatih, je bila družbena prehrana 
že obravnavana. Posebno važno je, da so s tem že jasno nakazana stališča o 
družbenem in gospodarskem pomenu te dejavnosti, o njenem jnestu v odnosu 
do turizma in gostinstva kot celote, kakor tudi glede njenih neposrednih nalog. 
Zato bi bilo odveč, ta stališča ponovno razlagati in utemeljevati. Nadaljnjemu 
razvoju pa bo koristilo, če bodo komune pri svojih prizadevanjih za dvig živ- 
ljenjske ravni in pri širjenju mreže obratov družbene prehrane gradile svoje 
programe, upoštevajoč dosedanje izkušnje. 

Predložene smernice predstavljajo močno vzpodbudo za bolj intenzivno in 
bolj jasno usmerjeno akcijo. Akcija se po teh smernicah trdno opira na obsto- 
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ječe stanje in ne podcenjuje zapletenosti gospodarsko-tehnicnih in družbeno- 
političnih problemov, s katerimi smo se že in se še bomo srečali. 

Med problemi, ki bi jih želela še nekoliko osvetliti, je nekaj takšnih, ki 
so skupni celotnemu področju turizma, gostinstva in družbene prehrane, zlasti, 
ker predstavljajo storitve v zvezi s pripravljanjem in razdeljevanjem hrane 
dejavnost, ki je skupna vsem tem področjem. Enako nas vse prizadenejo na 
primer težave v zvezi z rednim preskrbovanjem s kvalitetnimi živili, neza- 
dovoljiva in nesodobna strokovna usposobljenost kadra, zlasti kuharjev, po 
obsegu in kvaliteti še slabo razvita proizvodnja naprav za kuhanje in hlajenje, 
posode in pribora za serviranje in prenašanje hrane, slabosti v projektiranju 
večjih kuhinj itd. Zato je prav, da se reševanja teh problernov najresnejše lotijo 
vsi zainteresirani činitelji, da dosežemo večjo skladnost in da bo delitev dela 
bolj smotrna od dosedanje. 

Nekaterih nalog, ki so v zvezi z gornjimi vprašanji, se je na primer že 
lotil Centralni zavod za napredek gospodinjstva, tako v zvezi s projektiranjem 
itd. Neproučena tehnologija pripravljanja hrane v večjih količinah, povzroča 
površno obravnavanje kuhinjskega dela pri projektiranju vseh vrst objektov, 
ki vključujejo tudi pripravo hrane. Odtod toliko neracionalno izkoriščenega 
prostora, funkcionalnih napak, zato nepotrebnih korakov in napora tudi v 
najnovejših, na videz prav modernih velikih kuhinjah. Na zavodu je ekipa 
strokovnih delavcev zaenkrat obdelala osnovne smernice za načrtovanje večjih 
kuhinj in to delo stalno izpopolnjuje na podlagi praktičnih izkušenj in tehničnih 
novosti. Odtod bo torej mogoče dobiti tehnološki del investicijskih programov 
za večje kuhinje. Zato kaže te, čeprav še zelo nepopolne, vendar dovolj siste- 
matično razvijajoče se osnove uporabiti in z njimi računati pri utiranju poti 
k specializiranemu projektiranju, ki je brez dvoma potrebno. 

Ob tem delu se razvija tudi povezovanje s proizvajalci opreme za kuhinje 
in jedilnice. S tem se krepijo med njimi težnje po kooperaciji za proizvodnjo 
tipiziranih elejnentov. Pri tem ne prihaja toliko v poštev uvajanje serijske 
proizvodnje večjih naprav za kuhanje. Tega so se uspešno lotile nekatere večje 
tovarne v drugih republikah. Za pravilno sestavljanje različnih elementov v 
funkcionalno ustrezno kompletno opremo se morajo izoblikovati domači stan- 
dardi. Strokovne nasvete iščejo v tem smislu zdaj proizvajalci, zdaj naročniki, 
kar omogoča vsklajevanje med njimi, zbiranje podatkov o potrebah enih in 
zmogljivosti drugih. Tako si počasi utira pot bolj racionalno načrtovanje in 
opremljanje naših javnih kuhinj in jedilnic, kot eden izmed pogojev za dvig 
kvalitete storitev ob nižjih cenah, seveda premagujoč ob tem vse vrste težav: 
od začetništva našega dela in slabih pogojev, v katerih se to opravlja, preko 
odpora stare prakse v projektiranju, ki vse prerada podreja funkcionalnost no- 
tranje ureditve zunanji fasadi, do objektivnih težav, kot je pomanjkanje neka- 
terih materialov,  na primer nerjaveče pločevine itd. 

Podlaga za to tehnično delo na našejn zavodu, in seveda glavni njen smoter, 
je kvalitetna in uravnovešena prehrana. Ni treba dokazovati, kako zelo je pri 
nas smisel za pomen prehrane še nerazvit. Na vsak način je potrebno planiranje 
jedilnikov v skladu s fiziološkimi potrebami za vse obrate, ki se ukvarjajo s 
pripravljanjem hrane za stalne goste. Tudi na tem področju smo z delom šele 
začeli. 

Naš odsek za prehrano sestavlja osnovne jedilnike in recepture v skladu 
s priporočili Centralnega higienskega zavoda  glede fizioloških potreb  raznih 
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kategorij potrošnikov. Pri tem skušamo vzdržati ravnotežje med narodnimi 
navadami in okusom in med potrebami, ki jih ugotavlja sodobna prehrambena 
veda. Seveda rnoramo stremeti za sistematičnim odpravljanjem razvad v naši 
prehrani in priporočati tista živila in tako pripravljene jedi, ki lahko poravnajo 
sedanje deficite in zmanjšajo vse vrste kvarnih posledic, ki jih ima nepravilna 
prehrana za zdravje in delovno storilnost. Tega ne gre razumeti tako, kot da 
bi želeli po vsej sili vpeljati novotarije, ki jih povprečni okus odklanja. Tudi 
med tradicionalnimi domačimi jedmi je dovolj takšnih, ki jih lahko priporoča 
vsak prehrambenik, pa tudi splošne sprejemljivosti za novo v prehrani pri 
našem prebivalstvu ne gre podcenjevati. Vsem tem zahtevam dejavnosti na 
področju prehrane dodajmo še iskanje najnižje cene, pa je dovolj povedano, da 
delo ni enostavno. Kar obdelamo, sproti širimo v prakso tako preko šol in 
tečajev za kuharje kot preko publikacij. Temu širjenju je v pomoč vsa mreža 
zavodov za napredek gospodinjstva, ki tvorijo od Centralnega preko okrajnih 
do občinskih centrov enotno službo za strokovno pomoč obratom družbene pre- 
hrane, kot enega trenutno najbolj aktualnih področij iz okvira vseh oblik 
uslužnostnih  dejavnosti  v  okviru  stanovanjskih  skupnosti. 

Tako sem izhajajoč iz problemov, ki so skupni širšemu področju turizma 
in gostinstva, z namenom, da bi opozorila na to, da so nekatere naloge v zvezi 
z njihovim reševanjem nenačete, zašla med specifične probleme družbene pre- 
hrane. Pa bodi to še en argument več za to, da imamo v tej zapleteni proble- 
matiki brez dvoma razdeljene naloge in da je potrebno sodelovanje zlasti pri 
reševanju nekaterih vprašanj. 

Razen že omenjenih vprašanj te vrste, ne sfnemo prezreti tudi vzgoje stro- 
kovnega kadra. Dosedanji sistem ne zadovoljuje prav nobenega izmed ožjih 
področij. Ce vsi ugotavljamo, da je kuhar najbolj kritičen med temi poklici, 
potem bi predlagala, da damo prednost reševanju prav tega problema, ki ga 
nakazujejo tudi predložene smernice. Tudi tisti del smernic, ki obravnava orga- 
nizacijsko stran družbene prehrane, ima očitno podlago v dosedanjih izkušnjah, 
pri čemer pravilno priporoča takšne oblike, ki omogočajo odpravo sedanjih 
slabosti in najbolj ustrezajo s stališča perspektivnih nalog, kot sedanjih objek- 
tivnih možnosti. Kolikor imamo zaenkrat izkušenj, veljajo te ožjemu področju 
družbene prehrane, in sicer prehrane industrijskih delavcev, ki je razen šolskih 
kuhinj razmeroma najbolj razvita. 

Od 481 industrijskih podjetij v Sloveniji, ima 201 podjetje ali 42 % lastno 
menzo, kjer se redno hrani 36 000 ali 20 % vseh zaposlenih. To je splošno vzeto 
dober začetek. Zdravstveni zavodi razpolagajo že z dokazi o zmanjšanju odsot- 
nosti zaradi obolenj in o zmanjšanju števila nesreč pri delu v tistih obratih, 
kjer so že oskrbeli bolj redno prehrano delavcev. To stanje pa še zdaleka ne 
zadovoljuje ne po obsegu ne po kvaliteti. Natančnejše poročilo bi kmalu po- 
kazalo, da so v industriji še cela področja popolnoma zaostala. Toliko slabše 
pa je pri drugih kategorijah delavcev, kot na primer pri gozdnih ali kmetijskih 
delavcih, pa tudi javni uslužbenci niso na boljšem. 

Značilnost obstoječih menz je njihova razdrobljenost. 63 % vseh industrij- 
skih delavsko-uslužbenskih restavracij ima po 250 abonentov, kar 22 od teh 
pa jih ima pod 50 abonentov. Le 4 0/o vseh teh menz so sposobne nuditi nad 
1000 obrokov v isti izmeni in še v teh primerih sajno enolončnice, ne pa kosil. 
Tako je povprečno število abonentov na menzo približno 180. Temu primerna 
je tudi opremljenost ter razmerje med delovno silo in abonenti, in sicer pride 
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povprečno en zaposlen na 25 abonentov, medtem ko znaša to povprečje v raz- 
vitejših razmerah približno 52, doseže pa v najboljših primerih pri visoki meha- 
nizaciji tudi 83 abonentov na enega zaposlenega. 

V takšnih pogojih je slabši tudi učinek vloženih materialnih sredstev. 
Uporabljena so sicer znatna sredstva, saj je zavest o vplivu prehrane na delovno 
storilnost že močno prodrla in krijejo podjetja znaten del stroškov za menze, 
kar pa se na kvaliteti obrokov vendarle ne odraža dovolj. Se posebej pa velja 
omeniti, da so tiste jnenze, ki so izrazito zaprte za velik del delavcev, predvsem 
poročenih, med temi pa seveda v prvi vrsti za ženske, kljub vsem dobrim na- 
menom uprave še vedno neinteresantne. Zato je prav, da gradimo nove obrate 
družbene prehrane na širših konceptih in da, kjer se to le da, tudi obstoječe 
izboljšujemo s tem, da se podjetja med seboj povezujejo, da sprejemajo med 
abonente vsaj še družinske člane svojih ljudi. 

V tej fazi ima servis stanovanjske skupnosti za družbeno prehrano med 
vsemi organizacijskimi oblikajni obratov družbene prehrane toliko prednosti, 
da je v smernicah upravičeno tako poudarjen. Te prednosti izhajajo seveda iz 
splošnega pomena stanovanjskih skupnosti za razvoj standarda in iz predpisov, 
ki veljajo za vse njihove dejavnosti. Izkazale pa so se že tudi v prvih konkretnih 
primerih, kjer so se komune in stanovanjske skupnosti že oprijele teh možnosti. 
To so sicer šele posamezni primeri, so pa vendarle dovolj značilni, da jih velja 
omeniti. Gre za par primerov novih servisov v izgradnji, na primer Maribor— 
Center, Jesenice, Ljubljana—Šiška, kjer se podjetja vključujejo v reševanje 
problemov standarda v komuni tako, da imajo od sredstev, ki jih prispevajo 
podjetja iz sklada skupne potrošnje za investicije korist tako delovni kolektivi 
kot širša skupnost. Verjetno se bo tudi v nadaljnjih primerih, ki bodo tem 
sledili, pokazalo, da teritorialna razdelitev jned stanovanjskimi skupnostmi ne 
predstavlja ovire pri programiranju takih objektov, ker ničesar ne brani, da se 
pri tem združuje več stanovanjskih skupnosti, če to pomaga do uresničenja višje 
organiziranega in boljše opremljenega obrata. 

Kaže pa biti previden pri ocenjevanju potreb potrošnikov po storitvah 
servisov za družbeno prehrano. Ne smemo namreč podcenjevati dejstva, da cena 
kompletnega kosila tudi pri najboljše organiziranem servisu ne more biti ista 
kot je povprečni izdatek za skromnejše, manj popolno kosilo doma. Zato moramo 
računati s tem, da je interes za te storitve pri potrošnikih samih, del razvojnega 
procesa v sjneri višje produktivnosti. Za podpiranje tega razvojnega procesa, 
katerega spremlja naraščanje zavesti o osebni koristi od prenašanja gospodinj- 
skih del na servise, so zelo' pomembne vse prehodne oblike, kot na primer 
odnašanje hrane na dom, prodajanje polpripravljenih jedil itd. Te oblike imajo 
tudi svoj trajni pomen, ker bodo vedno dobrodošle tudi tistim družinam, ki si 
bodo sicer kosilo že uredile izven doma, za pripravo zajtrka in večerje, o katerih 
računamo, da bodo tudi pozneje ostali doma — pa bo prišla prav vsaka oblika 
servisne storitve — od predpriprave do dostave na dom. Za zdaj poznamo že 
40 primerov obratov družbene prehrane, iz katerih odnašajo hrano na dom, kar 
potrjuje, da je ta oblika iskana. 

Primerna malica med delovnim časom pa ostaja važna vsaj še tako dolgo, 
dokler bo veljal sedanji delovni čas, pri katerem malica nadomešča zajtrk. 
Morebitne spremembe delovnega časa bodo močno spremenile razpored dnevnih 
obrokov hrane in postavile kosilo izven doma kot nujno potrebo. Izmed dobrih 
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primerov v praksi že preizkušenih rešitev, ki jih prinašajo servisi stanovanjskih 
skupnosti za družbeno prehrano, bi omenila še enega. 

Gre za finančno poslovanje, torej za najtežji problem. Servis za družbeno 
prehrano stanovanjske skupnosti v Žalcu je na primer že vpeljal v prakso, kako 
omogočiti podjetju, da tudi v takšnih servisih zagotovi svojim ljudem ugod- 
nosti, ki so običajne pri zaprtih tovarniških menzah, kar predstavlja rešitev 
problema. Kolektivi v podjetjih, ki so po svojih lastnih računih sklenili pod- 
pirati prehrano svojih članov, prejemajo obroke v servisu po ceni, v kateri je 
že upoštevana dotacija podjetja. Kakšno naj bo dotiranje in kako vpliva na 
proizvodnost dela, je stvar podjetja. Servis za družbeno prehrano pa s pravili 
ureja svoje poslovanje tako, da služi podjetjem in drugifn koristnikom. 

Primer Žalca ni edini. Tako že dela tudi delavsko-uslužbenska restavracija 
Tobačne tovarne v Ljubljani in servis družbene prehrane Bežigrad, čeprav še 
nista formalno registrirana pri stanovanjski skupnosti. Po istem načelu se rešuje 
tudi problem morebitnih prehodnih gostov, ne da bi kazalo posebej vzpodbujati 
k storitvam za prehodne goste. To se namreč kaj rado obrne v škodo stalnih 
abonentov, za katere sploh razvijamo družbeno prehrano. Vendar preprečimo 
odklanjanje slučajnih obiskovalcev s tem, da jim nudimo storitve po drugačnih 
cenah. Vse to mora biti določeno v pravilih servisa, ki jih potrjuje ustanovitelj. 
Pri sestavljanju pravil pa je obvezno upoštevanje načel nagrajevanja zapo- 
slenega osebja po učinku. 

Tudi v obratih družbene prehrane moramo družbenemu upravljanju za- 
gotoviti materialno podlago in najti način, ki bo vzpodbujal zaposlene k bolj- 
šejnu delu, strokovnemu izpopolnjevanju in štednji. Nekatere analize obstoječih 
obratov družbene prehrane dokazujejo, da je to mogoče tudi v sistemu servis- 
nega poslovanja in pri ugodnih cenah za potrošnike. Tako ima na primer beži- 
grajski obrat iz leta 1959 že nekaj presežka, čeprav še vedno odvaja pavšal 
občini. Za vzgled pa lahko služi predvsem ljubljanska Ljudska kuhinja, ki 
ima iz leta 1959 tudi presežek, pri tem ko znaša povprečna plača zaposlenega 
v tem obratu 15 700 dinarjev za leto 1959, in je torej nad povprečjem v gostin- 
stvu. Cene obrokov pa so nižje kot v nekaterih tovarniških menzah in tudi 
kvaliteta je dobra, čeprav Ljudska kuhinja ne dobiva dotacij. To pa ni edini 
primer dobrega poslovanja. 

Sama dejavnost servisov za družbeno prehrano in predpisi za njih poslo- 
vanje, torej ne predstavljajo prepreke za dosego kvalitetnih storitev, ob za- 
dovoljivi ceni za potrošnika in vzpodbudnem nagrajevanju osebja. Za reševanje 
vseh teh vprašanj in za vsklajevanje gospodarskih in družbenih vidikov pri 
razvijanju družbene prehrane, lahko veliko pomenijo komisije, ki jih omenjajo 
tudi smernice in ki jih je družbeni plan Ljudske republike Slovenije posebej 
priporočil. Posebno uspešno bo delo teh komisij tam, kjer bodo znale povezati 
in koordinirati delo vseh družbenih, gospodarskih in strokovnih činiteljev, ki 
so na tem področju dolžni delovati. Problem, ki bo moral priti na dnevni red 
teh komisij kot posebno aktualen, so šolske kuhinje, ki zahtevajo vsestranske 
podpore zdaj, ko jih moramo zaradi odpovedane mednarodne pomoči postaviti 
na lastne noge. Prepričana sem, da bo o tem danes posebej govor. 

Ce bo Ljudska skupščina sprejela osnovne smernice za nadaljnji razvoj 
družbene prehrane in če bodo z njimi seznanjeni vsi ljudski odbori, bo to od- 
pravilo marsikatero nejasnost in neskladnost, ki še obstaja. To bo zlasti poma- 
galo vsem, ki na tem področju delajo, da bo akcija bolj  uspešna in  da tudi 
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neurejena prehrana delovnih ljudi ne bo več ovira hitrejšemu naraščanju de- 
lovne storilnosti in življenjske ravni. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Davorin 
Ferligoj. 

Davorin Ferligoj: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Dovolite 
mi, da v razpravi k poročilu o turizmu, gostinstvu in družbeni prehrani, ki ga 
je pripravil Izvršni svet Ljudske skupščine LRS, poudarim, da je to prvi obširni 
elaborat o tej panogi gospodarstva v naši republiki. Izražam svoje zadovolj- 
stvo ter verjetno tudi zadovoljstvo vseh drugih gostinskih in turističnih delavcev 
v naši republiki, ker smo s tem elaboratom končno dobili jasno sliko tako glede 
stanja kot glede potreb te panoge. 

Dovolite mi, da pri tem opozorim, da turizem in gostinstvo kot gospodarska 
panoga pri nas nista niti še dovolj znana, še manj pa je za to panogo dovolj 
razumevanja. Prav to poročilo zelo nazorno prikazuje koristi, ki jih irna določeno 
območje in vsa naša skupnost od te gospodarske panoge. Ponavljam, da v ne- 
katerih gospodarskih krogih v naši republiki še zelo težko dojemajo koristi 
gostinstva in turizma in menijo, da investicije na tem področju prinašajo koristi 
šele v daljšem obdobju. To pa je samo eden izmed vidikov nepravilnega gle- 
danja na to gospodarsko panogo. Zato je prav, da v naši skupščini izrečemo 
svoje mnenje o gostinstvu in turizmu in da nakažemo jasne smernice za daljšo 
dobo dela in razvoja te tako važne panoge našega gospodarstva. 

Ker je poročilo zelo obširno, bi želel obravnavati samo nekatere probleme, 
ki se mi zdijo posebno važni, .morda tudi zato, ker se ti problemi občutneie 
odražajo na območju naših obalnih občin oziroma občine Piran. 

Kot prvo želim poudariti, da je prav, če vselej upoštevamo, da nekega turi- 
stičnega območja ne moremo istovetiti ali enako obravnavati kot druga neturi- 
stična območja. Turistično območje ima številne specifičnosti. Ce se hoče 
dejansko razvijati kot turistično območje, je treba v tem smislu gledati na 
razvoj vseh panog gospodarstva, ki so posredno ali neposredno povezane s 
turizmom. Znano je, da turizem oplaja druge panoge gospodarstva, prav tako 
pa je res, da je visoko razvit turizem mogoč samo ob pravilno razvitih drugih 
panogah. 

Vzemimo na primer samo občino Piran. V štirih poletnih mesecih je na 
njenem območju več kot še enkrat toliko turistov kot stalnega prebivalstva. 
Tako smo imeli na primer lani julija in avgusta 26 000 prebivalcev, od tega 
12 000 stalnih prebivalcev občine. Problem turističnega območja je v tem, da 
ni naloga zagotoviti prebivanje, življenjske potrebščine, razvedrilo in drugo 
samo za 12 000 stalnih prebivalcev, ampak morajo vse storitve, preskrba kot 
celota, promet, kojnunalni objekti in drugo upoštevati podvojeno število pre- 
bivalcev. Takšne naloge pa seveda predstavljajo za stalno prebivalstvo takšnega 
območja ogromno breme. Zato morajo imeti na primer gospodarske organizacije 
na razpolago ne samo kapacitete in prostore, ampak tudi ljudi in drugo, za 
neenakomeren turistični promet preko vsega leta oziroma preko posameznih 
letnih obdobij. 

Najbolj pa se turistično območje loči od drugih po tem, da zahteva široko 
investicijsko politiko, če hoče zadovoljiti tako številu kot zahtevam turistov. 
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Imeti mora vrsto objektov, ki jih drugi kraji nimajo oziroma ni nujno, da so 
v tako dobrem stanju, kot so parki, sprehajališča, igrišča in podobni objekti. 

Vse te stvari zahtevajo velika sredstva in zato ni čudno, če posamezna 
območja ne morejo razvijati turizma, čeprav jim je do njega. To poudarjam 
prav zato, da bi pokazal, kako posamezna območja niso dovolj stimulirana in 
zato turizma ne razvijajo dovolj. Rad bi dokazal, da naši gospodarski instru- 
menti ne morejo biti isti ali skoraj enaki kot instrumenti za druge panoge go- 
spodarstva. Za hotelska in gostinska podjetja morajo biti prirejeni tako, da 
dajejo tako podjetjem kot krajejn potrebno stimulacijo in sredstva za razvoj 
vsega, kar pomeni razvoj in materialne osnove gostinstva in turizma. To so 
predvsem gostinski objekti, komunalne naprave, blagovni promet oziroma pre- 
skrba, promet in drugo. Ne smemo pa razumeti, da postavljam trditev o speci- 
fičnosti turističnega območja zato, ker to območje morda zahteva, da se samo 
v širšem okviru rešujejo njegovi problejni- Nikakor. Jasno je, da je turistično 
območje prvo poklicano reševati svoje probleme. Res pa je, da so ti problemi 
močneje, kot je to pri drugih neturističnih območjih, povezani z možnostmi 
pomoči iz drugih virov in da so v nekem smislu problem širšega kroga naše 
skupnosti. 

Naj to poizkušam pojasniti spet s primerom piranske občine. Na našem 
območju so razvite v glavnem tri vrste gostinske in turistične dejavnosti. To 
so hoteli, gostišča ki s prometom, ki ga dosegajo s svojimi kapacitetami, dajejo 
kraju določene prispevke v obliki prometnega davka od alkoholnih pijač, pavšal 
ter razne druge dajatve. Dalje, zasebne sobe, od katerih skupnost še nima 
mnogo, ker so šele v razvoju. Največje kapacitete pri nas in tudi največ nočitev 
pa imajo počitniški domovi. Teh je na območju naše občine že preko 1000 in 
so imeli lani skupno 3277 ležišč, kar pomeni, da so skupno in deloma tudi s 
privatnimi sobami sprejeli 42 129 turistov oziroma imeli 314 412 nočnin naših 
domačih turistov. V enem letu pa se bo njihova zmogljivost povečala približno 
še za nadaljnjih 1000 ležišč. 

Res je, da so te zmogljivosti še slabo izkoriščene, tako na primer leta 1957 
sajno nekaj več kot povprečno 54 dni, leta 1958 nekaj več kot povprečno 58 dni 
in lani povprečno nekaj več kot 64 dni. Vendar njihovo naraščanje dokazuje po 
eni strani zanimanje naših delovnih ljudi za oddih in po drugi strani priljublje- 
nost obmorskega območja. Problem pa je v tem, da so te ogromne zmogljivosti 
in z njimi vse visoko vložene investicije zelo slabo izkoriščene, ker ni dovolj 
urejena vrsta drugih naprav in objektov, ki bi omogočili, da bi bile te zmoglji- 
vosti uporabljene vse leto. To ni problem samo piranske občine, to je problem 
vseh turističnih občin. 

Res je, da med našimi delovnimi ljudmi še vedno prevladuje mnenje, da 
je pravi čas za dopuste in oddih samo v dveh najbolj vročih poletnih mesecih 
in da zato vlada odpor proti vsakemu izkoriščanju letnega dopusta v drugih 
mesecih. Takšna je v glavnem tudi usmeritev vseh naših obratov oziroma počit- 
niških domov. Potem ni čudno, če poslujejo v glavnem samo v poletnih mesecih. 
Toda po drugi strani je dejstvo, da turistični kraji nimajo možnosti, da bi 
uredili vse potrebno tako, da bi bile te kapacitete izkoriščene vse leto. Ali si 
predstavljate, kako povečane bi bile potem koristi od turižfna, če bi bile turi- 
stične kapacitete izkoriščene vseh dvanajst mesecev na leto? Zato je nujno, da 
Pnpravimo in uredimo vse objekte, ki so potrebni, da bodo imeli tako domači 
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kot inozemski turisti potrebno razvedrilo, preskrbo, zdravljenje in podobno, 
skratka, prijetno bivanje v kateremkoli letnem času. 

V piranski občini smo si v ta namen zamislili zgraditi na območju Portoroža 
zaprto morsko kopališče, ki bi delovalo v času, ko zunaj ni primerno za kopanje. 
"V sklopu tega kopališča bi bilo določeno število solnih in blatnih kopeli, kakor 
tudi drugih pripomočkov za zdravljenje in razvedrilo tako, da bi vsak turist 
imel tudi v zimskih mesecih priložnost tako zabave kot okrevanja. Toda za 
takšen objekt je potrebnih preko 600 miijonov dinarjev investicij. Teh ne 
zmore niti kraj iz lastnih sredstev niti z najetjem kredita, ker so anuitete za 
tak objekt tako visoke, da jih kraj ne bi mogel vračati. Ker pa bi takšen objekt 
uporabljali predvsem člani naših delovnih kolektivov, saj odpade več kot dve 
tretjini turističnih ležišč v naši občini na počitniške domove, menim, da bi bilo 
prav, da bi skupno z vsemi predstavniki počitniških domov industrijskih pod- 
jetij v naši občini preudarili, ali naj se lotimo takšne investicije. Pravzaprav 
ni vprašanje, če bi bila taka investicija umestna, ker je jasno, da bo potrojila 
ali celo početvorila vrednost sedanjih že obstoječih, kakor tudi predvidenih 
zmogljivosti, ampak je vprašanje, kako bi bili vsi skupaj lahko soudeleženi 
pri bremenu,  ki ga predstavlja tako visoka investicija. 

Omenil sem samo enega izmed takšnih objektov, ki je razen tega tudi 
najdražji. Potrebno pa bi bilo urediti še vrsto drugih, tako, da domači in tuji 
turisti tudi v zimskem času ne bi čutili pomanjkanja zabave in razvedrila in 
bi čas, ki ga prebijejo na dopustu v zimskih mesecih vrednotili enako ali skoraj 
enako kot dopust v poletnih mesecih. Tu prihaja v poštev tudi kombinacija 
turizma v hribih in ob morju. 

Ob urejenih objektih in s primerno izpopolnjenim programom, bi lahko 
turist določeno dobo preživel v planinah na smučanju, določeno dobo pa ob 
morju, kjer se lahko ob dograditvi omenjenega objekta tudi v zimskih mesecih 
koplje v morski vodi. Potrebno soudeležbo počitniških domov pri takšnih 
gradnjah oziroma investicijah sem omenil zato, ker kraj, v katerem so domovi, 
sicer nima od njih posebnih dohodkov. Nekako pravično do stalnega prebivalstva 
turističnega kraja bi bilo, če bi bili pri gradnji takšnih objektov soudeleženi 
tudi počitniški domovi, katerih gostje bi te objekte uporabljali pravzaprav v 
večji meri kot domače prebivalstvo. 

Drugi problem, ki se mi zdi izredno pomemben, je vprašanje razvoja števila 
ležišč pri naših državljanih in to ne samo v turističnih krajih, ampak širom 
vse Slovenije. V naši republiki imamo zdaj 5674 ležišč v zasebnih turističnih 
sobah. To je že precej lepa turistična kapaciteta, ki se je pokazala konkretno 
tudi kot izredno koristna in pomembna. Dejstvo pa je, da obstojajo zasebna 
ležišča v glavnem samo v turističnih središčih, medtem ko se drugod s tem naši 
prebivalci praktično skoraj  ne ukvarjajo. 

Menim, da se boste vsi strinjali s trditvijo, da je treba vso Slovenijo 
jemati kot eno samo turistično območje in so za inozemskega kot domačega 
turista zanimivi prav vsi kraji naše republike. Ce dalje upoštevamo, da pred- 
stavlja Slovenija močno evropsko turistično križišče in da gre skozi naše kraje 
vsako leto veliko število tujcev v razne druge dele naše države, mislim, da bi 
bilo prav, da bi poskušali vsaj deloma omiliti pomanjkanje turističnih kapacitet 
s tem, da bi povečali skrb za organiziranje zasebnih sob. Vsekakor so tu še 
ogromne neizkoriščene možnosti za razvoj  našega turizma. 
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Naj omenim samo majhen dokaz oziroma praktičen primer za to na našem 
območju. V piranski občini nam je z nekaj propagande uspelo v dobrih dveh 
letih organizirati v zasebnih sobah preko 700 ležišč, v katerih je lani prenočevalo 
oziroma bilo doseženih 63 997 turističnih nočitev, od katerih je preko 21 000 
nočitev inozemskih turistov. To pa je samo število, ki ga je registrirala naša 
uradna evidenca. Dejansko je prenočevalo v teh sobah neprimerno večje število 
domačih in tujih gostov, česar pa naša evidenca zaradi raznih pomanjkljivosti 
ni uspela zajeti. Kaj hočem poudariti z vsem tem? Trdim, da bi morali iti na 
močno organizacijo zasebnih sob in ležišč v vseh krajih Slovenije, kjer so dane 
vsaj minimalne možnosti za razvoj turizma, posebno pa še ob vseh prometnih 
poteh, po katerih potujejo bodisi domači bodisi inozemski turisti. 

Znano je, da v poletnem času ni nikjer najti prenočišča, tako pa bi domači 
in tuji turisti prav gotovo rade volje prenočevali tudi pri zasebnikih ob pro- 
metnih poteh. Ta način poznajo že v vseh turistično razvitih državah, kot v 
Švici, Avstriji, Italiji in drugod, kjer turistom oddaja sobe skoraj vsaka hiša 
ob prometnih cestah, in ne samo v prometnih turističnih krajih. To vprašanje 
se mi zdi izredno pomembno še z gledišča turistične vzgoje našega prebivalstva. 
Oddajanje sob je za večino naših prebivalcev pomenilo prvi stik s turizmom. 
S tem bi navajali naše prebivalstvo k temu, da bi se ukvarjalo s turizmom in 
da bi zato tudi v vedno večjem številu razumelo to izredno pomembno panogo 
našega gospodarstva ter jo propagiralo in razvijalo. Končno se mi zdi, da je 
oddajanje zasebnih turističnih sob pomembno tudi zato, ker bi tako lahko zajeli 
še tisto številno delovno silo, predvsem gospodinje, ki danes iz različnih raz- 
logov niso zaposlene in s tem dali možnost občasnega zaslužka. 

Za takšen razvoj imamo pri nas še ogromno možnosti. Prav bi bilo, če 
bi poskušali to podpreti tudi finančno, da bi z raznimi krediti naši delovni 
ljudje lahko dogi-adili in primerno uredili svoja stanovanja, da bi ta ustrezala 
vsem sodobnim življenjskim in kulturnim zahtevam delovnega človeka in bila 
sposobna tudi za oddajanje turistom. Zasebne sobe so področje, ki ga bo mogoče 
brez večjih denarnih sredstev še močno razviti v korist našega turizma in bo 
dalo ogromen efekt tako za posameznike, ki bodo oddajali sobe kot za našo 
skupnost v celoti. 

Kot tretji izredno pomembni problem naj omenim težave, ki jih ima naše 
gostinstvo predvsem zaradi pomanjkanja strokovnega kadra. Iz poročila je raz- 
vidno, da imamo v gostinstvu komaj 0,6 0/o visokokvalificiranega kadra, drugi 
pa so kvalificirani ali polkvalificirani, največ pa jih je nekvalificiranih. Jasno 
je, da s takšnim stanjem glede kadra v našem gostinstvu ne moremo dosegati 
pomembnejših uspehov. Ce hočemo, da bo gostinsko osebje kos prihodnjim 
nalogam, je treba na tem področju podvzeti najodločnejše ukrepe. Potrebno je 
reorganizirati celotno strokovno gostinsko šolstvo. Najvažnejše je poskrbeti, da 
bodo gostinske šole obiskovali vajenci v večjem številu kot do zdaj, predvsem 
pa, da jih ne bodo obiskovale pretežno vajenke, ki zelo redko ostanejo v tem 
poklicu daljšo dobo. 

Opozoriti moram, da je zelo težko pridobiti mladince za ta poklic. Glavni 
vzrok je v tem, da dajemo gostinskim poklicem premalo poudarka. Naša mla- 
dina misli, da delo v gostinstvu in turizmu ni enakovredno delo kot pri strojih 
ali drugod. Treba bi torej bilo, da bi temu vprašanju dali več poudarka in 
publicitete, da bi se razvil pravilen dotok mladih moči v te poklice, kajti le 
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tako bomo lahko razvijali turizem in gostinsvo v skladu s potrebami in le 
tako bomo uneli od turizma in gostinstva res polno korist. 

Res pa je tudi, da bi gostinstvo v naši republiki že zdaj lahko dajalo vec 
kot daje, če bi se lotili reševanja raznih problemov, kot nagrajevanja po učinku 
in vprašanja delovne sile ter raznih odnosov z malo več volje in odločnosti. 
Iz vrst gostincev bi morale priti zahteve po morebitnih popravkih v naših 
zakonskih predpisih, na primer glede delovnega časa in podobno. Kot sem že 
prej omenil, ni mogoče istovetiti predpisov v gostinstvu s tistimi, ki veljajo 
v drugih gospodarskih panogah, saj ima vendar vsaka popolnoma drug značaj 
dela, potrebe in sploh način praktičnega izvajanja v življenju. V prihodnje bo 
treba ob sprejemanju predpisov nujno upoštevati specifičnost posameznih go- 
spodarskih panog, za katere naj bi ti predpisi veljali. 

To so glavni problemi, na katere sem želel opozoriti. Prepričan sem, da 
bosta tako poročilo, ki je pred nami, kakor vsa današnja obravnava dala pozi- 
tivne rezultate za nadaljnji razvoj te tako važne panoge gospodarstva, hkrati 
pa dala tudi elana in volje vsem našim delovnim ljudem, ki se udejstvujejo 
v turizmu in gostinstvu. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Jože Gerbec. 

Jože Gerbec: Poročilo, o katerem danes razpravljamo, na široko za- 
jema vso problematiko turizma, gostinstva in družbene prehrane in obširno 
obravnava tudi vse panoge, kolikor so v zvezi s to problematiko. Tako je tudi 
v poročilu poudarjena posebnost javnega prometa za nadaljnji razvoj turizma. 
Prav o tem vprašanju pa želim razpravljati. 

Država, ki želi razviti turizem kot donosno gospodarsko panogo, mora 
skrbeti tudi za izgradnjo sodobnih prometnih poti, za hitra in udobna prevozna 
sredstva, za takojšnje in kvalitetne zveze z domačimi in namembnimi kraji turi- 
stov in med turističnimi središči. Da to dosežemo, bomo morali prav na tem pod- 
ročju hitreje ukrepati in vložiti znatna sredstva. Ugotovimo lahko, da smo glede 
cestnega prometa precej napredovali in zgradili lepo število modernih avtomo- 
bilskih cest, da je tudi naša poštna, telegrafska in telefonska mreža soraz- 
merno dobra in da se še izboljšuje, nikakor pa ne moremo biti zadovoljni s 
stanjeni v žele7niškem, pomorskem in zračnem prometu. Glede na svojo po- 
membnost pa je prav železniški promet tisti, ki mu bo treba posvetiti vso 
pozornost. Domena železniškega prometa so dolge relacije in množični prevozi. 
Ce pa pogledamo sedanje stanje na naših železnicah, vidimo, da železnice pre- 
važajo v pretežni večini preko 70 % potnikov s popusti na krajše razdalje. Tuji, 
predvsem pa premožni turisti le v manjši meri uporabljajo železnice in še to 
ne na dolge relacije, ker pač naše železnice na višku sezone ne ustrezajo osnov- 
nim pogojem, ki jih potnik upravičeno pričakuje. 

Kljub povečanju turizma v Sloveniji se lani ni bistveno povečalo število 
potnikov na železnici in še to povečanje gre na račun števila potnikov s popusti. 
Ce hočemo torej na železnicah to stanje izboljšati, morajno izpeljati potrebne 
ukrepe, kot na primer, da se potniki ne bodo prerivali ob okencih, ko kupujejo 
vozovnice, da bo potniku mesto v železniškem vozu zagotovljeno s tem, da je 
kupil vozovnico, poskrbeti je treba za prenos prtljage do postaje in iz postaje, 
v vlaku ne bi smelo biti gneče, vozovi bi morali biti čisti, potniku bi se morala 
nuditi v  vlaku potrebna okrepčila, dobiti bi moral vse potrebne informacije. 
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vlaki bi morali pripeljati in odpeljati točno po voznem redu, vožnja bi morala 
biti hitrejša itd. itd., vpeljati bi morali posebne turistične vlake največje udob- 
nosti in pa brzine. Vsi pa vemo, kakšno je sedanje stanje na železnicah. 

Poglavitna pomanjkljivost v železniškem projnetu je pomanjkanje voz, 
zlasti moderno grajenih in opremljenih voz. Omenim naj samo, da je v Sloveniji 
povprečna obremenitev preko 10 potnikov na os, medtem ko je v zapadni 
Evropi ta obremenitev skoraj za polovico manjša. Prav zaradi pomanjkanja 
voz uporabljamo tudi tovorne vozove v potniškem prometu. Tako je bilo lani 
uporabljenih v potniškem prometu 20 % tovornih voz. 

Nadaljnja pojnanjkljivost našega železniškega prometa je njegova počas- 
nost in precejšnja netočnost pri izvajanju voznega reda. Tako dosegajo motorni 
vlaki brzino 54 km, brzi 51, potniški pa 38 km na uro, kar je manj kot polovica 
brzine, ki jo dosegajo vlaki v drugih razvitejših državah. Vzroki so v zastarelih 
lokomotivah, v njihovem pomanjkanju, zastarelih vozovih, neobnovljenih progah 
in postajnih tirnih napravah, zastarelih varnostnih napravah in sredstvih za 
zveze ter končno v preobremenjenosti vozlišč. 

Čimprej moramo torej modernizirati in racionalizirati obratovanje na ob- 
stoječih progah, vsaj na glavnih transverzalah in tranzitnih progah, da ne bo 
železnica postala resna zavora nadaljnjemu razvoju našega turizma. 

V cestnem prometu je položaj precej boljši in kaže v zadnjih letih vidne 
uspehe. Medtem ko smo leta 1954 prepeljali nekaj manj kot 7 milijonov pot- 
nikov, smo jih že leta 1958 prepeljali skoraj 19 milijonov. Leta 1953 je prišlo 
v našo republiko 846 tujih avtobusov in 14 400 tujih osebnih avtomobilov, med- 
tem ko je prišlo že 1958. leta 8900 avtobusov in 250 000 osebnih avtomobilov. 
Z modernizacijo naših cest se je občutno skrajšal tudi čas prevoza. Se leta 1950 
je trajala vožnja iz Ljubljane v Koper z avtobusom 5 ur in 20 minut, medtem 
ko traja danes le 2 uri in 20 minut. Podobno se je skrajšal tudi prevoz z avto- 
busi med Ljubljano in Zagrebom. Ni čudno, da se potniki ne samo na krajše 
relacije, ampak tudi na daljše, vedno bolj poslužujejo avtobusov in da železnica 
ne more izkazati kakšnega bistvenega povečanja potnikov. Čeprav je naš avto- 
busni promet dosegel uspehe v zadnjih letih, obstajajo še vedno precejšnje 
pomanjkljivosti, zlasti glede kulturnega prevoza potnikov. Pereče je vprašanje 
avtobusnih postaj, za katere pa bi morali skrbeti ljudski odbori in jih opremiti 
tako, da bi bilo preskrbljeno za varnost in udobnost potnikov. 

Vprašanju kadrov je treba posvetiti večjo pozornost tako, da bi dobili 
nekakšne turistične informatorje potnikov. Zato je treba tudi povečati splošno 
razgledanost osebja na avtobusih. Potrebna bi bila večja prožnost pri obvla- 
danju problemov, ki nastajajo ob konicah zlasti med turistično sezono itd. 

O zračnem prometu v naši republiki niti ne moremo govoriti. Mreža ino- 
zemskih letalskih linij se izogne Sloveniji. Domače linije pa so zelo skromne 
in se v bistvu omejujejo na linijo Ljubljana-Zagreb, ki niti ne obratuje vse 
leto. V letu 1957 in 1958 smo imeli mednarodno letalsko linijo Dunaj—Bled— 
Dubrovnik, ki ni unela pravega komercialnega uspeha, to pa zato, ker je bila 
zopet prepozno objavljena in ni bilo zanjo zato nikakršne propagande. Tudi 
mreža letališč je v Sloveniji izredno pomanjkljiva, saj imamo le dve letališči, 
v Ljubljani in v Lescah. Ti dve letališči lahko sprejmeta le manjša letala, ki 
jih v mednarodnem prometu ne uporabljajo več za daljše relacije, ker niso 
niti dovolj udobna niti dovolj hitra. Pri tem je značilno, da imamo v naši 
neposredni bližini moderna letališča v Celovcu, Grazu in Trstu, kar kaže, da 
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moramo temu problemu posvetiti večjo pozornost. Izdelani so že načrti za 
ureditev letališča Lesce-Bled. Izdelan je projekt za letališče Brniki in so do- 
končani načrti za letališče Portorož. Tako sta Lesce in Portorož po svoji legi, 
po klimatskih razmerah in po atmosferskih pogojih idealna za pristajanje letal 
in tudi terenski pogoji so primerni. Ker se redne kot tudi sezonske turistične 
zračne linije umikajo Sloveniji, se je treba nujno lotiti izgradnje osnovnega 
letališča v alpskem predelu, to je v Lescah ali v Brnikih in v obmorskem predelu 
v Portorožu. Slovenija bi lahko predstavljala tudi v letalskem prometu vrata 
za Jugoslavijo, kot to pomeni že v cestnem in železniškem prometu. 

Tudi pomorski promet se v naši republiki prepočasi razvija. Pomanjkljive 
so dobre zveze ob obali Istre z dalmatinsko obalo in Trstom. Obstoječe pa so 
izredno počasne in ne nudijo turistom pravega udobja. Problefn zase je preno- 
čevanje. Zaradi neprimernih in počasnih zvez in nesodobnega načina prevoza 
tudi na obmorskem območju cestni promet kljub vsem pomanjkljivostim zelo 
hitro narašča. 

Rekli smo že, da so tudi dobre PTT storitve prvi pogoj za brezskrbno in 
udobno prebivanje turista in da lahko mnogo prispevajo tudi k razvoju turizma. 
V naši republiki smo v zadnjih letih postopno gradili poštne zgradbe in adapti- 
rali obstoječe, gradili avtomatske telefonske centrale, vzpostavili potrebne tele- 
fonske zveze z republiškim središčem in drugimi tranzitnimi centralafni. Tako 
je razen notranjega prometa iz vseh središč omogočen tudi mednarodno tele- 
grafsko-telefonski promet. Z lastnimi vozili je PTT služba vzpostavila boljše 
in hitrejše zveze s prometnimi vozlišči, ki so direktno povezana z glavnimi sre- 
dišči doma in v inozemstvu. Se vedno pa je vrsta turističnih objektov, ki nimajo 
dobrih PTT zvez. Toda v letu 1960 in 1961 bodo tudi te pomanjkljivosti v 
glavnem odpravljene. 

Tudi ob naših cestah bi bilo treba na določenih razdaljah montirati tele- 
fonske govorilnice, ki bi omogočile takojšnjo in direktno zvezo s ceste do 
mestnih središč. V ta namen se tudi že opravljajo dela za polaganje kabla 
Beograd, Zagreb, Novo mesto, Ljubljana, Celje, Maribor, Dunaj ki naj bi omo- 
gočil montažo omenjenih telefonskih govorilnic na vseh teh naših glavnih 
cestnih smereh. 

Omenjeno stanje in pomanjkljivosti našega prometa nujno terjajo vedno 
večje naložbe. Ce pa hočemo doseči zaželeni učinek pa morajo omenjene službe 
čim tesneje sodelovati med seboj. Vozni redi železnic, avtobusov in letalskih 
zvez marajo biti med seboj vsklajeni. Omogočiti je treba kupovanje vozovnic 
na raznih mestih za najrazličnejše proge, skrbeti, da bo potniku prevoz čimbolj 
olajšan, da bo čimmanj prestopanja iz enega na drugo pro.metno sredstvo, da 
bo tako prestopanje, kjer je že nujno, čimbolj olajšano itd. Povezanost in 
sodelovanje med temi službami naj bi se izpopolnilo in okrepilo tako, da bo 
lahko potnik kupoval vozovnice za katerokoli progo, ne samo na avtobusni ali 
železniški postaji, ampak tudi na drugih, zanj bolj prikladnih krajih, kakor na 
primer na vsaki pošti. Poskrbeti bi morali za skupno propagando določenih 
prog, tako avtobusnih kot železniških, pomorskih ali letalskih in potem na teh 
progah nuditi turistom kar največjo udobnost. 

Sodelovanje raznih podjetij in vrst prometnih panog in propagando naj 
bi koordinirali na območju občine ali okraja turistični uradi, ki bi seveda oprav- 
ljali na področju turizma razen tega še vrsto drugih nalog. 
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Vse te naloge, ki sem jih le bežno in brez prave sistematike omenil, niso 
lahke in jih tudi ne bomo mogli v kratkem času izvršiti. Začeti pa jih moramo 
reševati in zato sestaviti plan razvoja turizma v naši republiki, ki ga bomo korak 
za korakom izvajali. Določiti moramo vrstni red investicij in pri tem ne smemo 
zanemariti planske vzgoje kadrov. Le tako bomo vložena sredstva res smotrno 
uporabili. Dejstvo pa je, da pomeni vprašanje prometa danes ne samo vprašanje 
nadaljnjega razvoja turizma, ampak tudi nadaljnjega razvoja našega gospo- 
darstva sploh. 

V zvezi s sredstvi, ki jih bomo morali pričeti zbirati in vlagati za nadaljnji 
razvoj turizma, bi želel spregovoriti še o eni stvari. 

Gre za sredstva, ki jih zveza z družbenim planom oziroma s posebnim odlo- 
kom prepušča ljudskim republikam in občinam v višini 50 % protivrednosti 
tujih plačilnih sredstev, doseženih v turističnem prometu, pri čemer niso zajete 
prometne storitve. Iz tega naslova je naša republika dobila za 10 mesecev lan- 
skega leta 321 milijonov. Lani ustvarjena sredstva so se razdelila na posamezne 
republike oziroma občine v razmerju s številom nočitev inozemskih gostov 
po evidenci Zavoda za statistiko. Po zveznem povprečju odpade na nočitev 738 
dinarjev. Menim, da zaradi posebnih pogojev, ki jih ima Slovenija v inozem- 
skem turizmu, takšna razdelitev ni pravilna. 

Pri sedanji razdelitvi niso upoštevani devizni dohodki, ustvarjeni pri drugih 
storitvah, ki jih plača inozemski turist pri svojem tranzitu v objektih in v 
krajih, kjer ne prenočuje. Nesporno je, da je povprečna potrošnja inozemskega 
turista v Sloveniji precej višja od jugoslovanskega povprečja. Številni inozemski 
turisti, ki gredo kot prehodni gostje na primer preko Bleda, Ljubljane ali Mari- 
bora, pri dosedanji razdelitvi niso upoštevani. Delež Postojne pri sedanji razde- 
litvi ne upošteva številnih tujih obiskovalcev Postojnske jame in jamske resta- 
vracije. V celoti tako izpade izletniški turizem in maloobmejni promet. Čeprav 
je razumljivo, da ne bo mogoče postaviti meril, ki bi v celoti ustrezala ustvar- 
jenemu deviznemu učinku, vendar sedanji način brez dvoma ne ustreza. 

Danes razpolaga Narodna banka že s podatki, ki zajemajo poleg nočitev 
tudi druge storitve, plačane v devizah in s podatki o deviznem prilivu iz turistič- 
nega prometa v naši republiki. Zato sem mnenja, naj bi se turistični devizni 
priliv izračunal za vsako republiko posebej tako, da bi dobili realnejše podatke 
o povprečni potrošnji inozemskega turista. Pri razdelitvi po posameznih repub- 
likah ugotovljenih deviznih sredstev, pa naj bi razen nočitev upoštevali tudi 
podatke Narodne banke o višini deviznega prometa, ki so ga ustvarile na 
območju določene občine posamezne gospodarske organizacije pri drugih sto- 
ritvah. Tako bi bile primerno stimulirane tudi tiste občine, v katerih sicer ni 
inozemskih nočitev, so pa pomembne za turistični promet nasploh in že danes 
upoštevno sodelujejo pri razvoju turističnega prometa z inozemstvom. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Ivo Janže- 
kovič. 

Ivo Janžekovič: Tovariši in tovarišice! Opozoril bi rad na nekatere 
Probleme v zvezi s planinstvom in organizacijami planinskih društev, ki so 
sestavni del naših turističnih organizacij, njihove dejavnosti pa sestavni del 
celotnih prizadevanj na področju napredka našega turizma. Planinska društva 
so v Sloveniji v povojnih letih brez dvoma napravila zelo mnogo pri razvijanju 
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svoje družbene dejavnosti, ne samo v političnem smislu, ampak tudi pri okre- 
pitvi materialnih osnov planinstva. 

Mislim predvsem na razvijanje mreže planinskih postojank siro,m Slovenije, 
kar je omogočilo našemu delovnemu človeku, da si je po trudapolnem delu, ki 
ga narekuje tempo našega celotnega povojnega razvoja, našel in nabral v naravi 
novih moči za svoje naloge. Naš delovni človek je v uživanju lepot naše narave, 
v rekreaciji svojih umskih in fizičnih sil dopolnjeval do neke mere enostranost, 
ki jo prinaša tehnika in hiter tempo sodobnega razvoja. Zato menim, da je na 
probleme materialne prirode, ki se pojavljajo v okviru planinstva, treba gledati 
tudi z vidika družbeno-politične in moralno-etične vloge in rekreacije delovnega 
človeka. Ne bi bilo prav, če bi na materialne proble.me planinstva gledali zgolj 
samo skozi očala rentabilitetnega računa. To sem hotel repi tistim, ki mislijo, da 
je vsa rešitev v komercializaciji materialnih problemov in poslov v okviru 
planinstva. Poudariti sem hotel to zato, da bi pri reševanju teh problemov v 
okviru turizma videli tudi to drugo plat, predvsem človeka. 

Menim, da je problem planinskih postojank v poročilu Izvršnega sveta 
pravilno zastavljen. Potrebno je, da se planinski domovi ob prometnih žilah, 
bodisi da so to avtomobilske ceste ali vzpenjače, ki so se že do zdaj v praksi 
spremenili v pensionska gostišča, vključijo v redno gostinsko mrežo in da se 
obravnavajo glede svojih obveznosti kot vsa druga gostinska podjetja. Vsako 
nadaljevanje današnjega stanja bi tem objektom več škodovalo kot pa koristilo. 

Ni malo primerov, da se v takšnih domovih ponekod tudi slabo gospodari 
in da se često to slabo gospodarstvo skriva za ugodnosti in privilegije, ki jih 
imajo tako imenovani »planinski domovi«. Pri tem bi hotel poudariti, da je 
nujno potrebno, da se točno opredeli pojem planinske postojanke. Tako bomo 
na eni strani odpravili privilegiran položaj planinskih domov, ki so postali 
penzionska gostišča, ponekod celo slabe obcestne gostilne, po drugi strani pa 
bomo s točno opredelitvijo pojma planinske koče oziroma planinskega doma 
zaščitili pred tendenco komercializacije tiste postojanke, ki v resnici služijo 
najnenu planinstva. 

Hotel bi poudariti, da je nesmiselno, če so v planinskih postojankah cene 
storitvam in drugim stvarem nižje kot v dolini. Osebno mislim, da je malo 
takšnih primerov. Ne bi pa se mogel strinjati s tem, da je povsod mogoče 
postaviti cene storitvam in hrani tako, da bi v celoti lahko krile vse stroške 
v zvezi z vzdrževanjem planinskih postojank. Ce imamo danes spričo politike 
cen celo v dolini in mestih vrsto institucij s področja komunale, ki jih dotiramo, 
bi bilo nelogično, če bi od planinskih društev zahtevali, da vodijo dosledno poli- 
tiko komercializacije svojih postojank. Ce kje obstaja upravičenost za določene 
olajšave, mislim, da so do njih v prvi vrsti upravičene predvsem prave pla- 
ninske postojanke. Tu mislim izključno na tiste postojanke, ki niso dostopne 
niti z avtomobilom niti z vzpenjačo. Vemo, da so te postojanke vremensko 
najbolj izpostavljene in je konec koncev tudi sezona relativno kratka. V per- 
spektivi bi bilo verjetno treba ta problem reševati na ekonomski način, vendar 
menim, da ga pa trenutno ne bi mogli. 

Z razvojem turizma, v katerega ne dvomim, bo brez dvoma prišlo do tega, 
da bo v dosedanjih planinskih domovih in postojankah ob prometnih žilah — 
mislim na ceste in žičnice — primanjkovalo prostora, zlasti za tiste, ki iščejo 
razvedrila in oddih čez nedeljo v hribih. Zato menim, da bi morali ljudski odbori 
v sklopu vseh prizadevanj za razvoj turizma, skrbeti tudi za to, da najdejo 



13. seja 67 

sredstva za izgradnjo novih zmogljivosti, pri čemer mislim tu predvsem na 
ležišča. Mislim, da ni treba graditi dragih stvari. Planincu, ki išče čez nedeljo 
oddih v hribih, ni treba posebne sobe z eno posteljo, ker ne gre v hribe spat, 
ampak gre v hribe zaradi hribov. V tem oziru mislijn, da smo bili do zdaj 
mogoče premalo gospodarni. Kolikor osebno poznam koče v tujih gorstvih, so v 
teh kočah redki primeri, da najdete posebne sobe, mislim z eno ali z dvema 
posteljama, kar pa je pri nas že skoraj praksa. V glavnem se tudi v tujini v res 
pravih planinskih postojankah ljudje zadovoljujejo s skupnimi ležišči. V tem 
smislu bi tudi apeliral na ljudske odbore in tudi na Izvršni svet, da tudi v 
prihodnje kažejo takšno razumevanje za materialno polnoč planinstva kot do 
zdaj, da s skupnimi napori omogočimo delovnemu človeku, da v planinah in 
pa v naravi najde osvežitev pri tem hitrem tempu življenja in da si nabere 
konec koncev tudi novih moči in zdravja, da bo lahko uspešno reševal naloge, 
ki jih pred njega postavlja čas. 

Ne gre pa tudi samo za materialne probleme. Poudariti je treba, da pred- 
stavlja planinska organizacija enega izmed zelo važnih činiteljev v razvoju tu- 
rizma. Dobršen del planinskih društev je v družbeno-političnefn in materialnem 
pogledu — tu mislim predvsem na razvijanje in na delo, ki je zvezano z mrežo 
planinskih postojank — brez dvoma zelo važen potencialni faktor v razvoju 
turizma. Sodobni turizem oziroma turist se danes ne zadovoljuje samo s tem, 
da se mu nudi hrana in prenočišče in da ima še morebiti nekaj razgleda in pa 
svežega zraka, ampak terja tudi možnost športnega udejstvovanja, pri čemer 
pa planinstvo in alpinizem nista ravno na zadnjem mestu. To potrjuje tudi 
dejstvo, da je samo v naši republiki v preteklem letu obiskalo naše planinske 
postojanke okrog 600 000 ljudi, kar je brez dvoma precej. Zato menim, da je 
treba planinskim organizacijam nuditi vso pomoč, tako v materialnem kakor 
v moralnem pogledu, kar je končno sestavni del naših skupnih naporov za 
razvijanje turizma pri nas. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Beno 
Zupančič. 

Beno Zupančič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Dovolite mi, 
da se kot človek s skromnimi turističnimi izkušnjami oglasim v tej nekoliko 
dolgi in zanimivi razpravi z nekaj mislimi, ki so se mi utrnile ob branju pred- 
loženega poročila. 

Skušal bom opozoriti na nekatere probleme tega pomembnega področja 
našega družbenega in gospodarskega prizadevanja, nekako mimo ozkih gospo- 
darskih problemov, rekel bi bolj z moralnega, kulturnega in psihološkega vidika, 
četudi zares mimogrede, ne da bi vas nameraval utrujati s stvarmi, ki se more- 
biti zdijo postranske ob tisoč problemih materialne, praktične narave, ki nas 
tarejo in od katerih rešitve je odvisen nadaljnji, še hitrejši kvantitativni in 
kvalitativni razvoj našega turizma. 

Ce bo teh nekaj misli letelo predvsem na tisti del našega turizma, ki ga 
imenujemo »inozemski«, bo to samo zato, ker smo ravno ob tem, izrazito izpo- 
stavljeni kritičnim očem tujcev — turistov, ki prihajajo v našo lepo deželo na 
oddih. Najbrže ni bilo mogoče, da bi to, sicer izčrpno poročilo povedalo mnogo 
več o strukturi tujcev — turistov, o njihovi socialni, politični in če hočete, 
o njihovi kulturni ali duhovni podobi, spričo katere bi lahko hitro ugotovili, 
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česa bi se lahko hitro lotili, kar nam v materialnem pogledu, v primerjavi 
s turistično visoko razvitimi deželami manjka; česar še nimamo in takoj tudi 
imeli ne bomo. Spričo takšne podobe bi nam bilo najbrž jasno, v kakšni meri 
moramo uporabljati sredstva, ki služijo izključno telesnefnu oddihu, če sploh 
lahko govorimo samo o njem in v kakšni meri tudi vse tisto, s čimer lahko 
mimo telesnega oddiha postrežemo civiliziranemu Evropejcu, ki je sicer prišel 
na oddih, ki pa zato ni nujno, da bi bil brez posluha za življenjski utrip dežele, 
ki jo je obiskal, za njeno zgodovino, za njene kulturne vrednote in podobno. 

Vse to me ne zanima zato, ker so kulturne prireditve od glasbenih, gleda- 
liških do likovnih že postale del naših dejavnosti tudi v okviru turizma. Zanima 
me veliko bolj zato, ker vse naše prizadevanje, kako se tujcem tudi v turizjnu 
predstavljamo kot narod, kot dežela in še posebej kot socialistična dežela, mora 
vsebovati nekatere poteze, mimo katerih ne moremo ne kot domoljubi in še 
manj kot socialisti. 

Primeri, ko gre za servilnost na eni in za puhlo bahavost na drugi strani, 
nam kažejo, da naši ljudje večkrat zamenjujejo gostoljubnost, ki je znamenje 
popolne enakopravnosti s servilnostjo, ki je čisto navadno hlapčevstvo, ali 
ponos, ki je pomembna individualna in kolektivna vrednota, z bahaštvom v 
obliki obljub, ki jih ne moremo izpolniti ali pa skromnost s sramežljivostjo. 
Včasih je pač koga sram, ker pri nas ni še povsod tako kakor v Monte Carlu, 
včasih pa se komu zdi, da je naša socialistična družba nasploh revna, in potem 
pred tujcem zardeva, kar vse diši samo po najbolj zoprnem primitivizmu. Cesar 
se pred tujci lahko sramujemo, je samo tisto, česar se lahko sramujemo tudi 
pred seboj, kot recimo indiferentnosti, malomarnosti, lenobnosti in kar je 
takšnih naglavnih grehov, ki nas tarejo vsepovsod pa tudi v turizmu. 

Ne bi rad posploševal, vendar se mi zdi, da pogosti posamezni primeri 
takšne ali podobne narave in, če ne ravno pogosti, vendar prepogosti, tudi 
če so še tako nepomembni, vendarle opozarjajo na nekaj pomembnega. Opo- 
zarjajo nas na odnose človeka do človeka pri nas samih. In če so se ti odnosi 
v marsičem že temeljito revolucionarno' spremenili in se še nenehoma spre- 
jninjajo, kar vsi občutimo, se morajo v neki obliki kazati tudi v odnosu do 
tujcev. Ce moramo paziti na svoj nacionalni in socialistični ponos ne glede na 
zaostalost, ki je nismo sami zakrivili, ki pa jo sami čedalje hitreje odpravljamo, 
ne da bi nam bilo treba pred komerkoli zardevati, potem moramo nič manj 
in nič bolj paziti tudi na odnos do tujcev, ne glede na to, kakšni so v posameznih 
primerih. Pri tem izvzajnem tiste, ki hodijo k nam morebiti obujati neslavne 
vojaške spomine ali tiste, ki dostikrat razkazujejo samo svojo »civilizirano« 
nadutost, za katero se skriva duhovna ali celo finančna beda, kar pa nas niti 
ne bi motilo, ko bi se ne obnašali tako, kakor da so prišli na »divji« Balkan 
rajnkega Trebušnika. 

Ne glede na to, kakšni so v posameznih primerih, menim, da jih moramo 
imeti za civilizirane in kulturne ljudi, zakaj samo tako bodo v vsakem primeru, 
ko bi nas utegnili žaliti, osramočeni oni sami, ne da bi se mi pri tem kakorkoli 
šli pustolovce ali moraliste. 

Ugotavljamo, da jim ne moremo položiti na nočno omarico recimo slovenske 
zgodovine, kakor jim polagajo drugod biblijo, da jim sploh ne znamo postreči 
s publikacijami, ki bi presegale raven najbolj preprostih, da ne rečem, preveč 
preprostih vodičev, da jim morebiti ne pripravimo posebnih radijskih ali televi- 
zijskih oddaj, da jim ne pokažemo naših filmov, da jim ne znamo dobro pred- 
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staviti naših naravnih in kulturnih znamenitosti, da jim končno ne znamo 
dobro predstaviti niti naše edinstvene družbene ureditve. In če ugotavljamo vse 
to, zakaj potem ne govorimo o tem. Mi jih včasih precenjujemo in jih utegnemo 
hkrati tudi podcenjevati, oziroma jih sodimo po avtomobilskih znamkah, kar 
ni v skladu ne z našim splošnim spoštovanjem vseh narodov in ljudi, posebno 
če vemo, da k nam v glavnem ne zahajajo multimilijonarji, pač pa mnogi 
resnični prijatelji naše dežele, med njimi tudi resnični prijatelji naših socia- 
lističnih prizadevanj. 

Ne vem, če sem zares tudi povedal tisto, kar sem nameraval in kar me 
je vzpodbudilo k razpravljanju. Menim, da je s poudarjanjem naših pozitivnih 
posebnosti vsega tistega kar imafno tudi v primerjavi s turistično visoko razvi- 
timi deželami samo mi, hkrati z najširšo mobilizacijo vseh naših kulturnih 
zmogljivosti tudi v okviru turističnih prizadevanj, mogoče dati našemu turizmu 
v celoti naše poteze. Te poteze so lahko, upoštevajoč vse naše razmere, izredno 
učinkovite, ki nas lahko kljub materialnim težavam in pomanjkljivostim hitro 
postavijo — kot nas je že v dobršni meri postavila naša zunanjepolitična dejav- 
nost — med dežele, ki jih ljudje z zanimanjem in radi obiskujejo. Takšne dežele 
ljudje ne obiskujejo zaradi hipermoderne hotelirske udobnosti, zaradi perfektne 
najlonizacije ali celo zaradi cenenega belega blaga, kakor v kakšni turistično 
visoko razviti deželi s kričečo socialno bedo. Našo deželo bodo obiskovali ljudje, 
če izvzamem naše naravne lepote, tudi zaradi našega življenja samega, ki nosi 
svojevrstne in celo edinstvene poteze življenja, za katerega je značilna višja 
splošna politična in splošna kulturna, kakor morebiti materialno-civilizacijska 
raven. Obiskovali jo bodo predvsem zato, ker se lahko, če so odprtega srca 
in dojemljivi za človeške vrednote, ki jih tako tepta kakor hkrati odkriva 
naš atomski čas, počutijo kakor doma. Saj bodo v deželi, kjer sta neodvisnost 
in graditeljstvo osnovni temelj za spoštovanje drugih narodov, kjer spoštovanje 
ni pogojeno s predsodki, kjer sta človeško nagnjenje in tudi pravica do veselja, 
do razvedrila, z velikimi črkami zapisana v teoretičnem in praktičnem poli- 
tičnem programu tako danes kakor jutri. (Ploskanje.) 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec tovarišica 
Mihaela Dermastia. 

Mihaela Dermastia: V razvoju turističnega prometa ima trgovina 
posebno vlogo, ker je tisti činitelj, ki lahko s pravilno organizacijo mreže in 
pravilno izbiro blaga v veliki meri poveča preliv sredstev v turistični promet. 
O tem je bil govor že v ekspozeju in izvajanjih predstavnikov družbenih orga- 
nizacij. Kljub temu pa imam za potrebno, da spregovorim o nekaterih vpra- 
šanjih, ki vplivajo na razvoj trgovine v tej smeri. 

Vsi dosedanji napori za organizacijo in razvijanje trgovine so bili usmer- 
jeni predvsem na zadovoljitev potreb stalnega prebivalstva posameznih krajev. 
Redki so primeri, kjer se je posvečala pozornost razvoju trgovine tudi za tista 
razdobja, ko se število prebivalcev zaradi dotoka turistov znatno poveča. Tako 
se na primer v občini Piran v turistični sezoni trikratno poveča prebivalstvo; 
trgovinska mreža pa ko,maj zadovoljuje potrebe stalnega prebivalstva. Jasno 
je, da v takšnih pogojih trgovina, ki je usmerjena na izključno kritje potreb 
stalnega  prebivalstva,  ne  more  nuditi  turistu  tistih  posebnih  storitev,  ki  so 
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vabljive za turiste. Zato bomo morali v organizaciji trgovine najti nove prijeme, 
ki bodo omogočali in stimulirali trgovino v odpiranju dodatnih obratov med 
turistično sezono. V začetku tega ne bomo mogli rešiti drugače kot s sezonskimi 
kioski in z organizacijo ambulantnih trgovin na vseh tistih točkah, kjer se 
turisti dalj časa zadržujejo. 

Ni dovolj, da samo ugotavljamo potrebo po takšni organizaciji. Nujno je 
uresničiti materialne temelje za njo. Tu .mislimo predvsem na ustvarjanje inte- 
resov delovnih kolektivov za takšno organizacijo. Pri današnjih instrumentih 
za obračunavanje dohodka, trgovini ni do takšnih naporov, kjer ji povečan 
promet, dosežen s precejšnjimi dodatnimi napori, ne prinese nobenih dodatnih 
sredstev. Nasprotno, vsi dosedanji poizkusi so pokazali, da je tista trgovinska 
organizacija, ki se je lotila takšnega poizkusa, utrpela izgubo. 

Posebno važno vprašanje pri organizaciji trgovinske dejavnosti so obratna 
sredstva. Današnja politika obratnih sredstev v trgovini vzpodbuja trgovino 
na enostranski razvoj in prodajo samo tistih artiklov, ki gredo hitro v promet. 
"Vsako zadrževanje blaga, četudi bi šlo za izboljšanje asortimaja, pomeni za 
trgovinsko organizacijo čisto izgubo in zato se ne smemo čuditi, če trgovinske 
organizacije ne nabavljajo takšnega blaga, čeprav ga naša proizvodnja lahko 
proizvede. Ta splošna ugotovitev pa je posebno drastična za sezonsko trgovino, 
kakršne si želimo. V takšnem primeru morajno še v večji meri računati z 
ostajanjem blaga, pri tem pa je nujno potrebno, da se blago za sezono znatno 
prej nabavlja. To pa pomeni manjše obračanje obratnih sredstev in s tem izgubo 
dohodkov trgovinske organizacije. Zato še vedno nimamo raznih spominčkov, 
razglednic, vodičev itd., ker založba teh predmetov praktično pomeni investicije. 
Nujno bi torej bilo v sistemu kreditiranja obratnih sredstev poiskati način, 
ki bi preko nizkih obrestnih sezonskih kreditov omogočil pravilno poslovanje 
trgovinskih organizacij in jim s prodajo specialnih turistično interesantnih 
artiklov tudi zvečal dohodek. 

Nadaljnji razvoj non-stop trgovin bo v marsičem prispeval k izboljšanju 
poslovanja trgovine v turističnih krajih, vendar pa bi bilo potrebno, da način 
poslovanja ne prepustimo samo trgovinskim organizacijam, ampak prilagodimo 
tudi odloke komun o odpiranju in zapiranju trgovin splošnemu interesu. Menim, 
da je s temi napori težko združljiva odločitev komune, da so trgovine v soboto 
popoldne zaprte, ker vemo, da je prav v tem času največji priliv nedeljskih 
turistov. Se večji uspeh pa bi dosegli, če bi bile trgovine odprte tudi ob praz- 
ničnih dneh, če ne ves dan, pa vsaj dopoldne, ker bi tako omogočili tudi večji 
obisk podeželskega prebivalstva. 

S temi ukrepi bomo omogočili, da spremenimo dosedanjo strukturo po- 
trošnje turistov, ki je, kot znano, danes skoraj izključno vezana na prenočišče, 
prehrano in prevoz, torej na tiste storitve, ki so glede na druge pogoje pri nas 
relativno poceni. To pa nas še posebej sili, da s povečano aktivnostjo usmerimo 
kupno moč turistov na tista področja, ki dejansko lahko v večji meri povečajo 
dohodek iz turizma. 

Predsednik Miha Marinko: Prosim še nadaljnje diskutante, da se 
prijavijo k diskusiji. Prekinjam sejo. 

(Seja je bila prekinjena ob 18.10 in se je nadaljevala ob 18.35 uri.) 
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Predsednik Miha Marinko: Nadaljujemo sejo. Besedo ima ljudski 
poslanec tovarišica Elica Dolenc. 

Elica Dolenc: V razpravi bi hotela poudariti pomembnost in vlogo 
občinskih centrov za napredek gospodinjstva v zvezi z razvojem stanovanjskih 
skupnosti. 

V nadaljnjem razvoju našega komunalnega sistema, z vedno večjim prena- 
šanjem pristojnosti na občinske ljudske odbore in s tem v zvezi potrebe po 
širokem demokratičnem dogovoru z volivci, glede na potrebo razvoja gospo- 
darstva v občini, postaja vloga stanovanjskih skupnosti vse pomembnejša. Od 
delne razbremenitve zaposlenih roditeljev skrbi za družino, je v veliki meri 
odvisna njihova produktivnost na delovnem mestu; od produktivnosti dela in 
dviga proizvodnosti v vseh panogah našega gospodarstva pa je odvisen razvoj 
družbenega standarda. 

Stanovanjska skupnost, ki predstavlja novo družbeno obliko, mora v svoji 
dejavnosti zavzeti dejansko tisto mesto, ki ji ga daje sam zakon. Ob takšni 
vlogi stanovanjske skupnosti pa imajo posebno mesto občinski centri za na- 
predek gospodinjstva. 

2e dokaj razvita dejavnost okrog družbene prehrane in delno tudi drugih 
servisnih služb za razbremenitev domačih gospodinjstev, ki so jo v glavnem 
do zdaj razvijale SZDL, ženska društva in tudi gospodarske organizacije, se 
mora še vnaprej razvijati v stanovanjskih skupnostih. Glede na to, da imamo 
teh uslužnostnih dejavnosti še premalo in jih je treba še dopolnjevati po naprej 
temeljito pripravljenem načrtu na podlagi proučenih potreb teritorija stano- 
vanjske skupnosti, menim, da je vedno večja potreba, da občinski ljudski odbori 
ustanovijo gospodinjske centre kot organe ljudskih odborov za strokovno pomoč 
stanovanjskim skupnostim. 

Do zdaj je pri nas že 17 takšnih občinskih centrov. Takšno strokovno pomoč 
morajo nuditi občinski centri predvsem pri sestavljanju programov za razvoj 
servisnih služb v občini, ugotavljanju potreb po servisnih službah, vsklajevanju 
programov stanovanjskih skupnosti na območju občine in tudi vsklajevanju 
programov gospodarskih organizacij v zvezi z uvajanjem določenih storitvenih 
dejavnosti za zaposlene delavce v podjetjih. 

Nadalje je treba usposabljati delovno silo za vse vrste servisov z raznimi 
tečaji, pomagati šolam pri urejanju šolskih kuhinj, kjer so občinski centri do 
zdaj največ delali in z izvajanjem gospodinjskega pouka, izobraževati potrošnike 
v ekonomiki gospodinjstva, prehrani, tolmačiti prednosti servisnih služb in 
podobno. 

Storitve, ki se jih poslužujejo državljani v stanovanjskih skupnostih, morajo 
biti bolj kvalitetne kot jih zmore individualno gospodinjstvo in so glede na 
ceno potrošnikom tudi dosegljive. Zato morajo občinski centri pri ustanavljanju 
novih servisnih služb proučiti raz^nere in svetovati stanovanjskim skupnostim, 
kakšne so ekonomske možnosti za ustanovitev določenega servisa, oziroma če 
deluje podoben servis v bližini, ali ne bi kazalo v tem servisu le nekoliko 
povečati zmogljivosti. Menim, da ni nujno, da vsaka občina za vsako ceno 
ustanovi gospodinjski center, če za to nima pravih pogojev. Občine naj pri 
ustanavljanju upoštevajo objektivne možnosti in pogoje in se za razvoj servisnih 
dejavnosti v njihovi občini poslužijo centra, ki že dela v drugi občini oziroma 
okrajnega zavoda za napredek gospodinjstva. 
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Pri ustanavljanju večjih obratov, na primer za družbeno prehrano, naj se 
občine poslužijo dosedanjih izkušenj, ki jih imajo že obstoječi obrati za druž- 
bena prehrano in Centralni zavod za napredek gospodinjstva, ki lahko nudi 
s svojimi izkušnjami in kadrom popolnejšo strokovno pomoč. Tudi ni treba, da 
bi moral imeti občinski gospodinjski center vse objekte, kjer bi opravljal tečaje 
in demonstracije za kader, ki bo delal v obratih družbene prehrane in drugih 
servisih stanovanjske skupnosti. Tečaje in dejnonstracije za vzgojo kadra, za 
dejavnosti v stanovanjski skupnosti, ima lahko gospodinjski center v samih 
servisih, kot na primer v obratu družbene prehrane, v pralnicah in podobno, 
tako, da neke posebne investicije niso nujno potrebne. 

Občinski centri morajo poskrbeti, da bodo storitve v servisih res kvalitetne, 
da bo organizacija poslovanja v redu in da bodo zmogljivosti izkoriščene v 
okviru družbene rentabilnosti. Zato je nujno, da za servisne dejavnosti usposo- 
bimo res strokovno dober kader. Občinski centri morajo preiti na svojo lastno 
računico glede na naročila stanovanjskih skupnosti, najti morajo na terenu 
probleme, ki naj jih rešujejo skupaj z občino, posebej pa za kmetijske predele, 
kjer so prehrambene navade še na dokaj nizki stopnji. 

Najti bomo morali pot v kmetijske zadruge in kmetijska gospodarstva ter 
se z njimi dogovarjati, kako urediti najboljšo prehrano njihovih delavcev. Se 
posebej pa bomo morali reševati problejn družine na vasi. Osnovo vsega dela 
občinskih centrov za napredek gospodinjstva dajejo družbeni plani občin. Zato 
mora biti dejavnost centrov usmerjena v tiste službe, ki so v občini najbolj 
potrebne, proučiti morajo gospodarske dejavnosti v občini, ki so najbližje po- 
trošnikom in ki se jih potrošniki največ poslužujejo. Center naj bi s svojimi 
strokovnimi nasveti dajal pomoč tako za razvoj turizma, gostinstva, trgovine, 
obrti in drugega, kar vpliva na splošne življenjske pogoje delovnih ljudi. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec dr. Marijan 
Brecelj. 

Dr. Marijan Brecelj: Tovarišice in tovariši! Mislim, da spreje- 
mamo vsi za zelo pozitivno in koristno dejstvo, da danes Ljudska skupščina 
naše republike razpravlja o problemih turizma in gostinstva. Material, ki ga 
je predložil Izvršni svet in dosedanja razprava kaže ne samo, da imamo pred 
seboj velike naloge na tem področju, ampak dokazuje, po mojem mnenju, tudi, 
da smo že v tem zadnjem času na tem področju vseeno dosegli določene rezul- 
tate. Ti rezultati se kažejo predvsem v tem, da to sicer zelo obsežno in zapleteno 
problematiko že rešujemo na podlagi določenih izkušenj in bolj konkretno ter 
bolj sistematično. 

Prepričan sem, da bo takšen način obravnave vprašanj turizma in gostinstva 
v posameznih republikah lahko znatno prispeval k razpravi, ki jo v kratkem 
pričakuje tudi Zvezna skupščina. 

Ta razprava lahko prinese večje rezultate prav zato, ker nam bodo vpra- 
šanja, ki so zvezana z razvojem turizma in gostinstva vsekakor bolj prezentna 
in ker bomo verjetno že v prvi polovici letošnjega leta lahko konkretneje gledali 
na materialni razvoj v prihodnje, zlasti za obdobje bodočega perspektivnega 
plana. Tako bomo lahko naš celotni program razvoja tistih gospodarskih vej, 
ki neposredno predstavljajo podlago za razvoj turizma v naši državi, oprli na 
konkretnejše materialne odnose v prihodnjih petih letih. Mislim,  da bi bilo 
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prav, če bi današnja razprava in zaključki s te razprave v republiški skupščini 
napotili k enakemu delu vse naše okrajne in občinske ljudske odbore. To menim 
zato, ker če je kje, je na tem področju najvažnejša iniciativa komun in samih 
podjetij, ki predstavljajo, kakor smo rekli, gmotno osnovo razvoju turizma. 
Zato menim, da bi bilo prav, da neposredno priporočimo', da posamezni ljudski 
odbori, — nekateri ljudski odbori v naših najpomembnejših turističnih mestih 
so to delo že opravili — na podlagi njihovih konkretnih materialnih razmer in 
organizacijskih možnosti sprejmejo načrte za prihodnji razvoj na te;n področju. 

Dosedanje izkušnje, kolikor jih imamo na tem področju in razvoj našega 
komunalnega življenja, predvsem pa vzroki ter razvoj naših gospodarskih pod- 
jetij v smeri utrjevanja delavskega upravljanja in samostojnosti podjetja, ka- 
žejo, da se bodo v prihodnosti brez dvoma tudi na področju turizma i'eševala 
vprašanja hitrejšega razvoja prav v teh enotah, zlasti v našem gospodarstvu, 
ki je neposredno povezano z razvojem turizma. Zato sem prepričan, da je treba 
v večji meri kot do zdaj, prav v našem komunalnem sistemu najti konkretnega 
odgovora, kako mobilizirati vse činitelje, tako gospodarske, družbene, kakor po- 
litične, da bomo lahko na tem področju, ki predstavlja brez dvoma kompleks 
vprašanj in dejavnosti, dosegli neko smotrno politiko v razvoju tega področja. 
Zato mislim, da moramo vztrajati na tem, da poleg aktivnosti, ki jo kažejo 
naše turistične organizacije v posameznih mestih, okrajih in aktivnosti, ki jo 
vsekakor v veliki meri razvija Turistična zveza Slovenije, poskrbimo, da bomo 
v okviru naših okrajnih in predvsem občinskih ljudskih odborov — v njihovi 
organizacijski strukturi — imeli družben o-up ravni organ, ki bo lahko vsklajeval 
delo vseh tistih področij, ki so pomembna za razvoj turizma. 

Brez dvoma smo na tem področju bolehali prav zato, ker smo se, kot je 
bilo danes pravilno v obravnavi povedano, vse preveč zanašali na to, da je 
konec koncev samo gostinstvo tista gospodarska veja, ki naj razvije turizem. 
V isti meri kot gostinstvo opravljajo to funkcijo vse druge gospodarske veje 
Ce je danes komuna dejansko skupnost družbenih, političnih in gospodarskih 
činiteljev na vsem območju, potem mora prav za razvoj tega področja, ki je, 
kakor smo rekli, po svojem značaju kompleksno, res zagotoviti takšen način 
dela, takšne organizacijske oblike v svojih organih, v vseh gospodarskih orga- 
nizacijah, da bo ta vsklajenost dela in enoten načrt res zagotovljen. 

Rad bi samo na kratko omenil problematiko investicij. Mislim, da sicer 
pravilno ugotavljamo, da ni mogoče storiti nadaljnjih korakov v razvoju tu- 
rizma in gostinstva brez skupne pomoči. Z drugimi besedami to pomeni, da te 
gospodarske panoge, konkretno gostinstvo nima tolikšna sredstva za enostavno 
in predvsem za razširjeno reprodukcijo. Zato je nujno in pravilno, če hočemo 
realno planirati naš prihodnji razvoj, da pričakujemo okrepitev materialne 
osnove v gostinstvu in s tem v turizmu, s pomočjo skupnih sredstev in skupne 
akumulacije. Vendar mislim, da bi bilo zelo napačno, če bi samo v tem videli 
problem nadaljnjega razvoja. 

Menim, da je treba tu dobesedno zgrabiti problem prav pri samem pod- 
jetju. Res je, da kakorkoli danes obračamo te naše račune in konkretne za- 
ključne račune posameznih gospodarskih podjetij, nam za te namene zelo malo 
ostane. Toda v tej gospodarski panogi do zdaj nismo izvršili tega, kar smo v 
dobri meri izvršili v naših industrijskih podjetjih oziroma kar zelo intenzivno, 
z veliko skrbjo vseh činiteljev, opravljamo na področju industrije. Do danes 
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se brez dvoma še nismo dovolj resno in dovolj aktivno lotili vprašanja značaja 
gostinskega podjetja, rekel bi notranje problematike, notranjih odnosov v 
samem podjetju. Dokler skladno z drugimi našimi napori, z razvojem proiz- 
vodnje in sploh z razvojem gospodarstva podrobno ekonomsko ne analiziramo 
gospodarsko podjetje v gostinstvu, bomo težko naredili korak naprej. Mislim, da 
ni bilo dosedanje delo naših gostinskih zbornic, sekretariatov za blagovni promet 
in tudi samih sindikatov dovolj v to usmerjeno. 

V razpravi smo slišali, da se razpravlja o vprašanjih delitve dohodka v 
gostinskih podjetjih. Razumljivo je, da se to vprašanje postavlja, kar je nujno 
in življenjsko vprašanje vsakega gostinskega delavca. Toda menim, da vprašanje 
odnosa gostinskega podjetja do skupnosti in pa predvsem notranjih odnosov 
delavcev v gostinstvu do zdaj nismo še zadovoljivo rešili. Zato mislim, da je 
prav in podpiram predlog smernic v predlogih Izvršnega sveta Ljudske skup- 
ščine LRS, da je treba z našimi gospodarskimi in političnimi činitelji — razum- 
ljivo, da med te moramo predvsem šteti naše sindikate — proučiti problematiko 
notranje strukture našega podjetja in, kot sem dejal, odnose v gostinskih pod- 
jetjih in dobiti odgovor na vprašanja delitve dohodka in seveda nagrajevanja, 
kot verjetno najbistvenejšega vprašanja v  teh  notranjih odnosih. 

Zato je toliko boij prav, da vsi ti činitelji, ki se danes vedno bolj uspešno 
ne samo ogrevajo ampak tudi lotevajo dela na tem področju, v okviru svojih 
кодшп, v okviru gostinskih zbornic — mislim predvsem okrajno gostinsko zbor- 
nico — na osnovi dosedanjih izkušenj na tem področju in konkretno na osnovi 
analiz dajo predloge. Mi smo imeli pred kratkim priložnost tudi v okviru 
Zveznega izvršnega sveta imeti posvet o gostinstvu. Ugotoviti smo morali, in 
to tukaj tudi ugotavljam samokritično, da je iz tega področja tako malo ele- 
mentov, da je težko pravzaprav zavzeti neka konkretna stališča. Ze leta in leta 
na primer zastavljamo vprašanje, kaj je z napitnino ali s postrežnino. Kakšen 
element to predstavlja, kolikor je to združljivo oziroma vpliva na sam potek 
gospodarskega dela v posameznem podjetju, na odnose med gostinskimi delavci 
itd. Menim, da smo glede tega tudi preveč bojazljivi, ker se verjetno del naših 
gostinskih delavcev zadovoljuje s sedanjim stanjem, drugi, dejal bi večji del, 
pa se seveda ne more zadovoljevati in to ne pomeni samo izboljševanje seda- 
njega položaja pretežni večini naših gostinskih podjetij, ampak lahko pomeni 
celo neko stranpot, ki bi jo teže potem popravljali, če bi jo dopuščali. 

Kar zadeva same investicije, mislim tiste, katere moramo zagotoviti s 
splošno akumulacijo, je zopet jasno, da ne moremo te naloge prevreči, kakor 
se reče, na skupnost kot celoto ali s konkretnimi besedami na federacijo. V 
pripravah za prihodnji perspektivni plan moramo jasno, kot sem dejal, izhajati 
iz stališča, da je treba zagotoviti, razen sredstev iz skladov podjetij in iz vseh 
vrst lokalnih skladov, se pravi občine, okraja in republike, tudi sredstva iz 
splošne zvezne akumulacije. Toda tu se je treba v naši politiki jasno odločiti 
za nekaj. Ni namreč mogoče, da bi uspešno izvrševali razširjeno reprodukcijo 
na področju turizma in gostinstva, če ne bi neposredno zainteresirali komuno 
oziroma z drugimi besedami, če ne bo кодшпа sama tisti motor, ki bo dejansko^ 
usmerjala in pospeševala razvoj nadaljnje investicijske izgradnje na tem pod- 
ročju. 

Danes smo slišali neke izračune, mislim prav od gostinske zbornice, o 
čemer je govoril tovariš Sumrada. Te številke pa se mi ne zdijo verjetne in 
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realne. Mislim, da ne moremo računati, da lahko v našem gospodarskem živ- 
ljenju obstoja podjetje, ki bi bilo popolnoma iz tega sistema izvzeto in opro- 
ščeno popolnojna vseh, kakor pravimo, dolžnosti do skupnosti. Menim, da je 
takšna ideja oziroma predlog sam po sebi nerealen. Drugo pa je vprašanje, 
koliko, mislim celotni naš gospodarski sistem in naša politika, omogočata posa- 
meznim gospodarskim vejam hitrejši razvoj, ker imajo svojih notranjih sil 
premalo. Mislim, da je danes gostinstvo praktično oproščeno vseh obveznosti, 
dejal bi, do skupnosti, vsekakor pa popolnoma do republike in federacije. To 
glavno, kar danes daje gostinstvo, in pravilno ste ugotavljali v razpravi, je 
premalo. Gre za amortizacijo, za zelo nizke obresti na osnovna sredstva; kar 
pa zadeva prispevek iz samega dohodka, pa se ta že danes vrača preko skladov 
okraja in občine v investicije za gostinstvo. Nas je vse, — mislifn tudi naš 
zvezni sekretariat — ta sicer težka situacija glede akumulacije v gostinstvu pri- 
peljala k temu, da smo predlagali edino, rekel bi, teoretično možnost, da tisti 
del prometnega davka na alkoholne pijače nekako umetno usmerimo nazaj v 
gostinstvo. Prometni davek po svojem značaju ni del dohodka, ki ga jemljemo 
gospodarski organizaciji, ampak je kot davek brez dvoma fiskalni instrument, 
s katerim obdavčujemo tudi promet z alkoholnimi pijačami. Kakor ste videli, 
je vino v celoti tega oproščeno in danes težko rečemo, da je ta ali pa kakšen 
drug prometni davek naš trajen instrument, ali celo nek tipičen instrument 
naše politike. Cisto gotovo da ni. 

Ce bi danes opustili ta del, ki po mojem predstavlja v jugoslovanskem 
obsegu okrog 2300 do 2500 milijonov in ki je še ostal od davka, bi tako nekako 
dali neko umetno in začasno injekcijo našemu gostinstvu. Ne trdim, da ne bi 
bila ta injekcija dobra in koristna, vendar menim, da je treba imeti popolnoma 
jasno orientacijo, da v okviru današnjih naših .materialnih možnosti pričnemo 
postavljati gostinsko podjetje in vsako drugo podjetje, ki opravlja turistične 
storitve, dejansko v krog gospodarskih podjetij naše skupnosti in v sistem, 
kakršnega imamo in da na tej osnovi iščemo rešitve. 

Morda je to smela trditev, toda kljub temu da imamo majhne in skromne 
zmogljivosti, — sami ste to ugotavljali in po statističnih podatkih to tudi dobro 
vemo — teh tako imenovanih notranjih rezerv danes v gostinstvu ne izkoriščamo 
in jih morda dosti manj izkoriščamo kot naše kapacitete v industriji, ki pred- 
stavljajo, po svoje,m obsegu seveda vse kaj drugega. Zato se moramo absolutno 
orientirati — vsaj tako je moje prepričanje — na to, da najdemo jasnejše odnose 
v samem gostinskem podjetju, jasne odnose gostinskega delavca preko sistema 
nagrajevanja do svojega podjetja in da, v glavnem mislim, ohranimo to, kar 
že danes imamo, da so gostinsko podjetje in vse druge gospodarske organizacije, 
ki služijo neposredno temu razvoju turizma, popolna domena politike in režima 
občine. Mislim, da je tako tipična veja tega gospodarstva v režimu same komune 
ravno gostinstvo in vse kar je z njim v zvezi, kot obrt, trgovina na drobno itd., 
in da pravzaprav niti federacija niti republika nimata tu nobenih, da tako 
rečem, pravic oziroma nobene potrebe s kakršnimikoli instrumenti, najmanj pa 
s kakšnimi administrativnimi ukrepi vplivati na delo teh podjetij. 

Ob koncu naj rečem še to, da vprašanja delitve dohodka in ureditve samega 
podjetja, posebno vprašanje neposredne orientacije za večja materialna vlaganja 
v to gospodarsko vejo, ki služi razvoju turizma, ne smemo vzeti samo kot per- 
spektivne naloge, ampak da so to prav aktualne naloge današnjega dne, ki jih 
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moramo v celoti izvršiti in zanje v celoti najti jasne in točne odgovore. Le 
tako bomo lahko glede razvoja gostinstva in turizma v prihodnjem petletnem 
planu, ki ga začenjamo že z naslednjim letom, imeli dejansko jasnejše predstave 
in stališča. (Ploskanje.) 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Zveznega 
zbora proizvajalcev tovariš Lojze Koder. 

Lojze Koder: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! V razpravi o 
stanju in problemih turizma, gostinstva in družbene prehrane bi želel obrav- 
navati o možnostih in pogojih receptivnega in rekreativnega turizma na območju 
ljubljanskega okraja, to je same Ljubljane in pa krajev, ki imajo zaradi svojih 
naravnih turističnih pogojev, kakor tudi zaradi vse večjega gospodarskega raz- 
voja največ pogojev za razvoj turizma. 

Brez dvoma Ljubljana kot kulturno in politično središče Slovenije ter kot 
pomembno prometno središče že sama po sebi ustvarja močne pogoje za na- 
stajanje in razvoj turističnega prometa. Ljubljana predstavlja s svojo nepo- 
sredno okolico važno gospodarsko središče in kot takšno jo lahko označimo za 
eno najpomembnejših gospodarskih središč v Jugoslaviji. Močni gospodarski 
odnosi in stiki, ki nastajajo pri tako obsežnem poslovanju, močno vplivajo na 
krepitev poslovnega turističnega prometa, ki je rned drugimi vejami celotnega 
turizma najmočnejši. 

Politična, gospodarska in kulturna revolucija je po osvoboditvi spremenila 
turistično podobo Ljubljane, saj je postala v pravem pomenu besede gospo- 
darsko in politično središče Slovenije. Danes je Ljubljana s svojimi skoraj 
222 000 nočitvami na leto na prvem mestu med turističnimi kraji Slovenije 
in na tretjem glede števila inozemskih gostov. Prav tako je na tretjem mestu 
med našimi glavnimi mesti glede inozemskih nočitev. Lahko pa bi bila na 
prvem mestu zaradi izredno ugodne tranzitne prometne lege, če bi razpolagala 
z večjimi nočitvenimi zmogljivostmi. 

Podatki kažejo, da je v Ljubljani v sezoni odklonjenih okrog 160 tujih 
gostov dnevno, kar predstavlja letno najmanj 35 milijonov deviznih dinarjev 
gospodarske škode. To nam obenem dokazuje, da nismo bili sposobni ekonomsko 
uveljavljati obstoječega inozemskega turističnega prometa, še manj pa slediti 
njegovejnu hitremu razvoju. Ljubljana zaradi svojih šibkih zmogljivosti ni več 
sposobna povečevati turističnega prometa, zato stagnira njen razvoj v primer- 
javi z drugimi središči, čeprav se je turistični promet v razdobju od leta 1938 
do 1958 povečal v Ljubljani za celih 146 0/o; v Sloveniji pa le za 70 0/o. 

Ne bi se želel zadrževati pri velikemu turističnemu pomenu, ki ga ima 
mesto Ljubljana, saj bodo o tem razpravljali verjetno še drugi tovariši. Hotel 
bi se omejiti le na velike možnosti turističnega razvoja v nekaterih predelih 
ljubljanskega okraja, saj ti kraji po svojih naravnih lepotah in po svojem 
gospodarskem pomenu ne bi smeli zaostajati od krajev gornjega dela Gorenjske 
in Slovenskega Primorja. 

Računati moramo, da je Ljubljana že zdaj s svojimi 160 000 prebivalci in 
močnim tujskim in poslovnim prometom precejšen rezervoar za turistično 
usmerjanje v te predel-,. Statistični podatki v Sloveniji namreč kažejo, da 
predstavlja   domači  turizem  glede  števila   gostov  in  prenočitev   preko   80 "/o 
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celotnega turističnega prometa in se bo takšno sorazmerje, ne glede na pred- 
viden porast inozemskih turistov, zaradi našega vse hitrejšega gospodarskega 
razvoja, verjetno obdržalo. 

Ko ugotavljamo v zadnjih letih velik razmah turizpia v nekaterih območjih 
naše republike, lahko istočasno ugotovimo, da v nekaterih krajih — tako tudi 
v ljubljanskem okraju — turizem ni rastel vzporedno z razvojem naše družbeno- 
gospodarske dejavnosti, čeprav gre tu za znane turistične kraje. Kraji, kot so 
Vrhnika z okolico, Polhovgradec, Iški Vintgar, Polževo, Litija z okolico, Rašica 
z Dobenim, Domžale z okolico, arboretum Volčji potok, Kamnik in Kamniška 
Bistrica z Veliko planino, Medvode z okolico in Topol, so znane izletniške in 
turistične točke. Te turistične točke imajo zaradi svoje neposredne bližine Ljub- 
ljane vse prednosti in bi se moral tu rekreacijski turizem hitreje razvijati kot 
pa se je do zdaj. Omenil bi le dva najbolj značilna predela. 

Medvode bi glede na svoje naravne pogoje in na prometne možnosti, če 
bi že bili zgrajeni potrebni objekti ob Sori in urejene druge izletniške privlač- 
nosti tako na Sori kot ob Zbiljskem jezeru, lahko prevzele zlasti v poletnih 
mesecih veliko več kopalcev in izletnikov, čeprav jih že danes ni malo. Podobno 
velja tudi za druge izletniške točke na tem območju, kot so: Golo brdo. Žlebe, 
Topol in Govejek. V vseh teh krajih primanjkuje več manjših gostinskih in 
drugih storitvenih obratov, ki jih turisti in izletniki pogrešajo. 

Po drugi strani imamo veliko zaledje za rekreacijski kot receptivni turizem 
na območju Kamnika in Domžal, posebno pa še v alpskem predelu, to je v 
Kamniški Bistrici, na Veliki planini ter drugod.. Nadvse ugodna zemljepisna 
lega, barvitost in slikovitost prirode ter zdravo podnebje, so dali pogoje, da se 
je Kamnik s svojo daljno in širšo okolico že davno pred prvo svetovno vojno 
razvil v prijetno letovališče. To priča velik obisk letoviščarjev med obema 
vojnama, saj je Kamnik nekaj let pred drugo svetovno vojno imel že 16 000 
letoviščarskih nočnin, s prehodnimi gosti pa celo 22 000 nočnin. Danes je teh 
nočnin le okrog 8000. Vojno pustošenje je domala uničilo plodno in dokaj 
uspešno delo že takratnega tujskega prometnega društva. 

Velika investicijska sredstva so bila uporabljena za obnovo dežele in 
pozneje za gospodarstvo tako, da ni bilo mogoče uporabiti niti republiška, še 
manj pa okrajna in lokalna sredstva tudi za obnovo in povečanje turističnih 
zmogljivosti na tem območju. Kljub tem težavam je turizem v zadnjih letih 
na tem območju spet pričel pridobivati na svojem pomenu. Široke pobude dajejo 
okrajni ljudski odbor Ljubljana, okrajni sindikalni svet Ljubljana, občinski 
ljudski odbor Kamnik in nekatera gospodarska podjetja, ki se zavedajo pomena 
turističnega gospodarstva na tem predelu. Želeti bi bilo, da to posnemajo oko- 
liške občine, zlasti pa še ljubljanske. Tako se je že lani resneje lotilo, čeprav 
se je to poskušalo že v letu 1953, uresničitve velike naloge za izgradnjo in 
izpopolnitev turističnih zmogljivosti in zanimivosti, kot so: arboretum Volčji 
potok, ureditev turistične postojanke na Starem gradu in v Kamniški Bistrici, 
gradnja hotela v Kamniku in postopna ureditev gostinskih obratov, cest in 
cestnega ter železniškega omrežja ter izgradnja žičnice na Veliko planino. 

Da se pravočasno uredi gradbeni režim na velikoplaninski planoti, oziroma 
da se prepreči samovoljno postavljanje objektov, je bil že izdelan zazidalni 
načrt za območja, kjer bodo lahko turistični objekti. To območje je razdeljeno 
na dva dela.  Zahodni del je kamenit in poraščen  z rušjem  in  namenjen  za- 
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zidavo novih objektov, medtem ko je vzhodni — pašniški del Velike in Male 
Ligojniške planine ohranjen kot rezervat, na katerern ne bi bila dovoljena 
gradnja. Tam je zdaj nad 100 pastirskih stanov, kjer v letnih mesecih planšanjo 
pastirji iz vasi južno pod Kamniškimi Alpami. Devet mesecev pa bodo lahko 
v teh kočah turisti in tudi smučarji. Ves ta gorski svet je odprt proti osrednjemu 
grebenu Kamniških Alp, poživljajo ga pa tudi zaplate rušja, prijazne lope m 
viharniki. Tu so izredna smučišča. Vsi turistični objekti, manjša naselja počit- 
niških koč, zgrajeni okoli osrednjih objektov na prijaznih gorskih zelenicah, 
bodo prilagojeni tradicionalnemu načinu gradnje koč na Veliki planini in 
drugemu gorskemu okolju. 

Planšarstvo, ki se bo razvijalo na vzhodnem delu narodnega parka Velike 
planine, bo dajalo turističnim naseljem mleko in mlečne izdelke. Planinski 
pašniki bodo ograjeni, ceste in pešpoti pa razširjene. 

Lokacija bodoče nihalne gondolske žičnice poteka od Kraljevega hriba ob 
cesti Kamnik—Kamniška Bistrica, kjer bo spodnja postaja s primernim turi- 
stičnim objektom, do Simnovca, kjer bo na koti 1406 m zgornja pogonska 
postaja nihalne žičnice. Nihalna žičnica bo služila kot osnovna komunikacija iz 
doline na rob platoja Velike planine, medtem ko bo drugi del enovrvne žičnice 
služil prevozu potnikov v središče bodočih turističnih naselij na Veliki planini. 

Tako bo delovala kot športno-smučarska žičnica, saj je projektirana do 
ene izmed najvišjih točk Velike planine in bo peljala preko najlepših smučarskih 
terenov. S to rešitvijo bo popolnoma rešen v poletnejn in zimskem času prevoz 
turistov na in po Veliki planini, saj bo imela nihalna žičnica v vzhodnem 
delu, to je do Simnovca, zmogljivost 370 oseb na uro, medtem ko bo ipiela 
enovrvna žičnica z dvosedežnimi kabinami zmogljivost 450 oseb na uro. 

Vse te naloge v zvezi z izgradnjo žičnic in prvega počitniškega naselja bi 
bilo treba opraviti v sorazmerno kratkem času, če bomo hoteli, da bo veliko 
turistično središče, ki nastaja na Veliki planini, v stanju sprejeti prve goste 
ob 20-letnici vstaje slovenskega naroda, ki je tesno povezana s kraji tega 
območja. 

Istočasno bo treba misliti tudi na razširitev in ureditev turističnih kapacitet 
v sami Kamniški Bistrici, saj je Kamniška Bistrica ena najbolj obiskovanih iz- 
letniških točk, hkrati pa predstavlja osrednji objekt in izhodiše za vse gornike 
z območja Kamniških Alp. 

Vzporedno s tem bodo novo nastale razmere terjale čimprejšnjo ureditev 
oziroma rekonstrukcijo ceste Kamnik—Kamniška Bistrica, Kamnik—Kranj, in 
Kamnik—Ločica, saj so vsi ti kraji ob vznožju Kamniških planin in je ureditev 
teh cest osnovnega pomena za hitrejši razvoj turizma na tem območju. 

S temi pridobljenimi turističnimi zmogljivostmi bi pridobilo mesto Ljub- 
ljana ogromno zaledje za turistično rekreativno izživljanje, saj se bodo ti turi- 
stični objekti z ureditvijo prometnih komunikacij in z izgradnjo motelov še 
bolj približali izletnikom in turistom. Ta turistična atrakcija, za katero ima 
Velika planina izredne pogoje, pa bo privabila tudi turiste iz drugih krajev naše 
republike, kakor tudi goste iz drugih republik in inozemstva. 

Strinjam se z ugotovitvami, ki so omenjene v poročilu Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS in s katerimi soglaša tudi Planinska zveza Slovenije, da 
je treba napraviti točnejšo razmejitev med nižinskimi in visokogorskimi po- 
stojankami, ki jih upravljajo posamezna planinska društva, ker gre za njihov 
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pomen poslovanja. Popolnoma točna je tudi ugotovitev, da planinska društva 
s svojimi sredstvi le težko ali pa sploh ne morejo vzdrževati vseh visokogorskih 
postojank in da so v tem primeru odvisna čestokrat od dohodkov iz njihovih 
nižinskih postojank. 

Prav pa bi bilo, da se tako ustvarjena sredstva v prvi vrsti uporabijo na 
tistem območju, na katerem so bila ustvarjena, ne pa da odtekajo za vzdrže- 
vanje in saniranje visokogorskih postojank na drugih območjih. Hvalevredna 
je tudi akcija združevanja sredstev v turistične in počitniške namene preko 
počitniških skupnosti, ki naj bi se formirale v vseh komunah, da bi se s tem 
v prihodnje smotrneje usmerjala sredstva naših gospodarskih organizacij, ko 
gre za oddih naših delovnih ljudi, kar bo hkrati dalo še močnejšo podporo 
razvoju turizjna pri nas. 

Predsednik Miha Marinko: Prekinjam sejo, ki se bo nadaljevala 
jutri ob 9. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 19.15 uri in se je nadaljevala dne 1. marca 1960 
ob 9.20 uri.) 

Predsednik Miha Marinko: Nadaljujemo sejo in razpravo o turizmu. 
Besedo ima ljudski poslanec Alojz Libnik. 

Alojz Libnik: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Ze samo dejstvo, 
da je naša Ljudska skupščina imela za potrebno obravnavati stanje turizma 
pri nas, je ohrabrujoče za nas, ki se ukvarjamo s to vrsto gospodarske de- 
javnosti. 

Na kratko bi orisal stanje na področju turizma v našem celjskem okraju, 
saj je celjsko turistično območje po številu nočitev drugo najmočnejše v Slo- 
veniji. Za to območje so značilna velika, že stoletja znana zdravilišča Rogaška 
Slatina, Dobrna, Laško in Rimske Toplice. Tem pa se priključi še velik turi- 
stični predel Zgornje Savinjske doline z znamenito Logarsko dolino. 

Neizčrpni viri zdravilnih voda privabljajo v zdraviliško turistične kraje 
našega območja že več desetletij številne turiste iz vsega sveta, prav posebej 
pa še iz naše domovine. Naše območje obišče letno povprečno 65 000 penzionskih 
gostov in dosežemo letno 460 000 nočitev, brez vojaškega zdravilišča v Rimskih 
Toplicah; s tem zdraviliščem pa okoli 520 000 nočitev. 

Dosedanji rezultati kažejo posebno upravičenost za nadaljnje investiranje, 
s katerim bi povečali turistične kapacitete. To prav posebej utemeljuje mnogo 
daljša povprečna doba bivanja kot jo dosegajo drugi turistični kraji in večja 
izkoriščenost turističnih zmogljivosti kot drugod. Povprečna doba bivanja znaša 
v Sloveniji tri in pol dni. V našem okraju pa 7 dni, medtem ko v Dobrni 15 
in v Rogaški Slatini 11 dni. Prenočitvene kapacitete se pri nas izkoriščajo 45% 
ali 164 dni v letu, medtem ko je povprečje za Slovenijo le 26 % ali 95 dni 
v letu. V turističnem prometu Slovenije je naš okraj  udeležen z 20 %. 

Ce primerjamo predvojne kapacitete in število nočitev z dosedanjimi, ugo- 
tovimo, da dosegamo pri 30 0/o zmanjšanih zmogljivostih 50 n/o več nočitev. To 
izhaja iz že omenjene visoke stopnje izkoriščanja zmogljivosti oziroma celo- 
letnega poslovanja velikega dela naših zdraviliških in turističnih objektov. Pred 
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vojno je bilo na našem območju 5038 ležišč, zdaj pa jih je le 3589. Zato je 
popolnoma razumljivo, da težimo za tem, da z novimi gradnjami nadoknadimo 
izpad 1449 ležišč. Možnosti za nadomestitev izgubljenih kapacitet je bilo do zdaj 
bolj jnalo. To predvsem zato, ker so bila v to vrsto dejavnosti vložena soraz- 
merno mala sredstva. Ta sredstva pa so zadostovala le za enostavno reproduk- 
cijo. V tem oziru se je stanje z lanskim letom začelo bistveno popravljati in 
zato upravičeno pričakujemo v naslednjih letih izdatnejšo pomoč skupnosti, 
ki bi naj z zadostnimi sredstvi in primernimi kreditnimi pogoji omogočila 
potreben razvoj te panoge gospodarstva. 

V ta namen smo že izdelali perspektivne programe razvoja za Rogaško 
Slatino, Dobrno, Laško, Rimske Toplice, Zgornjo Savinjsko dolino, kakor tudi 
za celjsko rekreacijsko zaledje. Od teh programov je republiška komisija obrav- 
navala program Rogaške Slatine in je ta zdraviliško turistični kraj prišel v 
prioritetno listo turističnih krajev ki jih je treba najprej urediti. Programi 
perspektivnega razvoja predvidevajo v glavnem le nadomestitev izgubljenih 
zmogljivosti, ki jih po osvoboditvi zasedajo druge gospodarske panoge, zavodi 
ali stanovalci. Zato je prav, da se čimprej nadomeste. Nove prenočitvene zmog- 
ljivosti bo treba zgraditi predvsem v Rogaški Slatini, Celju, Logarski dolini, 
Dobrni, v Laškem, v Rimskih Toplicah, Mozirju in pa Zgornji Savinjski dolini. 
Ob najbolj prometnih cestah bo treba zgraditi nove motele v Slovenskih 
Konjicah, Rimskih Toplicah in Šempetru. Razen tega bo treba obnoviti in 
usposobiti zdravstvene turistične in gostinske objekte v vseh turističnih krajih. 

Znano je, da zahtevajo investicije za zdraviliške in turistične objekte visoka 
sredstva. Zato ni mogoče pričakovati, da bi zmogle ta sredstva občine in okraji, 
ampak bo treba v prihodnje zagotoviti večja sredstva iz zveznih in republiških 
kreditov. Pri tem pa naj omenim, da so kreditni pogoji iz republiških natečajev 
zdaj precej težki. Zato bi tudi letos ponovil moj lanski predlog, da bi glede 
na problematiko in potrebo zdraviliških in turističnih krajev, bilo treba nujno 
zagotoviti potrebna sredstva za kreditiranje investicij v teh krajih. Pri tem 
moramo upoštevati, da so bila naša zdravilišča grajena pred dobrimi sto leti, 
kakor tudi, da je tudi njih kakor drugo gospodarstvo stara Jugoslavija mače- 
hovsko obravnavala ter so zato glavni objekti fizično dotrajani in funkcionalno 
zastareli. Te objekte je treba generalno obnoviti ali celo nadomestiti osrednje 
zdraviliške objekte tako v Rogaški Slatini, kakor tudi v Dobrni in Laškem. 

Vzporedno s problemi investiranja v zdraviliško turistične objekte se javlja 
tudi potreba po komunalnih investicijah. V vseh teh krajih je nujno potrebno 
urediti ali izpopolniti ceste, vodovode, električno omrežje, kanalizacijo, razne 
športne objekte itd. Med najbolj problematične komunalne ureditve štejemo 
pri nas cesto Celje—Rogaška Slatina—Zagreb, nadalje cesto Rimske Toplice— 
Zidani most, ki naj bi se priključila na avtocesto, cesto v Zgornjo Savinjsko in 
Logarsko dolino, dalje cesto Vojnik—Dobrna—Velenje; elektrifikacijo in vodovod 
v Logarski dolini ter žičnico iz Logarske doline na Okrešelj. 

Utemeljenost investicij na našem območju je tem popolnejša, če upoštevamo 
tudi uspešen razvoj inozemskega turizma v zdraviliško turističnih krajih po 
vojni. Tako je Rogaška Slatina dosegla v 1959. letu 95 % obisk tujcev nasproti 
letu 1938, ki je bilo v razdobju med obema vojnama najuspešnejše. Uspeh je 
še večji, če upoštevamo, da je bilo od vseh inozemcev v 1938. letu 53 "/o Mad- 
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žarov, ki pa zdaj iz znanih razlogov v Rogaško Slatino ne pridejo. V drugih 
zdraviliško turističnih krajih pa je situacija nekoliko slabša. 

Po našem mnenju so temu do neke mere krivi dosedanji predpisi, ki desti- 
mulativno vplivajo na inozemski turizem v teh krajih. Vsi zdraviliško turistični 
kraji, razen Rogaške Slatine, so v celoti organizirani kot zdravstveni zavodi 
s samostojnim finansiranjem. Zato nimajo pravice do premij na penzionske sto- 
ritve, ki jih nudijo samoplačnikom, kakor tudi ne do udeležbe na ustvarjenem 
dohodku. S tem so v neenakopravnem položaju s podjetji v drugih turističnih 
krajih, ki to pravico imajo. Menimo, da bi bilo prav, da se jim ta pravica 
prizna in smo prepričani, da se bo rezultat kaj kmalu pokazal. 

Prav tako smo prepričani da naša skupnost ceni to vrsto dejavnosti in da 
bo zdaj, ko so zaceljene vojne rane, ko je zgrajena industrija in ko se v hitrem 
tempu razvija naše kmetijstvo, dala tudi v ta namen sredstva v taki višini, da 
bo tudi ta vrsta dejavnosti dobila pravo mesto v celotnem našem gospodarstvu. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Franc 
Treven. 

Franc Treven: Tovarišice in tovariši, ko danes obravnavamo stanje 
in probleme turizma in gostinstva v Sloveniji, je razen investicijskih vlaganj 
ter drugih vprašanj eno najvažnejših vprašanj, vprašanje kadrov v tej dejav- 
nosti. 

Po splošni oceni se je zaradi sprememb v našem gospodarstvu po osvobo- 
ditvi število tistih, ki so bili zaposleni v tej panogi, zmanjšalo. 2e v obdobju 
štirih vojnih let in pozneje v prvih letih graditve, za vzgojo in izučevanje kadrov 
za gostinstvo, ni bilo danih pogojev. Z rastjo našega gospodarstva in s tem 
višjega standarda se je domači turizem razmahnil do takšne mere, da povzroča 
vrsto problemov in nam narekuje več nalog. Te naloge še povečuje dotok tujih 
turistov, ki jih je vsako leto več. 

Ker vemo, da kadri rešujejo vse, jim bo zato nujno treba posvetiti vso 
skrb. Obiskovalci naših krajev gospodarsko niso pomembni, če nismo znali od 
njih ničesar iztržiti, kar bi ravno dobri uslužbenci lahko storili. Gre namreč za 
storitve od menjalca valut, vodičev, postreščkov, tolmačev, pa do strežnega 
osebja v gostinskem obratu. Ker do zdaj ni bilo zanimanja za delo v omenjenih 
dejavnostih niti v krajih, ki so izrazito turistični, so se domačini zaposlovali 
izven kraja v drugih panogah. Zato je treba te stvari poudariti in vzbuditi 
zanimanje za delo v turizmu. Kot se trudimo za rešitev kadrovskih vprašanj 
v drugih gospodarskih dejavnostih, na primer v kmetijstvu, mislim, da je enako 
nujno in brez odlašanja treba povečati že obstoječe šolske in nastanitvene zmog- 
ljivosti za učence v gostinstvu, po potrebi pa ustanoviti še nove. Le tako lahko 
pričakujemo, da v naslednjih letih stopimo v korak z deželami, ki iz turizma 
bogato dopolnjujejo svoje plačilne bilance. 

Predsednik Miha Marinka: Besedo ima ljudski poslanec Pavel 
Zerovnik. 

Pgvel Zerovnik: Tovariši in tovarišice! Seznanil bi vas rad, glede 
na poročilo Izvršnega sveta o stanju in problemih turizma, z nekaterimi pro- 
blemi v zvezi z razvojem turizma na območju radovljiške občine. 
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Poročilo Izvršnega sveta prišteva občino Radovljico k turistično pomembnim 
območjem, vendar ne k desetim najvažnejšim okrajem. V letu 1959 je bilo v 
celotni občini registriranih 18 516 gostov s 102 100 nočitvami. Ce od števila 
nočitev odštejemo mladinske turiste z 20 707 nočitvami, ker jih je Zavod za 
statistiko obravnaval ločeno, je bilo potemtakem v občini še vedno 81 393 noči- 
tev. Od tega števila je bilo samo v mestu Radovljica preko 38 500 nočitev in 
to pravih gostov, tako, da se je v glavni sezoni število prebivalstva povečalo 
celo enkrat in pol. S takšnim številom nočitev je mesto Radovljica na podlagi 
podatkov, ki so objavljeni v poročilu Turistične zveze Slovenije za 26 turistično 
najvažnejših območij, na 14. mestu, čeprav so od teh območij nekatera izrazito 
zdraviliška. Razen tega je camping v Lescah najmočnejši camping v našem 
alpskem svetu. Na tem prostoru je bilo preko deset tisoč nočitev in od tega 
skoraj 4000 inozemskih. Za primerjavo naj omenim, da je imel blejski camping 
le okrog 4000 nočitev vseh gostov. Se bolj važno pa je tudi dejstvo, da v naši 
občini obstaja izredno močan izletniški turizem, ki žal gostov ne registrira, 
ker so to le dnevni gosti, povečini delovni ljudje iz naših delovnih kolektivov. 
Omenim naj samo izlete v dolino Drage v Begunjah, na prijetne vrhove Begunj- 
ščice, potem nedeljske izletnike na camping v Lescah in pa v Kropo z njenimi 
kovaškimi znamenitostmi. Po cenitvah je takšnih izletnikov preko leta gotovo 
več kot 60 000. 

Preko naše občine gre tudi glavna turistična prometna magistrala Podkoren 
—Jesenice—Kranj—Ljubljana. Po podatkih iz poročila Izvršnega sveta je prišlo 
v letu 1959 preko vseh obmejnih blokov v Ljudski republiki Sloveniji 537 909 
tujih motornih vozil. Ce je od teh vozil šla preko podkorenskega sedla in Rateč 
samo ena četrtina teh vozil, je s tem dana velika možnost, da nekaj tujih 
turistov od skupnega števila vsekakor ostane tudi na našem območju. Zato 
dokaj zgovorno govori 8700 lanskih in inozemskih nočitev. Ti gosti in nočitve 
predstavljajo tudi pomemben finančni efekt. Ce računamo, da domači gostje 
trosijo dnevno povprečno 800 dinarjev, tuji pa 2500 din, kot ocenjuje potrošnjo 
poročilo Izvršnega sveta, je bilo pri nas tako ustvarjeno okrog 58 milijonov 
dinarjev od domačih in okrog 21 milijonov dinarjev od inozemskih turistov, 
kar znaša skupno 79 milijonov dinarjev prometa. Kot participacijo deviznega 
priliva od inozemskih turistov je tudi naša občina prejela 4 milijone dinarjev. 
Možnosti za nadaljnje povečanje turističnega prometa so, zelo objektivno gle- 
dano, vsestranske, tako za domači kot inozemski turizem, posebej še zato, ker 
imamo lahko Radovljico z njenim ožjim območjem za vrata našega znanega 
alpskega središča Bleda. 

Zaradi stalnega večanja oziroma naraščanja turizma in s tem tudi važne 
ekonomske koristi, je gorenjska turistična podzveza izdelala tudi perspektivni 
program turističnega razvoja naše občine, katerega sta letos na seji začetkom 
februarja oba zbora ljudskega odbora tudi potrdila. Da pa bomo v prihodnje 
zadostili vedno večjemu razvoju turizma, bo treba dobiti predvsem nove nasta- 
nitvene kapacitete, ker so le te v glavni sezoni prezasedene. Značilno za našo 
občino je namreč dejstvo, da se večina turizma odvija v zasebnih turističnih 
sobah. Od približno 1200 ležišč jih je preko 700 v zasebnih sobah. Se bolj vidna 
pa je ta razlika v samem mestu Radovljica, kjer je od okrog 560 ležišč kar 450 
ležišč v zasebnih sobah. Zato bi bilo nujno treba povečati zmogljivosti edinega 
hotela v Radovljici — hotela ^Grajski dvor«, ki zdaj  razpolaga le z 39 ležišči 
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in usposobiti camping v Lescah, ker bi ta objekta le tako že letos imela znatno 
večje število inozejnskih gostov. Oba objekta imata že izdelane načrte za 
povečanje in dograditev. To velja tudi za naselje Begunje z dolino Drage. Te 
investicije so ekonomsko utemeljene in bi se naložbe zelo hitro rentirale, vse- 
kakor pa dosti hitreje kot v katerikoli drugi panogi gospodarstva. 

Zato menim, da bi bilo umestno, da najodgovornejši organi v republiki 
razmišljajo o nujnosti investicijskih naložb za razvoj turizma tudi v tista ob- 
močja, ki izpolnjujejo vse prirodne pogoje in imajo objektivne možnosti za 
najhitrejši razvoj turizma. S tem so udeležbe tudi gospodarsko utemeljene in 
bi se, kot sem že omenil, najhitreje rentirale. Tu ne mislim na drobne objekte, 
ki se izgrajujejo v okviru materialnih možnosti vsake občine. Mislim predvsem 
na tiste objekte, ki imajo splošni značaj, ali v konkretnem primeru, na glavno 
turistično magistralo Podkoren—Jesenice—Kranj—Ljubljana. Ta .magistrala je 
ravno na območju naše občine, na odseku Črnivec—Bistrica zelo obremenjena 
in bi jo bilo treba čimprej urediti. Lokalni viri pa so za zdaj še premajhni in 
zaradi preobilice drugih potreb in problemov nanje ni mogoče računati. Mnenja 
sem, da ima prav naša občina vse prirodne pogoje za takšen razvoj in da so 
v njej dejanske možnosti, da bo s sistematičnim vlaganjem tudi turizem dosegel 
največji razvoj. 

S poročilom Izvršnega sveta, z dopolnilnimi poročili tovariša dr. Dermastie, 
kakor tudi z razpravo tovariša Kreseta in Jakopiča, zlasti pa še ljudskega 
poslanca Bena Zupančiča se v celoti strinjam. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima zvezni ljudski poslanec 
Vladimir Logar. 

Vladimir Logar: Tovariši ljudski poslanci! Za dvig in razvoj 
turizma so nadvse važne investicijske naložbe v turistične objekte. Sredstva za 
investicije so se pretežno nalagala v adaptacije in opremo že obstoječih turi- 
stičnih objektov, ker so le-ti zastareli, saj izvirajo pretežno še iz predvojnih 
časov, ponekod celo iz časa stare Avstrije. Za gradnjo je bilo porabljenih samo 
38 % investicijskih sredstev, ostala sredstva so bila uporabljena za opremo. 
Pri dosedanjem investiranju so bile pomanjkljivosti predvsem v tem, da ni 
bilo koordinacije med projektanti, proizvajalci opreme, strokovnimi združenji 
in drugimi institucijami. Prav redka posvetovanja o opremi obratov družbene 
prehrane in drugih problemih so bila zelo uspešna. Industrija, ki proizvaja 
opremo, jo proizvaja brez širše kooperacije, zato je proizvodnja še na nizki 
ravni. Pogosto proizvajajo opremo, stroje in naprave, ki jih v razvitih turi- 
stičnih deželah že zdavnaj opuščajo. Prav tako tudi gradnja turističnih objektov 
često ne ustreza ekonomskim in estetskim zahtevam določenega objnočja. 

Prav v zadnjem času pa so gospodarske organizacije, ki proizvajajo opremo 
za turistične objekte, začele kooperirati na širši osnovi. Verjetno je kooperacija 
dosegla širši obseg pri poslovnem združenju »Maris«, ki povezuje 11 gospo- 
darskih organizacij. Poslovno združenje »Maris« je s svojimi gospodarskimi 
organizacijami sposobno opremljati turistične objekte s kompletnimi pralnimi 
napravam, z raznimi hladilnimi napravami, z bojlerji itd. Podjetje izdeluje 
tudi razne vrste loščilcev in druge električne aparate. 
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Tudi pohištveno opremo gostinskih in trgovskih obratov uspešno proizvaja 
že vet podjetij. Industrijska podjetja v drugih republikah izdelujejo toplotno 
opremo za gostinske obrate, to je razne štedilnike, pečice in drugo. 

Glede izdelovanja opreme kuhinj za družbeno prehrano so podjetja precej 
zaostala. Nekoliko se ukvarjajo s tem razna obrtna podjetja, ki izdelujejo raz- 
lične naprave in dele opreme. Tudi s proizvodnjo opreme za samopostrežne 
restavracije se ukvarja več podjetij. Na beograjskem sejmu je bila lani raz- 
stavljena samopostrežna restavracija francoske izdelave in se je za proizvodnjo 
take restavracije zanimalo več industrijskih podjetij. Zelo pa zaostajamo s 
proizvodnjo raznih specialnih podjetij. Zelo pa zaostajajo s proizvodnjo raznih 
specialnih strojev za kuhanje kave, univerzalnih strojev, raznih avtomatov, kar 
vse še vedno uvažamo. S proizvodnjo opreme trgovskih objektov se ukvarja več 
industrijskih podjetij. Podjetja izdelujejo opremo za samopostrežne trgovine, 
kakor razne pulte, police, hladilne skrinje za globoko zmrzovanje itd. Pro- 
izvodnja je še vedno majhna in ne zadovoljuje potreb trga. Oprema mlečnih 
restavracij in slaščičarn, kar vse je za naš razvoj zelo pomembno, ne zadovoljuje 
niti količinsko niti kakovostno. Kvaliteta proizvodov na splošno ne zadovoljuje 
potreb .modernih obratov. 

Prodajalne sadja in zelenjave nimajo dovolj skladišč in zmrzovalnic, lokali 
sami pa ne ustrezajo namenu. Problem zase je transport sadja in zelenjave, 
ker transportna podjetja nimajo dovolj transportnih sredstev s hladilnimi na- 
pravami. Turizem nedvomno zelo pospešujejo moderne žičnice. V Sloveniji 
obratuje že več žičnic, ki so prestale začetne težave. Za naša podjetja, ki 
izdelujejo žičnice, ne predstavlja več proizvodnja žičnic kakih večjih problemov 
in so sposobna v celoti izdelati razne vrste zahtevnih žičnic. 

Za gostinske obrate bi bile potrebne avtomatske gramofonske omare, ki 
jih pa naša radijska industrija še ne proizvaja. Te omare so obvezna pritiklina 
vseh gostinskih obratov v turistično razvitih deželah. Proizvodne kapacitete 
gospodarskih organizacij, ki izdelujejo opremo za turistične objekte, so pre- 
majhne, zato bomo morali nekatere dele opreme še nekaj časa uvažati. Trgovska 
podjetja, ki uvažajo opremo za turistične objekte, pa niso dovolj koordinirala 
uvoza opreme z zmogljivostmi domače industrije. Tudi uvozni instrumenti so 
bili in so še v mnogih primerih destimulativni in zavirajo proizvodnjo določene 
opreme po domači industriji. Cesto so določeni manj ugodni uvozni instrumenti 
za uvoz določenih polizdelkov za industrijo, kakor pa za uvoz kompletnih 
proizvodov za trgovino. Kooperacijske pogodbe, ki so jih nekatera industrijska 
podjetja oziroma poslovna združenja sklenila z inozemskimi podjetji, so zelo 
pospešile proizvodnjo opreme za turistične objekte, čeprav je upravičena kri- 
tika, da tehnično dokumentacijo, ki so jo industrijska podjetja prejela po 
pogodbah iz inozemstva, prepočasi realizirajo. Takšno sodelovanje je močno 
dvignilo kvaliteto proizvodov. Vsekakor pa moramo pospeševati domačo pro- 
izvodnjo opreme, še posebno zato, ker imajo domača industrijska podjetja že 
organizirano široko mrežo servisne službe, kar je za nemoteno obratovanje 
turističnih objektov v času sezone nadvse pomembno. 

Prav iz teh razlogov se na uvoženo opremo ne moremo zanašati in imamo 
precej primerov, ko je na stotine uvoženih proizvodov neizkoriščenih, ker ni 
zanje servisne službe. 



13. seja 85 

Poseben problem pri nabavi opreme je zapoznelo dodeljevanje investicijskih 
sredstev. Običajno dobijo interesenti sredstva sredi sezone, tako da so primeri, 
ko adaptacijska dela izvajajo poleti in tudi opremo nabavljajo pozno poleti, 
zaradi česar so naložbe za to sezono brez učinka. Razen tega proizvodna pod- 
jetja ne morejo imeti svojih proizvodov v skladiščih, trgovska podjetja pa se 
prav tako branijo zalog in tako se dogaja, da turistični objekti ne morejo v 
sezoni priti do opreme. 

Ponovno poudarjam potrebo po povezavi med projektanti in proizvajalci, 
strokovnimi združenji in republiškimi organi, s čimer bomo dosegli mnogo večji 
uspeh pri investicijah pa tudi boljše ekonomske rezultate pri turističnih objektih 
kot jih dosegamo danes. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudska poslanka Francka 
Bevk. 

Francka   Bevk:   Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! 
Z razvojem našega gospodarstva in z dvigom življenjske ravni delovnega 

človeka je treba misliti tudi na njegov oddih in razvedrilo. Turizem pa postaja 
pomemben tudi kot gospodarska panoga, ki lahko daje gospodarstvu velika 
sredstva; še mnogo več pa jih lahko pridobimo s tujskim prometom. 

Slovenija je bogata s svojimi prirodnimi lepotami, morjem, gorami, ugod- 
nimi vremenskimi razmerami itd. Da bi nam te naravne lepote koristile, moramo 
zgraditi še številne turistične objekte povsod tam, kjer so še zlasti izrazite 
naravne lepote naše domovine. Ni važen samo turizem za tuje turiste, posvetiti 
moramo vso pozornost tudi našemu delovnemu človeku, da bo lahko ob prostem 
času na cenejši način spoznal in užival lepote svoje domovine. 

Predvsem pa je treba urediti in opremiti izletniške kraje v bližini mest 
in industrijskih središč. Komune bi morale na svojem območju skrbeti za razvoj 
in pospeševanje turizma. 2e obstoječe turistične objekte je treba izpopolniti ter 
določiti v proračunih sredstva za gradnjo novih objektov. Ce pogledamo raz- 
mere v naši občini, vidimo, da je na njenem področju mnogo ugodnih pogojev 
za razvoj turizma; poleg že primerno urejenih turističnih objektov pa imamo 
tudi še nerazvita območja. 

Oglejmo si nekaj krajev, ki že danes slovijo v naši ožji domovini in tudi 
izven nje. Moravska dolina ima zelo lepo okolico, slovi pa tudi iz časov narodno- 
osvobodilnega boja, saj je bilo v njej kratek čas celo majhno osvobojeno ozemlje. 
Na področju turizma ima moravska okolica tudi lepo tradicijo. Potrebno bi bilo 
še bolj popularizirati nekatere izletne točke, hkrati pa jih tudi primerno urediti. 
Naj omenim Limbarsko goro, Peče z okolico in Golčaj, kjer so se zbrali naši 
partizani že v prvih dneh vstaje. 

Skozi Crni graben pelje danes moderna mednarodna cesta, ob njej leži 
nekaj zelo znanih in prijetnih naselij, ki so znana že nekaj desetletij. Zlasti 
znano je letovišče s Kersnikovim gradom in bližnjo in daljno okolico. Naj 
omenim tu še Gradišče, kjer je še danes videti obrambno zidovje, ki so ga 
zgradili vaščani zaradi obrambe pred Turki. Nedaleč od tu leži na hribu Zlato 
Polje, ki ima ugodne prometne zveze. 

V Črnem grabnu so še znani kraji — Krašnja, Blagovica in zlasti Trojane. 
Tu lahko govorimo o atrakciji prometnega komercialnega turizma. V programu 
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je, da se na Trojanah uredi moderno gostišče. Ta kraj je namreč znan ne samo 
našim ljudem, temveč mnogim inozemcem, ki kakorkoli pridejo v bližino Trojan. 
Tu se cepi cesta proti zasavskemu revirju in na Štajersko. 

Zelo bogata po naravnih lepotah je tudi okolica Radomelj; iz narodno- 
osvobodilnega boja je znana vas Rudnik, kjer je bila partizanska tiskarna in 
kjer je ob koncu vojne padlo mnogo naših borcev. Daleč naokoli slovi arbo- 
retum, ogromen naravni park v Sloveniji. Lani je bil tu celo maršal Tito, ki 
se je zelo pohvalno izrazil o tej naši naravni znamenitosti in bil mnenja, da je 
tu vsekakor potrebno postaviti lep hotel. Nad Radomljami je tudi hrib Kolovec, 
ki ga poznamo še iz časa rokovnjačev, v najnovejši zgodovini pa iz narodno- 
osvobodilnega boja. 

Ce pogledamo še mengeško okolico, najdemo komaj pol ure od glavne 
ceste, ki pelje skozi Mengeš, prijetno planinsko kočo na Gubavici, ki je oskrbo- 
vana poleti in pozimi in kamor hodijo na prijeten izlet ljudje iz okolice in celo 
iz Ljubljane. Kako uro hoda od Mengša leži Dobeno, od koder je zelo lep razgled 
na kamniško in ljubljansko polje. Seveda je ta izletna točka dobro obiskana 

poleti in pozimi. 
Končno naj omenim še nekaj turističnih točk v neposredni bližini Domžal. 

Tu nastaja narodni park Sumberk, lepo se razvija tudi Brdo z Ihanom. Same 
Domžale imajo za sedaj še nepopolno urejeno kopališče, zraven katerega nastaja 
idealen športni park. Čeprav so Domžale s svojo okolico že precej razvit indu- 
strijski bazen, vendar vse kaže, da občinski ljudski odbor ne bo mogel z last- 
nimi sredstvi urediti vseh turističnih objektov, temveč bo tu potreben prispevek 
okraja ali celo republike. Občinski ljudski odbor ima sicer plan za razvoj tu- 
rizma, ima pa težave zlasti zaradi premajhnih sredstev. Vkljub temu pa bo 
letos investiral v gostinstvo in turizem preko 10 milijonov dinarjev. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec dr. Sonja 
Kukovec. 

Dr. Sonja Kukovec: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Čeprav 
sem se sicer prijavila k diskusiji, ker bi želela govoriti o nekaterih problemih 
v zvezi z vzgojo kadrov v obratih družbene prehrane, se bom uvodoma nekoliko 
dotaknila vloge in pomena stanovanjskih skupnosti in njihovih servisov, med 
katere štejejo tudi obrati družbene prehrane. 

Na razvoju stanovanjskih skupnosti je zainteresirana vsa naša skupnost. 
Najbolj seveda zaposlene žene, ki prenašajo še vedno polno težo zaostalega 
gospodinjstva. Preobremenjenost žensk zaradi dejanske dvojne zaposlitve — 
z gospodinjstvom se ukvarja več kot polovica vseh zaposlenih žensk — je prav 
gotovo eden izmed pomembnih vzrokov, da ženske glede kvalifikacijskega se- 
stava občutno zaostajajo za moškimi in da so tečaji za strokovno usposabljanje 
tako v okviru podjetij kot zunaj njih doslej zajemali le minimalen odstotek 
žensk. Posledice tega seveda čutijo predvsem ženske same, ker imajo zaradi 
nizke storilnosti nizke prejemke in ker so pri zmanjševanju delovne sile kot 
nekvalificirane prve na vrsti. Pa tudi družba nima koristi od tega, in sicer 
zaradi tega, ker nekvalificirani delavci, naj bodo to moški ali ženske — slednje, 
še bolj — niso stalna niti zanesljiva delovna sila in se laže odločajo za pre- 
kinitev  delovnega   razmerja   kot   kvalificirani.   Pa  tudi   za   uspeh  podjetja  in 
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probleme delavskega samoupravljanja se ne zanimajo mnogo, ne glede na to, 
da pomeni nizka proizvodnost objektivno škodo tako TA celoten kolektiv kot 
tudi za širšo skupnost. 

Ce hočemo torej doseči čim prejšnje izboljšanje, ne samo za neposredno 
prizadete ženske, temveč za vso družbo, moramo stremeti za tem, da bomo 
s servisi stanovanjskih skupnosti omogočili čim večjemu številu žensk piid>- 
bivanje potrebnega znanja in usposobljenosti za delo, katero opravljajo. Sicer 
pa bo na določen dvig storilnosti in verjetno tudi na zmanjševanje števila 
nesreč pri delu vplivalo že samo dejstvo, da bo ženska lahko prišla na delo 
spočita. 

Razvoj servisov bo imel še eno ugodno posledico. V njih se hkrati z raz- 
bremenjevanjem žensk v družini in gospodinjstvu odpirajo nova delovna mesta, 
predvsem za ženske, ki danes množično iščejo zaposlitev. Seveda pa mora biti 
delo servisov, če hočemo, da se jih bodo naše družine posluževale, kvalitetno 
in ne predrago. Ce pravim ne predrago, ne mislim s tem, da bi moralo biti na 
razpolago pod lastno ceno. Strinjam se z zaključki zveznega posvetovanja o 
družbeni prehrani, po katerih morajo obrati družbene prehrane v okviru za- 
konitih olajšav poslovati po ekonomskih principih, in da je treba tudi v teh 
obratih uvesti nagrajevanje po delovnem učinku. Tako stališče naj seveda 
velja glede vseh vrst servisov. Na zniževanje cene naj vpliva poleg drugega 
dobra organizacija dela, smotrna opremljenost in dobra strokovna usposoblje- 
nost v njih zaposlenih delavcev. Vse to seveda, vendar pa ne samo to, bo v 
obratih družbene prehrane hkrati tudi bistveno izboljšalo kvaliteto storitev 
oziroma hrane. 

Kakšno je danes pri nas stanje glede strokovnega usposabljanja kadrov, 
katere potrebujemo za obrate družbene prehrane? Glede tega bi nekoliko do- 
polnila podatke v poročilu o stanju in problemih turizma in gostinstva, ki je 
bilo predloženo Ljudski skupščini glede strokovnih šol s praktičnim poukom. 

V šolskem letu 1959/60 obiskuje šole v Radljah, Šentjurju, Ljutomeru, 
Poljčanah, Zagorju in novoustanovljeno šolo v Novem mestu skupno 301 učenka. 
Iz teh šol bo letos prišlo prvih 20 kvalificiranih delavk, kuharic družbene 
prehrane. To število bo prihodnje leto sicer predvidoma precej večje, in sicer 
jih bo 119, nam pa je jasno, da samo tako redno šolanje, ki traja tri leta, 
nikakor ne more zadostiti vsem potrebam po kvalificirani delovni sili pri že 
obstoječih obratih družbene prehrane. Zato so že v letu 1959 nekatere gospo- 
dinjske šole in okrajni zavodi za napredek gospodinjstva v soglasju s Sekreta- 
riatom Izvršnega sveta za delo organizirali trimesečne oziroma pri strnjenem 
pouku pettedenske tečaje za dokvalifikacijo že zaposlenega osebja v obratih 
družbene prehrane. Po dovršenem tečaju so polagali izpit za kvalificirane ku- 
harje družbene prehrane polkvalificirani pa tudi nekvalificirani delavci, ki so 
izpolnjevali predpisane pogoje; šlo je za določen delovni staž, pravzaprav prakso, 
prav pri teh delih. Doslej, to je v letu 1959 in prvih mesecih 1960. leta je 
obiskovalo te tečaje in opravilo strokovne izpite 507 kandidatk, ki so imele pri 
vstopu v tečaj le minimalno znanje iz pripravljanja zdrave hrane, na izpitih 
pa so pokazale zadovoljive uspehe. Ocene izpitnih komisij so bile dobre. Okrajni 
zavodi za napredek gospodinjstva so tudi ugotovili, da se je po teh tečajih in 
izpitih izboljšala kvaliteta hrane v obratih. To je prav gotovo oblika usposab- 
ljanja, katere bi se bilo treba še nadalje posluževati, ker daje v razmeroma 
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kratkem času zelo dobre rezultate. Poleg tega pa bi bilo treba organizirati še 
tečaje za izpopolnjevanje na delovnem mestu samem. 

Ob ustanavljanju novih strokovnih šol s praktičnim poukom, eventualno 
za skupne potrebe družbene prehrane in gostinstva, bo treba pri njihovem 
lociranju upoštevati nekatere izkušnje že obstoječih šol. Dejstvo, da so dosedanje 
šole večinoma v manjših krajih, zelo ovira njihovo redno delo. Ce bi bile šole 
v večjih industrijskih centrih, kjer je več obratov in ustanov za zaposlitev 
učenk — in praksa v takih obratih je sestavni del rednega pouka — bi lahko le-te 
stanovale ves čas v internatu in ne bi bilo problemov v zvezi z iskanjem sta- 
novanj, ko so v praksi. Prav zaradi pomanjkanja stanovanj se namreč mora 
zdaj praktični pouk često usmeriti v obrate, ki ne ustrezajo zahtevam dobrega 
pouka. Z uvedbo pouka »domače gospodarstvo« na osnovnih šolah se bo lahko 
učna doba na strokovnih šolah, po mojem, nekoliko skrajšala, ker bi se na 
primer za poklic kuharja družbene prehrane glede na to, da dobijo učenke dolo- 
čeno osnovno znanje že v osnovni šoli, lahko še v drugem letu šolanja speciali- 
zirali samo za delo v velikih obratih. 

Ekonomska srednja šola v Kopru je edina v Jugoslaviji, ki vzgaja speciali- 
zirane ekonomistke za večje kolektivne gospodinjske obrate. Doslej je na tej 
šoli diplomiralo 27 dijakinj, sedaj pa jih je v vseh štirih letnikih 85. Mislim, 
da mi ni treba posebej utemeljevati, da obstajajo že sedaj pri nas velike potrebe 
prav po takem kadru. Zato je tem bolj čudno, da so od prvih 15 diplomantk iz 
leta 1958 samo tri zaposlene pravilno. Vse ostale, razen dveh, ki sta se vpisali 
na Višjo gospodinjsko šolo v Grobljah, so v raznih drugih službah, za katere 
ni potrebna taka izobrazba. Glede zaposUtve lanskih 12 diplomantk žal nimam 
podatkov. Stipendije dobiva 40 od skupno 85 dijakinj; okraji jih štipendirajo 
samo 11, občine pa 12. Višina štipendij pa je v mnogih primerih taka (1500, 2000, 
3000 dinarjev), da temu prav gotovo ni mogoče več reči štipendija, temveč samo 
še nekak prispevek. Vprašujem se, ali ima tisti, ki daje tako štipendijo, res 
pravico zahtevati od prejemnika »štipendije«, da po končanem študiju odsluži 
tako dolgo dobo, kot je prejemal to podporo. Posebno še, če potem ta služba 
vrhu vsega še ne ustreza namenu šole, kot se je to že zgodilo. Čeprav višja 
gospodinjska šola v Grobljah ne vzgaja kadra, ki naj bi se direktno zaposloval 
v obratih družbene prehrane, jo je vendar treba obravnavati v takem sklopu 
zaradi tega, ker posredno vpliva na to, da se bo lahko čim večje število kadrov 
usposobilo. Na tej šoli je doslej diplomirala 101 predmetna učiteljica in 31 stro- 
kovnih učiteljic. Trenutno je v obeh letnikih vpisanih 58 slušateljic. Sedanja 
kapaciteta šole je 60 slušateljic. Šola izobražuje slušateljice predvsem za pouk 
domačega gospodarstva v višjih razredih osnovnih šol in za pouk na strokovnih 
šolah s praktičnim poukom, vendar pa je njen učni program tak, da so sluša- 
teljice povsem usposobljene tudi za delo v zavodih za napredek gospodinjstva. 
2e če bi bilo njih delo omejeno samo na osnovno šolo, bi bilo zelo pomembno 
in bi morali biti na njem zainteresirani tudi gospodarstveniki, posebno tisti, 
ki se bavijo s problemi turizma. Kajti vzgajanje otrok in z njimi staršev k 
sodobnemu higienskemu načinu življenja, k višji stanovanjski kulturi, gospo- 
darnosti itd., bo s svoje strani prav gotovo pripomoglo k temu, da se bo začel 
spreminjati zunanji videz naših naselij, in da bodo tudi naše kmečke hiše 
sposobne sprejeti goste in jih zadovoljiti, to se pravi, da bo koristilo vsaj 
razvoju domačega turizma. 
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Kot zelo kvalificirane delavke v zavodih za napredek gospodinjstva bodo 
absolventke šole lahko .mnogo doprinesle ne samo k hitrejšemu razvoju stano- 
vanjskih skupnosti in njihovih služb, temveč tudi k usposabljanju kadrov za 
vse te službe. Razlogov je torej dovolj, da bi človek pričakoval, da bodo tako 
občine kot okraji želeli dobiti čimveč absolventk in bodo zato tudi razpisovali 
več štipendij kot pa je kapaciteta šole. Toda od 58 slušateljic jih dobiva zdaj 
štipendijo samo 36, ko 21 od teh štipendirajo občine, 7 okraji, 5 Svet za šolstvo 
LRS in 3 zavodi za napredek gospodinjstva. Upajmo, da se bo v letih, ko se 
bo povečala kapaciteta šole za 100%, ker s sedanjo kapaciteto ne bi mogli 
kriti niti potreb našega osnovnega šolstva, da o delu za napredek gospodinjstva 
v smeri njegovega podružbljenja sploh ne govorimo, spremenila miselnost tudi 
tistih, ki zdaj prosilke odvračajo od tega študija, češ ali ni škoda iti po maturi 
v tako šolo. 

Tovarišice in tovariši, s tem, ko sem govorila, da je na važnih šolah vse 
premalo štipendistk občin in okrajev, seveda nisem mislila reči, da na naših 
občinah in okrajih ni ljudi, ki bi razumeli potrebe naše družbe po teh kadrih. 
Mnogokrat prav gotovo vplivajo objektivni razlogi, da ne razpišejo štipendij 
— pomanjkanje sredstev, učiteljic itd. So pa še posamezniki, katerim bo treba 
še in še pojasnjevati tisto, kar se nam osebno že zdi samo po sebi umevno. 

Predsednik   Miha   Marinko:  Besedo ima ljudski poslanec Franc Skok. 

Franc Skok: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Iz poročila 
Izvršnega sveta o stanju in problemih turizma je razvidno, da se iz leta v 
leto bolj razvija ta važna gospodarska panoga v Sloveniji pa tudi v vsej naši 
državi. 

Naš goriški okraj se dosedaj še ni povzpel na kakšno pomembnejše mesto 
v Sloveniji v turističnem prometu, čeprav so tudi na našem območju dane velike 
možnosti za razvoj te gospodarske panoge. V preteklih letih je bilo na tem 
področju sicer nekaj narejenega, nikakor pa še nismo ustvarili dovolj solidnih 
temeljev za nadaljnji pospešeni razvoj. Spričo naravnih lepot naših krajev so 
velike .možnosti za razvoj turizma v gornjem Posočju, Trenti, Logu pod Man- 
gartom, Bovcu, Kobaridu, Tolminu itd. Cesta po dolini od Nove Gorice do Vršiča 
je uvrščena v mednarodno alpsko turistično magistralo. Uvrstitev te ceste v 
mednarodno alpsko magistralo kot najkrajše poti Alpe — morje pa je povečala 
pomen razvoja turizma na tem območju. Poleg tega se je na območju od Nove 
Gorice do Trente zadnja leta močno razvil tudi mali obmejni promet z Italijo, 
tako da dnevno prihaja veliko število italijanskih državljanov na našo stran in 
seveda tudi naših ljudi na italijansko. 

Turistični promet v goriškem okraju je sicer precej fnanjši kot v nekaterih 
drugih okrajih Slovenije, v zadnjh letih pa opažamo precejšnje povečanje. V 
primerjavi z letom 1957 se je v letu 1959 povečalo število gostov v turističnih 
hotelih od 25 000 na preko 30 000, število nočitev pa od 43 000 na preko 70 000. 
Samo na območju občine Bovec se je povečalo število nočitev od 12 500 v letu 
1957 na 37 000 v letu 1959. Da ni turistični promet v teh predelih večji seveda 
zavisi predvsem od gostinskih, nočitvenih in drugih kapacitet. Glede na velike 
možnosti razvoja turizma se pretekla leta ni vložilo za razvoj gostinstva in v 
druge dejavnosti, od katerih je odvisen razvoj  te panoge toliko sredstev kot 
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bi bilo potrebno; od leta 1952 do 1959 je bilo investiranih v razvoj gostinstva 
v okraju okoli 300 milijonov dinarjev. To je seveda malo, kajti s tem se go- 
stinske zmogljivosti niso dovolj povečale in niti zboljšale v taki meri kot bi 
to bilo potrebno. To so objektivni razlogi, zakaj se ta gospodarska panoga ni 
razvijala v preteklosti hitreje. 

Bile pa so tudi nekatare subjektivne pomanjkljivosti, lahko trdim, da so 
se občinski ljudski odbori Bovec, Kobarid, Tolmin, Nova Gorica itd. v lanskem 
letu dokaj resno začeli prizadevati za reševanje teh vprašanj. Mnogo je pri- 
pomogel k temu načrt perspektivnega razvoja turizma na bovškem in koban- 
škem, ki ga je v sodelovanju z lokalnimi organi izdelal strokovni svet za 
turizem pri Izvršnem svetu. Ta program sta sprejela vsak za svoje območje 
občinska ljudska odbora Bovec in Kobarid. Vse do sprejetja tega programa, so 
bile stvari programsko nerazčiščene, ker si niso bili na jasnem, kje in^ kako 
začeti. Program je sedaj izdelan in odobren. Zavedamo se, da bodo šele z 
uresničenjem tega programa, ki ni majhen, ustvarjeni kolikor toliko solidni 
temelji za nadaljnji razvoj turizma v teh krajih. 

Čeprav izdelujejo šele glavne projekte za nekatere osnovne gostinske in 
druge obrate, kot tudi za preureditev nekaterih hotelov, je v družbenih planih 
predvideno, da bi še v letošnjem letu pričeli z gradnjo prvih objektov kot tudi 
z dograjevanjem in preurejanjem nekaterih hotelov. V občini Bovec ni mogoč 
kak izreden razvoj kmetijstva, največ ljudi je v tej občini zaposlenih v goz- 
darstvu, nekaj možnosti je za razvoj obrti, največ perspektive pa brez dvoma 
nudi razvoj turizma. Le-ta lahko postane in bi moral postati osnovna gospo- 
darska panoga na tem območju. To se seveda ne da napraviti v nekaj letih. 
Glede na sedanje ekonomsko stanje tega predela bo sicer morala občina sama 
zastaviti vse moči, da to omogoči, potrebna pa bo tudi pojnoč širše skupnosti, 
če hočemo predvideni program razvoja turizma v tem predelu uresničiti. Isto 
velja tudi za razvoj turizma na tolminskem in kobariškem. 

Občina Nova Gorica je zaradi lastnih potreb, kot tudi zaradi razvoja tu- 
rizma predvidela v letošnjem družbenem planu nad 100 milijonov dinarjev 
za gostinstvo. Sredstva so namenjena predvsem za dograditev hotela v Novi 
Gorici in za rekonstrukcijo hotela na Lokvah. Glede na mednarodno priznano 
alpsko cesto, ki vodi iz Italije skozi Novo Gorico proti Bovcu in glede na mali 
obmejni .promet z Italijo so v Novi Gorici zmogljvosti absolutno premajhne, 
tako v gostinstvu kot tudi v trgovini, obrti in drugih uslužnostnih dejavnostih. 
Ce se bodo te kapacitete povečale, bo lahko občina dosegala prav z njimi znatno 
večje dohodke. Dejstvo je, da se mali obmejni promet z Italijo zelo dobro 
razvija. Samo v lanskem letu smo zabeležili preko 500 000 prehodov italijanskih 
državljanov iz Italije v našo državo in nazaj samo na območju našega okraja. 
Se posebej pa je močno narastel promet z motornimi vozili v okviru malega 
obmejnega prometa. V primerjavi z letom 1958 se je prehod motornih vozil 
iz Italije in nazaj povečal v letu 1959 od 50 500 na preko 120 000 vozil. Živahen 
tujski promet v tem predelu in prizadevanje za pospeševanje tega prometa nam 
zastavljata velike naloge, če hočemo, da bodo gostje lahko deležni postrežbe in 
uslug, po katerih povprašujejo in si jih želijo. V zvezi z malim obmejnim 
prometom, ki je sestavni del turističnega prometa pri nas, bi prav gotovo lahko 
zbrali znatno večje zneske tuje valute, če bi lokalne organe oblasti za to bolj 
stimulirali. To se je konec lanskega leta sicer malenkostno popravilo, še vedno 
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pa ljudski odbori niso dovolj zainteresirani, da bi organizirali več .menjalnic in 
skrbeli za njihovo čimboljše poslovanje ter se trudili, da bi pridobili čim več 
deviznih sredstev. Sedaj pa komune pri menjavi lir ne participirajo skoraj nič. 
Ne mislim, da je to poglavitni razlog, da je bilo v zadnjih letih zbranih na 
območju okraja vsako leto manj deviznih sredstev, česar se ne da zanikati. 
Prav gotovo obstoje tudi drugi razlogi. Res pa je, da je bilo v letu 1959 akumu- 
liranih manj deviz iz tega naslova kot v letu 1958. Morda bi bilo koristno to 
vprašanje bolj temeljito proučiti. 

Na koncu še par misli o kadrih v gostinstvu. Ne bi mogel trditi, da v 
preteklih letih niso skrbeli za strokovno izobraževanje kadrov v gostinstvu. 
S tem delom pa so resneje pričeli v letu 1958 in si je leta 1959 pridobilo potrebno 
strokovno izobrazbo 157 gostinskih delavcev v okraju; od teh 57 kvalifikacijo, 
ostali pa polkvalifikacijo. Ne glede na to pa bo treba na tem področju še mnogo 
napraviti. Od 194 sistemiziranih mest v naših gostinskih obratih za kvalificirane 
in visokokvalificirane delavce je zasedenih z ustreznimi kvalificiranimi močmi 
le 90 mest. To pomeni, da je nad 50 % teh mest zasedenih s kadri, ki nimajo 
za to potrebne strokovne izobrazbe. Tako bomo pač morali še intenzivneje 
nadaljevati s prakso, ki smo jo uvedli v zadnjih letih in z vzgajanjem teh 
kadrov. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec inž. Vilma 
Pirkovič. 

Inž. Vilma Pirkovič: Dolenjska, Bela krajina in spodnje Posavje 
imajo vse možnosti za razvoj turizma, vendar so bile do nedavnega kot turi- 
stične pokrajine skorajda neznane. Avtomobilska cesta je v turističnem pogledu 
odprla ta del naše domovine ne samo domačim, ampak tudi tujim turistom. 
Veliko število turistov gre zadnje čase čez Dolenjsko ali pa pride tja. Zlasti 
inozemski tranzitni promet se je močno povečal, pa tudi velika večina domačih 
turistov šele sedaj postopoma spoznava lepote teh predelov, ki so jim bili 
doslej zaradi odmaknjenosti neznani, ter se navdušuje nad temi, tako rekoč 
na novo odkritimi pokrajinami. 

Več razlogov je, ki terjajo izredno nagel razvoj turizma na tem območju 
naše republike: 

Prvič, avtocesta, ki povezuje republike in je tudi glavna prometna žila za 
ves inozemski avtomobilski promet iz Italije in Avstrije v notranjost naše 
države. 

Drugič, bližina velikih središč kot sta Ljubljana in Zagreb, deloma tudi 
Karlovac in Rijeka, ki iščejo zlasti za nedeljsko izletništvo primerne kraje v 
svojem zaledju. 

Tretjič, ugodne klimatske razmere, lepa in raznolika pokrajina, bogata na 
prirodnih lepotah, mirna, naravna in nedotaknjena, kar je v današnjem hlasta- 
jočem tempu civiliziranega življenja vse bolj redka in zelo iskana dobrina. 

Četrtič, vrsta zdravilnih vrelcev in kopališč, povezanih z avtomobilsko cesto 
in s sodobnimi cestajni, kombinirano z izleti v planinske in vinogradniške pre- 
dele, bogata lovišča in ribiški revirji itd. 

Petič, bogastvo kulturnih spomenikov, od keltskih, ilirskih in rimskih naj- 
dišč,  dalje  zgodnjih srednjeveških  fresk  ter arhitektonsko  izredno  zanimivih 
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samostanov in gradov iz raznih obdobij pa do svežega folklornega in etnograf- 
skega bogastva, kar vse je za domače in tuje turiste zelo privlačno in zanimivo. 
Morali pa bi vse to kulturno bogastvo bolje popularizirati in izkoristiti kot 
do zdaj. 

In šestič, edinstveni objekti in spomeniki iz NOB, ki so na tem področju 
zbrani in ki so za prebivalce naše, kakor tudi drugih jugoslovanskih republik, 
posebno pa še za mladino, izredno zanimivi in poučni, vendar se kot taki še vse 
premalo koristijo. Pa tudi za mnoge inozemske turiste, ki prihajajo v našo 
državo s simpatijami do osvobodilnega boja naših narodov, so ti objekti izredno 
pomembni, ker so specifični in tako rekoč v srcu Evrope; zaradi bližine ob- 
mejnih prehodov in avtoceste pa tudi mnogo laže dostopni kot objekti iz NOB 
v Bosni ali v drugih republikah. 

Iz vseh teh razlogov so ti predeli naše domovine postali v zadnjem Času 
zaradi avtoceste laže dostopni in turistično silno zanimivi, tako da je naval 
domačih in tujih turistov — zaenkrat sicer še prehodnih - zelo velik. Toda mi 
nismo pripravljeni na sprejem tolikega števila turistov, posebno še ne v sezoni. 
Zastavlja se torej kot prva naloga znatno razširiti turistične in gostinske kapa- 
citete, kar se že dela, toda potrebno bo še smeleje razširjati te kapacitete, kot 
to predvidevajo dosedanji načrti. 

Poleg tega bo treba misliti tudi na razširitev kapacitet ležišč pri privatnikih, 
o čemer je eden izmed predgovornikov že obširneje razpravljal. Razširjanje 
turističnih kapacitet je potrebno organizirati predvsem vzdolž avtoceste, nato 
pa še v bodočih turističnih centrih pod Gorjanci, - Kostanjevica, Pleterje — 
pod Rogom, v zgornji dolini Krke, v Beli krajini in v dolini Kolpe, v Posavju, 
na Bizeljskem, na Gorjancih in Rogu itd. Vzporedno s tem smo in bomo še v 
prihodnjih letih načrtno modernizirali cestno omrežje. Tako bo torej načrtna 
gradnja turističnih, gostinskih, zdraviliških in planinskih kapacitet v vseh teh 
predelih rasla vzporedno z razvojem sodobnega cestnega omrežja. Prva etapa 
tega dolgoročnega načrta se sedaj že realizira, z delom pa se bo postopno na- 
daljevalo v prihodnjih letih. 

V diskusiji bi želela povedati tudi nekaj misli o termalnih zdraviliščih, ki 
so specifično vprašanje našega področja; imamo Dolenjske, Cateške in Šmar- 
ješke toplice. Ker so pri vseh kapacitete mnogo premajhne, se izdelujejo načrti 
za znatno razširjanje kapacitet teh zdravilišč. Pri izdelavi načrtov se postavlja 
vprašanje, ali naj se ti kraji razvijajo kot zdravilišča ali kot turistični kraji. 
Mnenja smo, da ne bi bilo pravilno, če bi se enostransko orientirali v eno 
ali drugo smer. Vse te toplice imajo namreč možnost zelo pestrega in vsestran- 
skega razvoja. Dolenjske in Cateške toplice se bodo sicer razvile v specializirane 
zdravstvene ustanove za zdravljenje revmatikov iz vse Slovenije, to pa niti 
najmanj ne bo oviralo, da ne bi vzporedno razvijali v teh krajih tudi raznih 
turističnih, športnih, zabavnih in drugih objektov. Tako nameravamo narediti 
iz vseh zdravilišč ne samo moderne zdravstvene ustanove, temveč tudi močne 
turistične centre, ki bodo skrbeli za fizično in psihično rekreacijo prehodnih 
in stalnih gostov. Športni zimski in letni bazeni, razna športna igrišča, zabavišča, 
prostori za kulturne prireditve, raznovrstne kulturne, športne in druge pri- 
reditve, izleti v druge turistične kraje Dolenjske, z vsem tem bomo skušali v 
prihodnjih letih, ko bomo ta program postopoma realizirali, pritegniti in za- 
dovoljiti stalne, prehodne ter nedeljske turiste iz velikih središč, katerih za- 
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ledje je na našem območju, kakor tudi vse številnejše inozemske turiste. 
Menimo, da bo ob vzporednem razvoju zdraviliških in turističnih kapacitet 
v teh centrih možno do maksirnuma izkoristiti bogate prirodne možnosti, ki 
jih tu imamo, in na ta način omogočiti bolnim delovnim ljudem, da si zdravje 
ponovno pridobe, ob izvirih iste zdravilne vode pa hkrati omogočiti množici 
zdravih državljanov, da svoje zdravje in delovno sposobnost ohranijo, da se 
temeljito odpočijejo ter si okrepijo svoje umske in fizične sposobnosti. 

Menim, da ob smotrni razporeditvi in lokaciji zdravstvenih, turističnih, 
športnih in rekreacijskih objektov v teh krajih ne bo prišlo do neskladnosti 
in trenj med zdravstvom in turizmom, tejnveč prav nasprotno, do smotrnega 
gospodarskega sožitja in čimbolj racionalnega izkoriščanja naravnih bogastev 
ter komunalnih in drugih investicij. 

Poleg že omenjene razširitve turističnih kapacitet in gradnje turističnih in 
zdraviliških centrov po vsem novomeškem okraju ter vzporedno s tem gradnje 
sodobnega cestnega omrežja bomo morali, povezano z vsem tem, delati še na 
reševanju mnogih drugih nalog. Tako bo treba posvetiti izredno veliko pozor- 
nosti vzgoji strokovnega kadra za turizem in gostinstvo, pa tudi vzgoji vsega 
prebivalstva za naloge v turizjnu, turistični propagandi itd. Posebno velika je 
odgovornost trgovskih in obrtnih podjetij v našem okraju, da bodo prilagodila 
svoje poslovanje in usluge zahtevam sodobnega tranzitnega in turističnega 
prometa. V zvezi z razvijajočim se turizmom so naši napori usmerjeni precej 
načrtno tudi k izboljšanju lovišč divjadi, ribogojnic, planinskih postojank itd. 
V zadnjem času posvečamo" zelo veliko skrb tudi arheološkim izkopavanjem, 
zbiranju izredno bogatega etnografskega gradiva, oživljanju izvirne folklore, 
restavriranju dragocenih kulturnih in zgodovinskih spomenikov, ki jih je na 
našem področju izredno mnogo, restavriranju objektov iz narodnoosvobodilnega 
boja, poživitvi kulturnega življenja in prireditev, vse z namenom, obogatiti in 
olepšati življenje našega delovnega človeka ter poživeti domači in inozemski 
turizem. 

Čeprav smo šele na začetku poti, vendar sem prepričana, da se bodo z 
napori prebivalstva ter ob pomoči skupnosti razvile tudi Dolenjska, Bela krajina 
in Posavje v turistično zelo privlačna in pomembna območja. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec dr. Miha 
Potočnik. 

Dr. Miha Potočnik: Tovariši ljudski poslanci! Iz poročila Izvršnega 
sveta o turizmu, gostinstvu in družbeni prehrani sledi, da se pretežni del 
tujskega prometa, in zlasti motoriziranega, odvija skozi Slovenijo. Po podatkih, 
ki jih poročilo navaja, gre čez 90 % tujih turistov po Jugoslaviji na ta način, 
da prihajajo in odhajajo skozi Slovenijo. Poročilo navaja, da gre letno že več 
kot 500 000 tujih avtomobilov in drugih motornih vozil skozi Slovenijo. Ni 
dvoma, da bo to število šlo v najbližjih letih že v milijone. Ko smo lansko leto 
poslanci naše skupščine potovali po Jugoslaviji, je bil eden velikih vtisov tudi ta, 
da bo jadranska magistrala in dograditev ceste Beograd-Skopje-grška meja, pa 
povezava obeh teh dveh cest prinesla v Jugoslavijo nov naval tujih turistov, 
ki bodo povečini potovali v razne kraje Jugoslavije skozi Slovenijo. To pa po 
mojem mnenju terja, da se že v bližnjem času okrepi delo turističnih organizacij 
in vseh činiteljev, ki se ukvarjajo s turizmom v naši republiki. 
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Po mojem mnenju ni interes našega turizma, niti interes naše republike, 
da se ti tujci, ki prihajajo v Jugoslavijo, od meje čimprej, čim hitreje in čim 
bolj naravnost »podričnejo« v Dalmacijo, ampak je naš interes, da jih posku- 
šamo zadržati in jih poskušamo tudi ekonornsko obdelati že v naši republiki. 
Zato se mi zdi izredno važno, da mislimo na to, da ne bi našega turizma razvijali 
samo v naših klasičnih in pa že znanih turističnih središčih in naseljih, ampak 
bo treba vso republiko zgraditi in opremiti kot turistični center. Mislim torej, 
ne samo na avtomobilsko cesto skozi Slovenijo, ampak tudi na to, da bi bilo 
v bližnjih letih mogoče z majhnimi stroški narediti tudi nekaj odcepov od take 
ceste, kot n. pr. odcep v dolino Planice, kot je že odcep v dolino Vrat, kot bi 
bila cesta iz Mojstrane skozi Radovno na Bled, kot bi bila povezava Rudnega 
polja z Uskovnico in z Bohinjem, kot bi n. pr. bila povezava Jamnika z Dražgo- 
šami itd. itd. 

Vse te možnosti, ki jih v Sloveniji ne manjka, niti v območju Kamniških 
planin niti na Pohorju niti v Primorju, vse te možnosti bi lahko bolj izkoristili 
kot smo jih do sedaj in res gradili naš turizem na geslu, ki ga že nekaj let 
ponavljamo: planine, kras, morje. 

Seveda pa ni zadosti, da samo postavljamo gostišča in gradimo hotele, k 
turizma spada tudi dobra trgovina, spada možnost, da tujec kakšen dinar 
potroši tudi na drug način kot samo za kosila in za prenočišče. 

V zvezi s tem bi posebej rad spregovoril še par besed o vlogi planinstva 
v našem turizmu. Planinstvo je brez dvoma veja našega turizma, ki prinaša 
lepe dohodke in tudi lepe obiske v naši republiki. Po mojem mnenju ni mogoče 
obravnati teh stvari ločeno. Planinstvo je del turizma, z njim živi in je bil to 
tudi prvi način izvajanja turizma. Z razvojem tujskega prometa pa je tudi 
planinstvo stopilo v novo fazo. Po mojem mnenju ni o planinstvu več mogoče 
govoriti romantično, govoriti tako kot da je planinstvo samo privilegij nekaterih 
izbranih, redkih, poklicanih ljudi, ampak je stvar v tem, in tudi podatki ter 
poročila to dokazujejo, da ljudje zmeroim več in zmerom bolj množično zahajajo 
tudi v planine. Podatki kažejo, da se letno vpiše v planinskih kočah v Sloveniji 
čez 650 000 ljudi. Postojank imamo čez 160. Vse te planinske postojanke pa so 
bile postavljene že pred 40, 50 in 60 leti ter današnjemu navalu obiskovalcev, 
današnjemu turizmu, ne ustrezajo več. Ne bi se mogel strinjati z mišljenjem, 
naj bodo planinske postojanke asketsko opremljene s tem, da bodo na razpolago 
le trda skupna ležišča, po možnosti še po sistemu »Dachau« v eno ali v dve 
nadstropji. Nasprotno, mislim, da je današnji čas prinesel zahtevo, da turisti, 
ki zahajajo v planine, želijo imeti prijazno in dobro postrežbo, hkrati pa žele 
imeti čisto posteljo in vsaj nekaj skromnega udobja. To pa zato, ker zlasti naši 
ljudje nimajo več turizma, izletništva in planinstva za privatno zabavo in za 
šport samo nekaterih bolj premožnih ljudi, ali ljudi, ki jim je to pač nekak 
konjiček, ampak predstavlja izletništvo, planinstvo in turizem zanje že del 
njihovega standarda. To ni več samo vprašanje zabave, samo vprašanje raz- 
vedrila, ampak je že življenjska navada in življenjska potreba delovnih ljudi, 
zlasti pri nas v Sloveniji. 

Seveda so zdaj te planinske postojanke, skozi katere gre vsako leto toliko 
ljudi, zastarele in prav zaradi tega poslušamo iz leta v leto in iz dneva v dan 
mnoge kritike, ker so te postojanke slabo opremljene, ker so deloma zanemar- 
jene, ker so zastarele in ker je v njih še marsikje tudi slaba postrežba. Samo 
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mislim, da je tudi na tem področju turizma problem isti, kot sploh v turizmu 
in gostinstvu. Stvari niso v redu predvsem zaradi tega, ker je še slab plačilni 
sistem, ker je sistem nagrajevanja še star, ker je tak, da ne vzpodbuja prav 
tistih stvari, ki jih mi od turizma in od planinstva zahtevamo: dobro postrežbo, 
solidno možnost nastanitve in kulturen odnos do gosta itd. Te stvari smo zadnje 
čase v planinskih organizacijah temeljito obravnavali in mislimo, da je eden 
glavnih členov verige, ki lahko premakne ves naš turizem naprej, pa tudi 
planinski, prav sistem nagrajevanja, sistema plačevanja, sistem razdeljevanja 
dohodkov v teh turističnih in planinskih postojankah. 

Druga stvar, ki je važna, je vprašanje investiranja. Ker je naše gostinstvo, 
dolinsko in planinsko, še zelo zastarelo, zelo konservativno in zelo neokretno — 
to bi si upal trditi zlasti za Gorenjsko — se seveda kar naprej zgovarjamo 
o investicijah in o tem, da bo treba investirati. Govorimo pa o tem, da bo 
investiral turizem, govorimo o nekem anonimnem turizmu; nekateri mislijo 
pri tefn na Turistično zvezo, nekateri na Planinsko zvezo, ki pa obe skupaj 
nista tisti investitor, ki bi lahko vlagal znatna sredstva v to dejavnost. Mislim, 
da se je treba jasno odločiti, da je treba kadar govorimo o investicijah, govoriti 
tudi o konkretnih investitorjih, ki so lahko občine, ki so lahko okrajni ljudski 
odbori, lahko podjetja, to je tisti, ki imajo možnost bodisi akumuliranja ali 
pa so lahko primeren porok pri najemanju kreditov. 

Ce govorim o planinstvu kot o delu našega turizma, bi rad povedal še tole. 
Planinstvo je v naši republiki močno razvito, saj ima planinska organizacija 
skoraj 50 000 članov, od katerih je 10 800 mladincev in 9000 pionirjev. Ta 
organizacija brez dvoma opravlja pomembno kulturno in družbeno vlogo v 
življenju našega ljudstva. Sama pa mnogokrat ugotavlja, da te vloge ne more 
izpolnjevati v celoti prav zaradi tega, ker .marsikdaj nima potrebnih sil in sred- 
stev, da bi jo opravljala tako kot bi želela, čeprav je res, da so' vsa povojna 
leta bile prav planinske organizacije deležne velike podpore in razumevanja 
vseh pristojnih činiteljev in da so prav zaradi tega razumevanja bile tudi pla- 
ninske postojanke, ki danes ustvarjajo precej turističnega prometa, lahko 
obnovljene in vzpostavljene. 

V naše kraje in v naše gore zahajajo vsako leto tudi številni tuji turisti 
in planinci, to prav zaradi tega, ker se pri nas dobro počutijo, ker so naša pota 
urejena, ker so naše koče urejene. Teh obiskov pa bi bilo še znatno več, če bi 
bile koče še bolje urejene. Zato mislim, da je prav z ureditvijo teh zastarelih 
postojank in zastarelega načina poslovanja, ki ga je v veliki meri kriv tudi 
slab sistem razdeljevanja dohodka in nagrajevanja, mogoče za turizem v teh 
predelih še marsikaj storiti. To tudi zaradi tega, ker imajo ti gorski predeli, 
razen turizma manj možnosti ukvarjati se z raznimi drugimi gospodarskimi 
dejavnostmi kot z industrijo, z večjifni načrti za organizacijo kmetijske pro- 
dukcije itd. 

V luči razprav o turizmu in planinstvu se večkrat pojavlja tudi vprašanje 
razmejitve med planinstvom in turizmom. Mislim, da najbrž ni pravilno iskati 
razmejitve in postavljati vsakega od njih v svoj okvir, ampak da je to povezana 
dejavnost, ki se med seboj prepleta, da je planinstvo samo del turistične dejav- 
nosti, ne pa nekaj posebnega. To govorim zaradi tega, ker si nekateri predstav- 
ljajo stvari tako, kot da bo zdaj treba planince spraviti na podoben način kot 
Indijance na divjem zapadu v rezervate in prepustiti vse drugo tako imeno- 
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vanemu turizmu. Mi pa vsi vemo, da smo enkrat turisti, drugič planinci, potem 
spet izletniki in da delujemo na istem teritoriju in da n. pr. ni mogoče reševati 
vprašanja turizma in planinstva v Logarski dolini, v Kamniški Bistrici, na 
Jezerskem in po vseh teh krajih, kjer se zdaj te stvari obravnavajo, na ta način, 
da drug drugemu jemljemo kak dom in si ga podajamo iz rok v roke. S tem 
ne povečujemo zmogljivosti, pač pa je reševanje tega problema v sožitju in v 
tem, da ustvarimo večje možnosti za turizem, to se pravi, da ustvarimo več 
nastanitvenih kapacitet, boljšo postrežbo, boljše pristope in da lahko vse to 
vsi skupaj koristimo. To je rešitev, ki je po moje zelo naravna in sprejem- 
ljiva, čeprav je seveda treba pozdraviti misel, da ne morejo biti niti planine 
niti naši turistični predeli samo privilegij majhnega kroga ljudi in da jih 
je zdaj treba iz nekih sentimentalnih, romantičnih razlogov spraviti v konzervo 
in ne dopuščati množičnih obiskov. Pravilna misel je ta, da s primernim taktom 
in s primerno pozornostjo pri svojem delovanju ne pokvarimo in ne poslabšamo 
obstoječih naravnih lepot in da je treba pri tem omogočiti čim širšo in čim 
večjo udeležbo delovnim ljudem tudi pri uživanju samih naravnih lepot; ne 
torej konzerviranje, ne izoliranje in tudi ne omejevanje samo na ozek krog 
ljudi, ampak omogočiti ljudem, da danes, ko je življenje spričo razvijajoče se 
tehnike tako intenzivno in zapleteno, ko je vsakdo od časa do časa potreben 
oddiha v naravi, to res vsakemu delovnemu človeku tudi omogočimo. 

V tem smislu pozdravljam poročilo Izvršnega sveta o turizmu, gostinstvu 
in družbeni prehrani, pozdravljam pa tudi dejstvo, da je tako poročilo predmet 
posebne obravnave v naši skupščini in pozdravljam smernice, ki so v tem 
poročilu navedene. Po mojem globokem prepričanju je turizem v naši republiki 
tista gospodarska veja, ki bo prav gotovo v najkrajšem času zavzela in že tudi 
zavzema za industrijo in kmetijstvom zelo vidno mesto ter bomo morda ze 
v bližnjih letih lahko o turizmu in o tej podjetnosti govorili pri tistih panogah, 
za katere bomo rekli, da so najpomembnejše panoge gospodarskega življenja 
v naši republiki. V tem smislu bom za to poročilo tudi glasoval. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec tovarišica 
Cveta Vodopivec. 

Cveta Vodopivec: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Naša 
družba posveča veliko pozornost vprašanju, kako razbremeniti zaposlene dru- 
žine; pri tem pa je zelo važno vprašanje skrbi za otroke zaposlenih staršev. 

V Sloveniji je med vsemi zaposlenimi 35,4 0/o žensk, med kmetijskimi pro- 
izvajalci pa jih je med aktivnimi, za delo sposobnimi kar 60 %. Zaposlene žene 
in tudi kmečke proizvajalke stalno spremlja skrb, kje najti čas za pravilno in 
pravočasno pripravljanje hrane za otroke. Take in podobne skrbi brez dvoma 
vplivajo tudi na delovno storilnost teh žensk in tudi na to, da ženske znatno 
zaostajajo pri strokovnem usposabljanju na delovnem mestu in v pridobivanju 
kvalifikacije. Ze samo dejstvo, da je bilo v letu 1958 od vseh zaposlenih delavk 
v gospodarstvu samo 1,5% visokokvalificiranih, 27,4 0/o kvalificiranih, 37% 
priučenih in 36,7 % nekvalificiranih, nas opozarja, da moramo zaposleno ženo 
razbremeniti tako, da bo imela več časa za strokovno izpopolnjevanje na delov- 
nem mestu in za javno delo. Tudi naš družbeni sistem vse bolj priteguje držav- 
ljane k upravljanju in k javnemu delu, med temi državljani pa je nad polovico 
žena. Po statističnih podatkih sodelujejo te že danes v članstvu ljudskih odborov, 
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v njihovih svetih in komisijah, v odborih Socialistične zveze, v organih delav- 
skega in družbenega upravljanju v 30 000 primerih; v tem številu niso vštete 
ženske, ki delajo v odborih družbenih organizacij in raznih društvih. 

Za pomoč zaposlenim družinam in predvsem ženam, na katerih le še vedno 
sloni glavno breme dela v zaostalem gospodinjstvu, so važne ustanove, ki pred- 
vzemajo del dosedanjih gospodinjskih in drugih opravil. Ena takih ustanov 
so tudi šolske kuhinje, ki pomenijo občutno razbremenitev družine. V letu 
1958 je bilo v Sloveniji 1294 šolskih kuhinj z 206 000 koristniki. V teh kuhinjah 
so dobivali otroci malico ali kosilo. Prehrana otrok zaposlenih staršev je zaradi 
preobremenitve in tudi zaradi slabih prehrambenih navad in neznanja, pomanjk- 
ljiva tako v mestu kot na podeželju. V njej primanjkuje živalskih beljakovin, 
kalcija in vitaminov. Pri mnogih otrocih je med obrokom, ki ga užijejo pred 
odhodom v šolo in časom, ko spet použijejo hrano, zelo velik razpon, saj pri 
nekaterih znaša celo 9, 10 in več ur, kar nedvomno slabo vpliva na zdravstveno 
stanje otrok. 

Šolske kuhinje zajemajo v Sloveniji velik odstotek otrok. Te moramo sma- 
trati kot sestavni del družbene prehrane. Komisije za družbeno prehrano, ki so 
bile pred kratkim osnovane pri organih ljudske oblasti, bi morale poleg drugih 
činiteljev prevzeti nase tudi odgovornost za nadaljnji razvoj šolskih kuhinj in 
tudi skrb za ureditev že obstoječih, predvsem pa bi morale delati na tem, da 
bi otroci v šolskih kuhinjah preje,mali postopoma poleg malice tudi kosilo, to 
je topel obrok hrane, ki bi ga lahko pripravljali v šoli sami, v stanovanjski 
skupnosti ali v drugih obratih družbene prehrane. Topel obrok hrane pomeni 
za otroka mnogo, saj pravilno in pravočasno zavžita hrana krepi njegove umske, 
fizične in zdravstvene sposobnosti. Zaradi vsestranskega pomena šolskih kuhinj 
naj bi občinski ljudski odbori, gospodarske in druge organizacije, preskrbele 
finančna sredstva za kuhinje in to za plačilo kuharic, za ureditev prostorov, za 
izpopolnitev inventarja in za ostalo režijo. Starši so v letu 1958 prispevali za 
šolske kuhinje čez 61 0/o sredstev v denarju in materialu. Za šolske kuhinje smo 
do sedaj prejemali mednarodno pomoč v mleku, siru in moki. Ta pomoč pa 
bo kmalu prenehala. Tudi zaradi tega se bomo vsi morali v prihodnje potruditi, 
da se prispevki staršev zvišajo, saj bodo morali oni kriti stroške za hrano otrok; 
za socialno ogrožene pa bodo morali še nadalje skrbeti skrbstveni organi občin. 

Prav zaradi velikega pomena šolskih kuhinj za zaposlene družine in za 
zdravje otrok ter v zvezi z reformirano šolo in v skladu z zakonom o osnovni 
šoli je potrebno skrbeti za šolske kuhinje z vso odgovornostjo in resnostjo. 
V republiškem merilu bi bilo potrebno prenesti odgovornost za te kuhinje od 
sveta za socialno varstvo na svet za šolstvo. Ta naj bi čimprej izdal potrebna 
navodila okrajem, občinam in šolam za poslovanje teh kuhinj ter zanje izdelal 
pravilnik. 

Na koncu bi še enkrat poudarila, da naj bo vprašanje prehrane šolskih 
otrok in mladine skrb vse družbe, vseh družbenih in množičnih organizacij ter 
gospodarskih organizacij, ljudskih odborov in vseh državljanov. 

Predsednik Miha Marinko: Odrejam kratek odmor. (Seja je bila 
prekinjena ob 10.45 uri in se je nadaljevala ob 11.30 uri.) 

Predsednik Miha Marinko: Nadaljujefno sejo. Besedo ima ljudski 
poslanec Martin Zakonjšek. 
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Martin Zakonjšek: Tovarišice in tovariši ljudski poelanci. Želim 
spregovoriti nekaj besed v zvezi z letovanjem delavcev in uslužbencev med 
letnimi dopusti. 

Ze nekaj let je organizacija letnih dopustov zaposlenih v glavnem prepu- 
ščena iniciativi posameznikov, delovnih kolektivov ter delno tudi skrbi posa- 
meznih sindikalnih organizacij. Vodstva podjetij in predstavniki delavskega 
samoupravljanja se dobro zavedajo, da je letni oddih neobhodno potreben 
našemu delovnemu človeku. Ta zavest izhaja iz dejstva, da sta proizvodnja in 
storilnost predvsem odvisna od fizične kondicije proizvajalcev, da bi na svojem 
delovnem mestu zavestno in z dobro voljo lahko opravljali težke naloge in s tem 
dosegli višji nivo življenjskega standarda. Zato je pravilno, da skušamo pre- 
pričati slehernega proizvajalca in mu prikazati, da je zanj nujno preživeti letni 
dopust kar najbolj ugodno, z razmeroma nizkimi stroški in v času, ki je za 
oddih najbolj primeren. Na žalost ugotavljamo, da je še dosti posameznikov, 
ki ne razumejo koristi letnega dopusta, ga delijo in porabijo proste dni za 
težaška dela na polju, od koder se vračajo še bolj utrujeni, raztreseni in mnogo- 
krat tudi bolni, kar povzroča, da so za proizvodnjo nesposobni. 

Ker je skrb za pravilno koristenje letnih dopustov pogojena z nalogami 
in razvojem turizma, je prav, da skušamo letne dopuste organizirati tako, da 
bodo razpoložljive kapacitete v turizmu popolnoma izkoriščene, česar doslej 
ni bilo. Ker ugotavljamo, da odpade od celotnega turističnega prometa 9,8 0/o 
na prenočitve v počitniških domovih, ki so zasedeni povprečno samo 59 do 65 
dni v letu, sta naša skrb in prizadevanje za tako organizacijo letnih dopustov 
še bolj utemeljena. Ne trdim, da doslej ni bilo organiziranih dopustov, vendar 
menim, da je bilo pri tem precej pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno v 
prihodnje odpraviti. Najvažnejše je, da gospodarske organizacije in ustanove 
skušajo čas letnih dopustov podaljšati od dosedanjih dveh ali treh mesecev 
na štiri do pet mesecev. S tem bi proizvodnja nemoteno tekla, dana bi bila 
možnost, da bi počitniške kapacitete uporabljalo večje število proizvajalcev, 
obnem pa bi močno razbremenili gostinske in prometne kapacitete v času glavne 
sezone, to je v mesecu juliju in avgustu. 

Poleg že navedenega želim poudariti pomembnost organizacije počitniških 
domov. Iz statističnih podatkov je razvidno, da so se kapacitete le-teh v zadnjih 
treh letih znatno povečale, to pa nas hkrati opozarja na drug problem, ki nastaja 
s tem, da se je povečalo tudi število počitniških domov, ki po številu ležišč 
niso rentabilni. Te domove upravljajo predvsem posamezne gospodarske orga- 
nizacije, ki sicer pokrivajo morebitne primanjkljaje iz raznih skladov podjetja 
ali pa organizirajo poslovanje počitniškega doma tako, da vse uslužbence v 
domu vodijo na plačilnem spisku podjetja, kar pa onemogoča realno oceno 
poslovanja takega doma in s tem prikriva ceno dnevnega penziona. Med temi 
domovi je recej takih, ki ne ustrezajo današnjim potrebam, nekaj domov pa 
je zelo razkošno urejenih na račun finačnih možnosti ustanovitelja. 

Iz tega sledi, da so ugodnosti v domovih zelo različne, kar povzroča pri 
proizvajalcih upravičeno nezadovoljstvo. Komisija za oddih pri okrajnem sindi- 
kalnem svetu Ljubljana je v pretekli sezoni obiskala vse večje počitniške do- 
move okraja, ki so jih organizirali sindikati ali podjetja in ugotovila precejšnje 
pomanjkljivosti. Pretežna večina teh domov posluje v zgradbah, ki so last 
zasebnih lastnikov in jim podjetja plačujejo visoke najemnine, poleg tega pa 
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vlagajo ogromna sredstva za adaptacije in urejanje okolice. Ker je praksa poka- 
zala, da proizvajalci ne želijo letovati vedno v enem in istem kraju, iščejo pod- 
jetja nove lokacije, s tem pa se investicije večajo, že urejene in adaptirane 
zgradbe pa ostanejo privatnim lastnikom, ki jih zopet oddajajo drugim za višjo 
ceno. 

Zaradi navedenega se cene nočnin pri privatnikih iz leta v leto zvišujejo 
in s tem tudi cene dnevnih penzionov, kar povzroča ^pri koristnikih letnih 
dopustov povečanje materialnih izdatkov. Da bi, prvič, onemogočili špekulacijo 
privatnega sektorja, drugič pa, obvarovali finančna sredstva in tretjič povečali 
kapacitete počitniških domov, je nujno treba pristopiti k organizaciji počitniških 
skupnosti, ki naj bi kot pozitivni faktor tako po organizacijski kot po ekonomski 
obliki ustrezale sodobnemu načinu koristenja dopustov. Z organizacijo počit- 
niških skupnosti prehajamo na nov sistem družbene kontrole tako> nad kon- 
kretnim izvajanjem družbeno koristnih nalog kakor tudi nad uporabo mate- 
rialnih sredstev, namenjenih za razvoj počitniških domov in kapacitet v 
turizmu nasploh in obenem omogočimo soliden način zbiranja finančnih sredstev 
tako za novogradnje in adaptacije že obstoječih objektov, kakor tudi za ure- 
janje celotnih območij, bodisi na naši slovenski obali, v planinah ali v drugih 
turističnih predelih. V praksi se je pokazalo, da so počitniške skupnosti doslej 
opravile prve solidne korake z vidnimi uspehi in da jim je treba posvetiti še 
večjo pozornost. Naj vam navedem nekaj podatkov iz ljubljanskega okraja, ki 
jih je zbrala komisija za oddih pri okrajnem sindikalnepi svetu. 

V celoti so v lanskem letu porabili v okrajnem merilu 72 milijonov dinarjev 
za investicije in letovanja, kar pride okoli 1300 dinarjev za koristnika. V okraj- 
nem merilu je znašala kapaciteta ležišč 6820 od tega 2300 ležišč ali 38 % pod 
upravo počitniških skupnosti in to v slovenskem in hrvatskem primorju. V vsej 
sezoni je letovalo okoli 55 000 koristnikov. Po strukturi je bilo v letu 1959 od teh 
koristnikov 42% delavcev, 40% uslužbencev, 10 % upokojencev in 8% ostalih. 
V primerjavi z letom 1958 pa se je odstotek vseh koristnikov povečal za okoli 
25 %, kar je predvsem zasluga počitniških skupnosti. V počitniških domovih, 
ki so pod upravo počitniških skupnosti se je letna sezona podaljšala od dveh 
oziroma treh mesecev na štiri mesece. 

Opozoril bi še na ta pozitiven prijejn počitniških skupnosti, da bi z med- 
sebojno kooperacijo lahko omogočile, da bi koristnik ne bil vezan na ozko 
območje letovanja ene počitniške skupnosti, temveč da bi lahko občudoval lepoto 
naših krajev tudi izven območja te skupnosti. Vse to pa je odvisno od solidne 
organizacije počitniških skupnosti, katerih delo naj bi koordiniral nek organ 
v mestnem ali okrajnem merilu, ki bi tudi prenašal izkušnje iz bolj razvitih 
počitniških skupnosti na manj razvite. 

Kljub pozitivnim izkušnjam, ki jih kažejo počitniške skupnosti pa tako 
nekatere gospodarske organizacije kot tudi posamezniki skeptično gledajo na 
njihovo delovanje in ne mislijo na njihovo pomembnost tudi s kulturnega 
in športnega stališča, saj lahko počitniške skupnosti skrbijo tudi za kulturni 
dvig našega človeka, ki si s tem pridobiva novih moči in se še z večjim elanom 
vrača v proizvodnjo. 

Namen moje razprave na današnji seji je predvsem ta, da opozorim po 
skupščini in njenih organih na pomembnost počitniških skupnosti vse gospo- 
darske in družene organizacije, ki naj bi sodelovale in vplivale na način kori- 
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stenja letnih dopustov državljanov in da bi vso nastalo problematiko reševale 
z ekonomsko-političnimi vidiki in tako z razumevanjem prispevale k nadalj- 
njemu vsestranskemu razvoju turizma pri nas. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima podpredsednik skupščina 
dr. Heli Modic. 

Dr. Heli Modic : Tovariši ljudski poslanci! Nikdar se nisem strokovno 
ukvarjal s turizmom in zato prosim, da moje pripombe sprejmete kot vtise 
človeka, ki od zunaj gleda na stvar in ki je bil tudi sam včasih deležen blagodati 
turizma. 

Temeljito in vestno pristopanje k vprašanju razvoja turizma, gostinstva m 
družbene prehrane zasluži vse priznanje in daje upanje, da bo to področje v 
prihodnje tudi v praksi bolj kompleksno in vsestransko obravnavano kot doslej. 
Pri prebiranju poročila Izvršnega sveta, pa tudi drugih publikacij, ki so jih 
v zadnjem času izdali ljudski odbori in družbene organizacije o teh vprašanjih, 
so se mi rodile nekatere posamezne misli, ki bodo morda koristile v tej diskusiji. 

Prepričan sem, da so za zmeraj za najni nevšečne razmere iz prejšnjih let, 
ko si moral slišati zlobne pripombe naših ljubih gostov iz tujine, da je škoda 
teh zakladov prirodnih lepot, ki jih upravljajo Slovani, pa za to nimajo sposob- 
nosti. Ko govori poročilo o vzgoji kadrov v gostinstvu, je pravilen poudarek 
na strokovnosti. Pri vzgoji strežnega osebja pa bi bilo treba paziti tudi na 
odnose do gostov. Ti odnosi ne smejo biti ošabni in predrzni, pa tudi ne hlap- 
čevski in klečeplazni. Ponos in vljudnost strežnega osebja sta gostu prijetnejša 
in mu vzbujata spoštovanje do naroda, čigar gostoljubje uživa. Prav s strežnim 
osebjem ima tujec vsak dan stik in si po njegovem vedenju nehote oblikuje 
svojo sodbo o narodu. 

Opozorila in priporočila, ki bodo po tej diskusiji šla na teren, si bodo posa- 
mezniki seveda vsak po svoje tolmačili. Za kar ima kdo občutek, si bo vzel 
k srcu, česar pa sam ne občuti, bo preslišal. Zato se mi zdi nadvse pomembna 
naloga inšpekcijske službe, ki mora posamezne primere zelo individualno obrav- 
navati. Naj ne gnjavi ljudi z malenkostmi, v kričečih primerih pa naj bo vztrajna 
in neizprosna. Po potrebi naj ponavlja preglede in uporablja učinkovite sankcije, 
dokler se ljudje ne navadijo na red in snago. V nekaterih predelih so na primer 
sanitarne naprave že po tradiciji slabo vzdrževane. Tu je treba mnogo potrp- 
ljenja in vztrajnosti pri prevzgoji kadra v gostinstvu in s tem vsega domačega 
prebivalstva. 

Glede prometnih sredstev v turizmu je pravilno poudarjen rastoči pomen 
avtomobilizma. Zadostni in pravilno raz^nešceni parkirni prostori so v inozem- 
stvu hud problem ter je prav, da poročilo nanj opozarja. Poudarjena je tudi 
potreba po povečanju plovnih objektov za obalni promet in dograditvi pomolov 
in pristajališč, da bi postale razne točke naše obale pristopnejše tudi z morske 
strani. Opozorilo, da so plovni objekti dragi, pa nalaga tudi večjo skrb za vzdr- 
ževalne naprave in za lope za prezimovanje teh objektov izven sezone. V tem 
pogledu bi bili zanimivi podatki, kakšna škoda je nastala v zadnjih letih na 
plovnih objektih v morju, na rekah in jezerih. Razvoj in oblike izvajanja 
vodnega športa bi bile sploh vredne podrobnejše obravnave. 

Urbanistično projektiranje v turizmu se mi zdi najbolj občutljiva reč, kar 
jih omenja  poročilo.  To zahteva  izredno tenak posluh  za  obstoječe  estetske 
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kulturne vrednote in veliko pieteto do prirodnih lepot. Brez teh lastnosti lahko 
napravimo nepopravljivo škodo, ki je ne bomo mogli zagovarjati ne pred 
kulturno javnostjo ne pred bodočimi generacijami. Pri tejn se moramo zavedati, 
da bomo sicer lahko zgradili še marsikaj, kar imajo bogatejši narodi, da pa ne 
moremo poustvarjati enkratnih tvorb, ki so organsko zrasle v zgodovini. Zave- 
dati se moramo nadalje, da nas lepota prirode prevzame zato, ker je plod tisoč- 
letnih sil in večnih naravnih zakonov, medtem ko bo bodoči obiskovalec občutil 
kot popačenje prirode, če vanjo grobo poseže človek po okusu trenutnega sloga. 
Pri tem projektiranju se posebno bojim, da bo šlo vse preveč po istem kopitu 
in da ne bo prizanešeno niti najimenitnejšim kotičkom naše domovine. Pomisliti 
moramo, da imajo ljudje različne interese, eni se oddahnejo v hrupnih zabavah, 
drugi pa iščejo miru in sožitja s prirodo. Mislim, da bi morali sodelovati najraz- 
ličnejši činitelji ter da ne bi smeli zavirati diskusije, kadar gre za urbanistično 
planiranje širših območij. Vejn, da imamo ljudi, ki bi mogli pri tem koristno 
svetovati. 

Končno me je pri prebiranju poročila posebno presenetilo to, da je bila 
Ljubljana v turističnem pogledu rned vsemi republiškimi centri doslej najbolj 
zapostavljena, čeprav ima kot vpadna točka tujega turizma za vso Jugoslavijo 
izreden pomen. Iz podatkov izhaja, da je že doslej po turističnem prometu z 
222 000 prenočitvami najmočnejši kraj v Sloveniji, pred Bledom in Portorožem. 
Toda ta številka ni odločilna za ocenitev turistične interesantnosti Ljubljane. 
Uradni podatki namreč navajajo, da je bilo zaradi pomanjkanja hotelskih kapa- 
citet odklonjeno dnevno tudi 140 do 160 gostov, ki so šli prenočevat drugam, 
zlasti v Zagreb in Trst. Da taka odklonitev, na primer sredi noči, ni ugodno 
vplivala na razpoloženje gostov, je razumljivo. Razen tega je šlo na ta način 
v izgubo letno kakih 35 do 40 milijonov deviznih dinarjev. 

Poročilo obravnava Ljubljano v glavnem kot tranzitni center za turizem 
in sklepa na to po kratkem času bivanja tujcev v Ljubljani. Vendar ima Ljub- 
ljana že sedaj pogoje za stacionarni center turizma kot izhodišče številnih 
izletov v bližnjo okolico, ima pa še polno neizkoriščenih možnosti, ki so že več 
let predmet razpravljanja, kot bolje urejena kopališča, izleti, zvezani z vožnjo 
po Ljubljanici in podobno. Poročilo v poglavju o turističnih atrakcijah ne 
omenja kulturnih atrakcij, ki so pa prav za Ljubljano posebno pomembne, 
kot razne razstave, na primer grafični bienale, muzeji, festivalske prireditve 
itd. Sem spada tudi živalski vrt, ki se ga vsi organi otepajo, ker se ne zavedajo 
njegove pomembnosti, ne samo za prosveto, ampak tudi kot turistične aktrak- 
cije, če bi bil tako dotiran, da bi se lahko razvil. Nadalje spada sem arboretujn 
Volčji potok, o katerem je bilo že govora, ob katerem je predviden rekreacijski 
prostor, ki bi s svojo prirodno okolico zadovoljeval tudi razvajene interesente. 
Ti in podobni načrti utegnejo zagotoviti Ljubljani značaj centra tudi za stacio- 
narni turizem. 

Poročilo in današnja diskusija nam je vsekakor zagotovilo, da smo se 
načrtno in odgovorno lotili dejavnosti, ki pomeni znaten dvig kulturne in živ- 
ljenjske ravni našega delovnega ljudstva, obenem pa obeta postati tudi v gospo- 
darskem pogledu uspešna panoga. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima predsednik Izvršnega sveta 
tovariš Boris Kraigher. 
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Boris Kraigher: Tovariši in tovarišice! Ko govorimo danes o tu- 
rizmu, sem se oglasil k besedi predvsem zaradi tega, ker se mi zdi potreono. 
da se vendarle v tej razpravi osredotočimo na nekatera najbolj pereča vprašanja, 
ki so v zvezi z našo politiko in z razvojem turizma, najbolj pereča prav za 
letošnje in prihodnje leto. 

Izvršni svet je hitel s to razpravo v Ljudski skupščini zato, da ne bi za- 
mudili časa pred turistično sezono, ki je neposredno pred nami. S to razpravo 
smo želeli prispevati k neposrednemu reševanju problemov na področju turizma 
tako, da bi lahko izboljšali razmere že v letošnjem letu. Praksa preteklih let 
je pokazala, da imamo na tem področju celo vrsto resnih slabosti, slabosti, za 
katere se nam zdi, da danes v našem družbenem življenju ni več nekih izrazitih 
objektivnih pogojev. 

V tej naši razpravi o turizmu zelo mnogo govorimo o dolgoročnih investi- 
cijah. Nimam namena nastopati kakorkoli proti tem dolgoročnim investicijam. 
Izvršni svet odločno stoji na stališču, da je potrebno za nadaljnji razvoj turizma 
vlagati vse večja sredstva, da je potrebno na tem področju rešiti celo vrsto 
aktualnih in perečih problemov, vendar te dolgoročne investicije seveda ne 
morejo privesti do neposrednih rezultatov, ne morejo privesti do izboljšanja 
na tem področju v letošnji  turistični  sezoni  in  morda  v  prihodnji  turistični 
sezoni. 

Strinjam se s tem in strinjamo se, da je treba seveda voditi v zvezi s 
turizmom dolgoročnejšo perspektivno politiko. Zavedamo se, da naš turizem 
danes še zdaleč ni taka gospodarska dejavnost, kot bi to lahko bila glede na 
konkretne pogoje. Saj samo en številčni podatek kaže, koliko smo na tem 
področju zaostali. V poročilu ugotavljamo, da število nočitev v Ljudski republiki 
Sloveniji v letu 1959 znaša po ocenah približno 2 400 000. Imam pa slučajno 
podatek, da je v prvi polovici leta 1958, od januarja do 1. julija, to se pravi 
pred začetkom glavne turistične sezone, samo Koroška imela 5 milijonov no- 
čitev. 2e samo ta podatek kaže, kako daleč smo zaostali v tem pogledu, saj 
je jasno, da po svojih objektivnih naravnih pogojih Koroška prav gotov nima 
bistveno boljših pogojev za razvoj  turizma kot Slovenija. 

Mi imamo torej s stališča dolgoročne politike na področju razvijanja turizma 
kot gospodarske panoge zelo velike in odgovorne naloge. V tem pogledu je brez 
dvoma eden od osnovnih problemov, je eno izmed osnovnih vprašanj, vlaganje 
v določene turistične objekte, povečevanje predvsem nastanitvenih kapacitet, 
ki še zdaleč ne ustrezajo našim potrebam. Vendarle pa je dejstvo, da že obsto- 
ječe nastanitvene kapacitete pri nas niso tako koriščene kot bi lahko bile in 
da že ob obstoječih kapacitetah in pogojih ne realiziramo vseh tistih možnosti, 
ki nam jih te zmogljivosti dajejo. 

Ce bomo v prihodnjih letih šli na večje investiranje za povečanje nasta- 
nitvenih zmogljivosti, bodo še toliko težji in toliko večji razni disproporci, razne 
nepravilnosti za sprejem tujih in domačih gostov, ki so za nas že danes problem. 
Bojim se, da če ne bomo teh problemov reševali predvsem s stališča, kako že 
pri obstoječih zmogljivostih — ob dani ekonomski moči — bolje postreči tujega 
in domačega gosta, da bodo velika vlaganja v nove kapacitete samo še zaostrila 
probleme na tem področju. 

Za boljše izkoriščanje obstoječih zmogljivosti pa se nam zdi, da je treba 
poiskati  nekatera  osnovna,  prav danes  aktualna  vprašanja.  V  razpravi smo 
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ugotovili, da je turizem izredno široko področje udejstvovanja, kjer se dotikamo 
tako rekoč vseh naših gospodarskih dejavnosti. Izreden razvoj in vzpon našega 
gospodarstva v zadnjih letih pa nam tudi ustvarja bistveno nove objektivne 
pogoje, ki nam omogočajo, da hitro odpravimo nekatere slabosti in pomanjklji- 
vosti, ki nas danes še težijo na področju turizma. Ce smo n. pr. še pred nekaj 
leti govorili o težavnem položaju v preskrbi z zadostnimi rezervami hrane in 
pijače naših turističnih centrov v glavni sezoni, smo pri tem v zadnjih letih 
vendarle dosegli določene uspehe in rezultate. Razvoj kmetijske proizvodnje 
nam na vsak način omogoča, da z mnogo jasnejšimi perspektivami pristopamo 
k reševanju teh problemov v prihodnjih letih. Velika vlaganja v to jnoder- 
nizirano kmetijsko proizvodnjo v zadnjih letih in po našem planu v prihodnjih 
letih, nam dajejo garancije, da bomo lahko bistveno izboljšali te pogoje. 
Smatram, da smo na tem področju že v letošnjem letu dosegli toliko, da je 
prav, če se že danes vse naše turistične organizacije usmerijo na to, da te 
povečane zmogljivosti in izboljšane možnosti čim bolje izkoristijo. Mislim pa, 
da je na tem področju oskrbe eno od perečih vprašanj vlaganje za bodočnost, 
ker se mi zdi, da je treba predvsejn zagotoviti zadostne zmogljivosti za pro- 
izvodnjo raznih oblik konzervirane hrane, raznih vrst pijač, predvsem lažje, 
brezalkoholne, hladilne pijače itd., da bomo tako lahko dobro postregli že 
današnjega gosta. Mi že današnjega gosta nismo bili sposobni dobro postreči, 
kaj pa šele večje število gostov ob prilivu, ki nam ga daje slutiti perspektiva 
našega gospodarskega razvoja. 

Zato se mi zdi. da se moramo na eni strani osredotočiti na reševanje 
nekaterih najbolj perečih vprašanj v preskrbi, trgovini, v boljšem izkoriščanju 
obstoječih in razvijanju novih proizvodnih zmogljivosti; na drugi strani pa, da 
predvsem v našem gostinstvu dosežemo odločilen in bistven preokret v njegovi 
celotni dejavnosti. 

Danes lahko precej na splošno ugotovimo, da vlada v našem gostinstvu iz 
vseh mogočih, objektivnih in mislim v veliki jneri tudi iz subjektivnih razlogov, 
neka mentaliteta, da mora biti gost zadovoljen z vsako, ne pa da bi imel pravico 
pričakovati resnično dobro, kulturno in vsestransko postrežbo. 

Naši gostinski obrati so danes zelo močno orientirani na »stalne« goste 
in se borijo na primer za neke vrste od socialnega zavarovanja delegirane in 
subvencionirane goste, ki niso preveč zahtevni. Zahtevnih gostov pa se naše 
gostinstvo marsikje boji in edini, ki se teh gostov danes ne boji je strežno 
osebje, ki pri tem računa na nekoliko višje napitnine. Mislim, da so to v našem 
gostinstvu in turistični dejavnosti slabosti ne samo objektivnega, ampak v 
mnogočem subjektivnega značaja, slabosti, ki jih je treba takoj odpravljati — 
kar je ena naših aktualnih nalog, če hočemo, da bomo že v tej turistični sezoni 
v tem pogledu bistveno napredovali. 

Strinjam se, da imamo pri tem opravka tudi z nekaterimi problemi našega 
ekonomskega sistema okoli spremembe inštrumentov in delitve dohodka in da 
gre pri tem tudi za vprašanje povečevanja akumulativnosti gostinske in turi- 
stične dejavnosti na sploh. Vendar se mi zdi, da se moramo jasno zavedati, da 
nekih zelo hitrih in radikalnih preokretov v tej smeri ne bomo jnogli napraviti, 
ker smo se po našem planu orientirali na to, da v teh letih predvsem razvijamo 
industrijsko proizvodnjo in na tem področju izpopolnjujemo sistem, dvigamo 
stimulativnost delitve dohodka, plačnega sistema itd. 
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Na področju gostinstva pa je v skladu z našim ekonomskim sistemom 
težišče predvsem na akciji komune. Gostinstvo je danes v glavnem osvobojeno 
vseh zveznih dajatev; le na relativno majhno področje v gostinstvu še vplivajo 
nekateri zvezni davki. Jasno je, da bomo pri velikih investicijskih vlaganjih 
v turizem morali ustvariti boljše pogoje za najemanje kreditov in ki jih bodo 
lahko dajale močnejše gospodarske skupnosti kot pa so komune. Vendar velja 
to le za največje investicijske programe na področju turizma, v osnovi pa se 
moramo orientirati na mobilizacijo sredstev, ki se ustvarjajo na področju same 
komune. V razpravi o gospodarskem planu za leto 1960 smo ugotavljali, da 
ostajajo zlasti v republiki Sloveniji relativno zelo visoka investicijska sredstva 
na razpolago predvsem gospodarskun organizacijam. To je eden od inštru- 
mentov, eden od principov našega ekonomskega sistema, ki naj povečuje sti- 
mulativnost in izboljšuje pogoje za povečevanje proizvodnosti dela, za poveče- 
vanje dohodka gospodarskih organizacij. 

V gostinstvu ugotavljamo, da je dohodek zelo nizek in na splošno naši 
tovariši, ki delajo na področju gostinstva menijo, da oni pač pod sedanjimi 
pogoji te vrste kreditov niso sposobni najemati. Mislim, da moramo predvsem 
temu vprašanju posvetiti vso pozornost in ugotoviti, kje so vzroki, da je naše 
gostinstvo tako slabo kreditno sposobno. 

Kje so vzroki za to? Mislim, da v veliki meri ne v našem ekonomskem 
sistemu, ampak v konkretnih pogojih, v katerih smo se navadili delati^ na 
področju gostinstva. Imamo vrsto gostinskih obratov, ki poslujejo dva do štiri 
mesece na leto, imajo pa velik procent stalno zaposlene delovne sile, ki mora 
živeti pravzaprav dvanajst mesecev od zaslužka dveh do štirih mesecev; potem 
je seveda jasno, da takšni gostinski obrati velik del svojih sredstev potrošijo za 
osebne dohodke in zato niso sposobni najemati kredite. Mislim, da se je treba 
tega vprašanja zelo resno lotiti. Ker pa smo se na drugi strani navadili, da je 
gostinstvo več ali .manj socialna dejavnost, ki naj jo pač družba podpira, - 
danes smo v razpravi slišali tudi več predlogov, da je treba povečati dajatve 
iz proračunov občinskih in okrajnih ljudskih odborov in republiškega pro- 
računa za namene turizma in gostinstva — potem seveda s tem tudi podpiramo 
mišljenje in mentaliteto vseh tistih, ki smatrajo, da so pač upravičeni dvanajst 
mesecev živeti od štirih mesecev dela. Mislim, da se je treba resno spoprijeti 
s to mentaliteto na področju našega turizma in gostinstva. Zaradi tega imam 
vtis, da naši materiali ne ugotavljajo le slučajno — mislim, da nekoliko ten- 
denčno in ne popolnoma precizno — da pravzaprav največji del gostinske dejav- 
nosti, mislim skoro 52 %, odpade na privatne gostinske objekte. Zdi se mi, da 
se ta številka sicer nanaša na število gostinskih obratov ne pa na promet, kjer 
ima družbeni sektor brez dvoma znatno večji delež kot pa privatni. Toda ta 
podatek je nekoliko značilen zato, ker kaže, da smo se pač v družbenem sektorju 
navadili na miselnost, da gre pri tem za neko socialno dejavnost, ki je zato 
tudi nerentabilna. Privatni gostinski obrati namreč ne ustvarjajo sredstev samo 
štiri mesece, ampak si znajo najti razne oblike zaposlitve tudi izven sezone na 
drugih področjih, z drugo dejavnostjo. 

Zdi se mi na primer značilno poročilo, ki sem ga slišal, — oprostite, če 
ne bo popolnoma točno — po radiu pred dnevi o občinski konferenci Socialistične 
zveze na Jesenicah.  Na  tej  konferenci  se je veliko razpravljalo  o  problemih 
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enostranske usmerjenosti celotne gospodarske dejavnosti jeseniške občine in 
ugotavljalo, da so v taki usmerjenosti vzroki težav in da je treba najti razne 
oblike za zaposlitev ženske delovne sile, ki na tem območju ni zaposlena. 
Nisem pa ničesar slišal v tem poročilu o tem — ne vem pa, če niso morda v 
razpravi o tem govorili, — da je jeseniška občina na neposrednem turističnem 
področju, ki ravno nudi velike možnosti za razne vrste dodatne zaposlitve ženske 
delovne sile. Ker sjno se pa v veliki meri navadili, da zahteva osebje v gostin- 
stvu in ljudje, ki se lahko na tem področju zaposlijo, da gredo na dopust 
takrat ko gredo tudi delavci, potem je seveda težko reševati ta vprašanja. 
Vendar mislim, da se moramo teh vprašanj lotiti in da imamo brez dvoma 
prav na teh področjih, ravno v Sloveniji, izredne možnosti za razne oblike 
dodatne zaposlitve, za razne oblike sezonske zaposlitve. Vendar te stvari pri 
nas niso razjasnjene in vse to nas vodi k temu, da se potem ravno na teh 
področjih ponavlja vprašanje pomanjkanja delovne sile za gostinstvo v glavni 
sezoni; s tem pomanjkanjem pa se potem opravičuje tendenco po zaposlovanju 
visokega odstotka stalne delovne sile v gostinskih in turističnih obratih, kar 
seveda mora nujno povzročiti neakumulativnost teh dejavnosti z vsemi posle- 
dicami, o katerih sem prej govoril. 

Mislim, da je naloga občin, da se resno lotijo tega vprašanja, da nudijo 
pomoč in vzpodbujajo gostinske obrate k modernizaciji, tako da bodo ti spo- 
sobni hitreje in kvalitetneje postreči gosta. Poročilo tudi ugotavlja in tovariš 
Dermastia je posebej v svojem referatu opozoril na relativno nizko proizvodnost 
dela v našem gostinstvu tudi v času najvišje sezone. Dočim v razvitejših deželah 
odpada na enega zaposlenega v gostinskem obratu približno po 40—50 gostov, 
je pri nas to število znatno nižje. Ta relativno nižja storilnost dela izvira deloma 
iz zaostale opremljenosti naših gostinskih obratov, deloma pa tudi iz nezadostne 
stimulacije za dviganje proizvodnosti dela na osnovi plačnega sistema, ki naj 
bi odločneje vplival na povečanje proizvodnosti dela vsakega posameznika. Zdi 
se mi torej potrebno, da se v sedanji razpravi o perspektivi razvoja turizfna 
orientiramo predvsem na nekatera vprašanja, ki so morda na videz drobna in 
majhna, ki se mi pa zde danes vendarle najvažnejša, ker moramo predvsem v 
teh vprašanjih prelomiti z obstoječo prakso. 

Pogoji za razvoj turizma se izredno hitro razvijajo in se ne bi strinjal 
z mnenjem nekaterih, — ki je bilo večkrat izraženo v današnji razpravi — češ 
da zaostajamo z investicijskimi vlaganji v tiste dejavnosti, ki-pospešujejo razvoj 
turizma. Na tem področju smo brez dvojna napravili mnogo več, kot je bilo 
napravljeno kdajkoli prej do leta 1941. Z novogradnjo in modernizacijo cest, 
še posebej v planinskih predelih, z izgradnjo raznih športnih objektov, z gradnjo 
sicer maloštevilnih žičnic itd. smo napravili po letu 1945 mnogo več tudi v 
absolutnih številkah, kljub krajšemu razdobju, kot pa med obema vojnama. 
N. pr. izgradnja jadranske ceste in avtoceste Ljubljana-Zagreb-Beograd so 
vse investicije, ki bistveno spreminjajo značaj turizma in ki bistveno povečujejo 
možnosti za njegov razvoj. 

Strinjam se, da imamo še vrsto področij, kjer smo zelo zaostali n. pr. na 
področju železnic, na področju carinskega in obmejnega prometa itd., vendar pa 
ne tako, da bi nas ti problemi lahko odvrnili od reševanja danes najbolj aktu- 
alnih vprašanj na področju modernizacije in razvijanja same gostinske dejav- 
nosti. Mislim, da je v zvezi z vsem tem težišče problematike vendarle na pod- 
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ročju gostinstva, ki ga dopolnjuje naša celotna dejavnost na področju družbene 
prehrane. Zdi se mi pa, da se moramo tukaj jasno zavedati, da ni in ne more 
biti privatna dejavnost na tem področju rentabilnejša, čim stvari res pravilno 
in ekonomsko postavimo na zdrave osnove. Mislim, da imamo tukaj opravka 
z isto vrsto razprave, kot sjno jo imeli pred leti v kmetijstvu, kjer so se raz- 
vijale teorije, da je proizvodnost dela v kmetijstvu možno povečati samo 
na bazi zasebne iniciative kmetijskih proizvajalcev. Popolnoma jasno pa Je 

praksa na področju kmetijske proizvodnje ovrgla vse takšne trditve in teorije. 
Tudi na področju turizma, vključno z gostinsko dejavnostjo, je vse odvisno 
predvsem od tega, kako bomo usposobili družbeni sektor. 

V zvezi s tem se mi zdi, da se moramo resno lotiti vprašanja, o katerem 
je bilo mnogo govora v razpravi, vprašanja razvijanja in dviganja sposobnih 
kadrov za gostinstvo. Mislim, da nas tudi tukaj današnje tako imenovano pri- 
vatno gostinstvo nečesa uči. V privatnem gostinstvu imamo v glavnem le pri- 
učeno delovno silo, v našem družbenem sektorju pa se misli, da brez najvišjih 
kvalifikacij, da brez tri in celo do petletnih šol ne bomo mogli ustvariti kadra, 
ki bi lahko reševal te probleme. Dokler bomo seveda vztrajali na takšnih sta- 
liščih, se naše gostinstvo ne bo moglo razvijati, kajti takega kadra ne bomo 
mogli tako kmalu vzgojiti, pa če damo ne vem koliko proračunskih sredstev za 
to strokovno šolstvo. Mislim, da moramo mnogo racionalneje uporabljati naša 
sredstva za hitrejše usposabljanje kadrov in to po poti, o kateri so razpravljali 
na zadnjem plenumu sindikatov Slovenije, kjer so govorili o vzgoji kadrov 
v industriji, kjer so ravno tako ugotovili, da moramo hitreje usposabljati po- 
trebne kadre, da je treba še bolj razširiti usposabljanje na delovnem mestu, 
skratka, da usposabljamo z raznimi tečaji in šolami kadre za delo, ne pa za 
papirnate kvalifikacije. 

Mislim, da moramo iti predvsem v to smer na področju celotnega vzga- 
janja in usposabljanja strokovnih kadrov. To pa v ničemer ne pomeni, da gremo 
v kakršnokoli osiromašenje našega šolstva. Prvič, mi danes razvijamo to šolstvo 
na popolnoma novih osnovah in to na osnovi končane osemletne šole, ki daje 
povsem drugo začetno kvalifikacijo kot pa je lahko bila začetna kvalifikacija 
tistega, ki je vstopal v strokovne in v razne vajeniške šole še pred nekaj leti. 
V Sloveniji smo danes osemletno šolanje v glavnem že razvili, deloma v raz- 
vitejših, deloma v enostavnejših oblikah. To so popolnoma drugi začetni pogoji 
za vzgajanje tega strokovnega kadra, ki pa zahtevajo in omogočajo tudi dru- 
gačen in hitrejši način usposabljanja te mladine, usposabljanja na delovnem 
mestu z raznimi hitrimi tečaji za to, da se lahko zaposlijo na ustreznem de- 
lovnem mestu. 

Na drugi strani pa seveda istočasno razvijamo višje organizirano srednje 
strokovno šolstvo, višje strokovno šolstvo, razvijamo in moderniziramo študij 
na fakultetah, ki nam daje vse garancije, da nam tak način vzgajanja ustreznih 
kadrov ne bo pomenil poslabšanja, ampak nasprotno, izboljšanje, večjo pestrost, 
večjo možnost za dviganje in usposabljanje vseh sposobnih. Tak način vzgajanja 
odpira širše možnosti, da bo vsak, ki ima kakršnekoli sposobnosti, res po svojih, 
ne pa po sposobnosti staršev, prišel do najvišje kvalifikacije. Mislim, da je 
tak način vzgajanja kadrov in taka reforma šolstva tudi najbolj v skladu s 
socialističnimi principi in  najbolj   v interesu našega  delovnega  človeka;  zato 
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to ne pomeni — kot nekateri očitajo — nobene nevarnosti za usposabljanje 
našega delovnega človeka in za dviganje njegovih življenjskih pogojev. 

Mislim, da se moramo v tem okviru z vso resnostjo lotiti reševanja danes 
najbolj perečih vprašanj v gostinstvu in v ostalih za razvoj turizma važnih 
dejavnostih. Prepričan sem, da je možno, zelo hitro — če se občine tega vprašanja 
resno lotijo — priučiti veliko število nove delovne sile, da se bo lahko že v tej 
turistični sezoni zaposlila po najrazličnejših gostinskih, trgovinskih in turističnih 
obratih in tako povečala njihovo prometno sposobnost. Mislim, da je to ena 
glavnih neposrednih nalog v politiki občin. 

Druga taka naloga se mi zdi, da je osredotočenje vseh sil in sredstev, ki 
jih imajo občine na razpolago, za modernizacijo opreme obstoječih gostinskih 
in trgovinskih obratov, za formiranje vrste novih, manjših gostinskih in trgo- 
vinskih obratov, ki se morajo tudi usposobiti, da bodo nudili boljšo kvaliteto 
in večji asortijna uslug in blaga. Zdi se mi, da bi zato bilo prav, če upoštevamo 
predlog, ki ga je dal včeraj tovariš Brecelj, da bi po tej naši razpravi v Ljudski 
skupščini tudi v občinah in v okrajih izvedli v najkrajšem času temeljite in 
konkretne razprave o teh problemih. V teh konkretnih razpravah naj bi sicer 
računali z daljnosežnejšimi in dolgoročnejšimi investicijskimi programi, vendar 
naj bi se v zvezi s temi programi predvsem zavedali, da moramo danes rešiti 
še celo vrsto problemov, če hočemo, da ne bodo ti programi ostali le na papirju, 
ali pa da ne bodo samo pritisk na činitelje, ki lahko dajo na razpolago sredstva 
samo, če smo jih sposobni v vseh vejah naše gospodarske dejavnosti v resnici 
tudi ustvariti. (Ploskanje.) 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ijna ljudski poslanec Maks 
Dimnik. 

Maks   Dimnik:   Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! 
Ker je bila diskusija že dovolj dolga, bi se na kratko omejil le na nekatere 

probleme, ki v poročilu niso dovolj zajeti in ki bi jih bilo treba osvetliti. 
V kranjskem okraju, ki je imel v letu 1959 skupno 629 420 prenočitev, 

imamo skoraj v celoti opraviti s turizmom gorsko-klimatskega značaja. Poseb- 
nost in dobra stran tega turizma je, da se večini turističnih krajev Gorenjske 
sama od sebe ponuja tako' imenovana dvojna sezona: letna in zimska sezona 
s skupno okoli 6 meseci. Ta občutno večja časovna izraba sezone bi lahko 
ugodno vplivala na rentabilnost poslovanja turističnih objektov in bi dala tej 
gospodarski dejavnosti v celoti bolj stalen in trden pomen. Ce bi tej redni sezoni 
uspeli priključiti še podaljšanje v posezonske mesece — mislim v jesenske in 
pomladne mesece — ima taka oblika turistične dejavnosti velike prednosti pred 
najbolj  urejenim enosezonskim obratovanjem drugih turističnih objektov. 

Okolica naših gorsko-klimatskih letovišč nudi turistu - obiskovalcu mnogo 
možnosti za zdravo in športno izživljanje. Moramo pa ugotoviti, da se s po- 
spešenim življenjskim tempom in pa tudi s pospešenim tempom izrabe do- 
pustov vse bolj uveljavlja mehanizirani premik iz kraja v kraj, tako, da nek- 
danje romantično romanje po gorah izginja in se umika uporabi gorskih cest, 
motorizaciji, vzpenjačam, žičnicam in v naprednih državah celo helikoptrskemu 
prometu. 

Turistično razvite dežele alpskega karakterja kot n. pr. Avstrija, Švica, 
Italija, Francija, so že zdavnaj prisluhnile tem zahtevam turizma in zgradile 
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potrebne transportne naprave na vse pomembnejše točke. Atrakcij, zabave in 
športa željni turisti so dobili z novozgrajenimi alpskimi cestami, železnicami 
in vzpenjačami vseh vrst možnosti, da obiščejo oddaljene, težko dostopne pre- 
dele gorske prirode lagodno in brez truda. Zaradi vseh teh naprav so se nekatere 
prej zakotne vasice zelo hitro razvile v svetovno znana letovišča, v zimsko- 
športne centre, kamor prihajajo turisti v vseh letnih časih. Posebno zimsko- 
športni centri so mehanizirani v celoti, kar pomeni v zimski in letni sezoni 
zanesljiv gospodarski uspeh. Ce navedem samo podatke, da ima n. pr. sosedna 
Avstrija skupno preko 400 vzpenjač vseh vrst in velikosti, da jih ima Italija 
preko 180, Švica preko 270, Francija preko 140 itd., potem je jasno, kako je 
tem deželam uspelo privabiti milijone turistov in prigospodariti v turizmu 
milijone dolarjev dohodkov. 

Tudi naši skromni lokalni podatki iz leta 1959 kažejo, da so nove vzpenjače 
v Sloveniji v celoti investicije, ki so ugodno uspele. N. pr. pohorska vzpenjača 
je imela preko 250 000 potnikov in preko 24 milijonov dinarjev prometa, 
Krvavec 76 000 prevozov, Vitranc — Kranjska gora 46 000 prevozov itd. Zaradi 
teh naprav se je obisk v do tedaj malo znanih krajih podesetoril, to pa sedaj 
zastavlja nove probleme glede organizacije gostinskih in hotelskih objektov. 
Sami ti objekti in podatki kažejo, da je z zgraditvijo takih transportnih naprav 
storjen samo prvi korak in da je nujno, da se razvijajo taka področja načrtno 
in po programu. Same žičnice so zaradi precej nizkih cen prevoza in razmeroma 
visokih investicij ter vzdrževanja po navadi tudi drugod po svetu komaj ren- 
tabilne, toda kot atraktivne in izredno zanimive naprave so vaba za ob teh 
napravah postavljene turistične in gostinske kapacitete. Tudi naše izkušnje to 
kažejo in jih ni zanemarjati pri prihodnjih gradnjah. 

Okvirno bi navedel približne investicijske vsote, ki so potrebne za te na- 
prave. Največja gondolska vzpenjača stane od 160 do 250 milijonov dinarjev, 
za kabinsko žičnico je potrebnih do 100 milijonov dinarjev, za sedežnico do 
55 milijonov dinarjev, za smučarsko vlečnico do 10 milijonov in za tako ime- 
novane male hotelske lifte od približno 750 000 do 1 milijona dinarjev. Take 
investicije se pri pravilni izbiri širše in ožje lokacije lahko zmerom opraviči in 
dobi tako zaledje, da bi naprave postale rentabilne. 

Pri vseh teh investicijah, ki so razmeroma velike, pa se nedvomno postavlja 
vprašanje načina investiranja, posebno če upoštevamo prej navedeno dejstvo, da 
je rentabilnost samih naprav težko doseči. Nujno se zato vsiljuje misel, da bi 
take naprave gradili vedno v sklopu gostinsko-turističnih objektov, torej kot 
nekake turistične centre. Podobno je tudi z vprašanjem upravljanja teh naprav. 
Pri nas imamo n. pr. takšno situacijo, da je Krvavec v sklopu transportnega 
podjetja, da sta Pohorje in Kranjska gora finančno samostojna zavoda pri 
občinah, da so razne športne — smučarske vzpenjače: Ravne, Crni vrh in Livek 
v upravi športnih organizacij. Mislim, da bo tudi v tem pogledu treba napraviti 
red in odrediti pravni status teh podjetij oziroma teh naprav. 

Perspektivni program razvoja turizma v kranjskem okraju predvideva za 
posamezne turistične predele, kot Gornjo Savsko dolino, Bohinjsko kotlino, 
Krvavec, Bled, naj bi njihov nadaljnji razvoj temeljil na izgradnji takih 
objektov, ki bi jih uspešno koristili in ki bi podaljševali letno in zimsko sezono. 
S  tem  bi  naše kraje vsaj  nekoliko  približali  kvaliteti  podobnih  letovišč  in 
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zimsko-športnih središč v tujini in bi to bila uspešna pot za povečanje priliva 
tujih gostov in koristenje dopustov naših delovnih ljudi. 

Zimska sezona in podaljšanje zimske sezone v pomladne dni, se da uspešno 
doseči edino z ureditvijo naših gorskih predelov ter njihovo povezavo s pri- 
mernimi komunikacijami. Ureditev vzpenjač, kot na Vogel, na Velo polje pod 
Triglavom, ureditev Vršiča pri Kranjski gori z znamenito alpsko cesto, ureditev 
Krvavca itd., bi bila za turizem v kranjskemu okraju zanesljiva pot tako v 
turističnem kot v zimsko-športnem pogledu. Predvidevamo, da bi število nočitev 
s takimi investicijami povečali najmanj za 100 000. 

V celoti so ugotovitve in zaključki v poročilu Izvršnega sveta glede na- 
daljnje gradnje vzpenjač in podobnih naprav realni ter bi jih bilo treba v 
celoti upoštevati. Morda bi bilo umestno, da se v nekaterih predelih in pri 
nekaterih objektih odločimo za načrtno, večetapno izgradnjo tako, da bi dobili 
sčasoma zaključene, modernizirane predele in objekte, enake ali še celo boljše 
od podobnih v tujini. To bi pomenilo zanesljivo izvedbo in uspešno propagando 
za ves naš turistični gospodarski razvoj. 

Nadalje bi opozoril še na problem, ki v poročilu ni zajet. Ta sicer majhen 
problem v našem turizmu je po mojem mnenju v tem, da je potrebno v načelu 
zaostriti vprašanje zunanje ureditve naših naselij in zlasti naših turističnih 
krajev. Družba vlaga v mnogih primerih zelo velika sredstva za gradnjo novih 
objektov in za komunalne ureditve. Na drugi strani pa vidimo, da brezbrižni 
posamezniki in neredko tudi organizacije socialističnega sektorja do skrajnosti 
zanemarjajo že obstoječe objekte in njihovo okolico. Ker o tej ureditvi krajev 
navedeno poročilo ne govori, menim, da je potrebno, da se poročilo dopolni 
s priporočilom, s katerim bi turistične organizacije in društva zadolžili in po- 
oblastili za intenzivno delo in odgovornost v tej smeri, seveda skupaj z organi 
krajevnih oblasti. Posebno potrebno bi bilo tako aktivnost razviti ob tranzitnih 
avtomobilskih cestah, ob železnicah in v pristaniščih. Določbe zakona o javnem 
redu in miru omogočajo, da te zadeve s pomočjo državljanov in krajevnih 
oblasti uredimo. Olepševalna dela v turističnih krajih bi morala biti stalna 
naloga vseh turističnih delavcev, organizacij in krajevnih oblasti. 

Z navedenimi dopolnitvami in pripombami, se s predloženim poročilom 
Izvršnega sveta v celoti strinjam. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec tovarišica 
Marija Levar. 

Marija Levar: Kadar govorimo o ureditvi naravnih zdravilišč ver- 
jetno povemo še vse premalo. Tovariš iz Celja je govoril o Rogaški Slatini in 
Dobrni, ki pa sta v primerjavi s Slatino Radenci še kar dobro urejeni. V zdra- 
vilišču Slatina Radenci so po drugi svetovni vojni zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev v prvih letih samo priključili vodovodno omrežje na novi vodnjak ob 
Muri in obnovili fasado, letos oziroma lani pa dokončali centralno kurjavo v 
veliki in .rnali terapiji. Zdravilišče je v vsem času po vojni prejelo 5 milijonov 
dotacije, medtem ko so v tem času druga slovenska zdravilišča dobila oziroma 
so prejela materialno pomoč v raznih oblikah od najrazličnejših činiteljev. Več 
kot polovica zdraviliških objektov je bila sezidana pred osemdesetimi leti na 
zamočvirjenem zemljišču in so ti objekti danes povsem neuporabni, ker so tako 
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vlažni, da iz zdravstvenih razlogov ni dopustno nastanjati v njih paciente, ne 
glede na to, da zaradi vlage v najkrajšem času propade sobna oprema. Sobna 
in kopališka oprema, ki sta iz leta 1934 pa tudi prej, sta že dotrajali. Higiensko- 
sanitarne razmere v neposredni okolici pa so se po zadnji vojni zelo poslabšale. 

Mimo drugih nujnih vprašanj, ki bi jih bilo nujno potrebno rešiti, je 
posebno' akutno tudi vprašanje dobre sladke vode tako za zdravilišče kakor 
za slatinske industrijske potrebe. Ko sta bili obe dejavnosti še združeni v enem 
podjetju, je bil naročen urbanistični načrt za ureditev ožjega in deloma širšega 
zdraviliškega območja. Nesporno je, da bi morali urejevati Slatino Radence kot 
celoto, ne pa obravnavati posebej slatinski obrat, posebej zdravilišče in se 
posebej razpravljati o turizmu. Vsaka od teh dejavnosti bi morala podpirati 
razvoj vseh. Z dohodki iz vseh vrst dejavnosti bi morali razvijati Slatino Ra- 
denci kot celoto in po načrtu urejevati tako proizvodnjo kot vse drugo. Tako 
pa se je slatinsko proizvodnjo štelo za industrijo, kadar je bilo treba odvajati, 
ko pa je bilo treba dati kredite za obnovo smo pa postali kar takoj gostinstvo 
ali pa zdravstvo, skratka tista panoga, za katero takrat ni bilo kreditov. Letos 
smo vse združili v en zavod, vendar glede slatinskega obrata še sedaj ne vemo, 
kaj smo. Treba bi bilo dokončno določiti, da tudi razdeljevanje slatine spada 
pod gostinstvo, kot je že lani nekako sklenila industrijska zbornica v Beogradu, 
na katero smo se obrnili, da bi dobili izjavo, da smo industrija, da bi tako lahko 
dobili kredite. 

Slatina Radenci bi lahko skupnosti mnogo več koristila, če bi bila urejena. 
S slatino lahko krijemo danes samo 40% naročil iz leta 1958, da o stanju v 
lanskem letu niti ne govorim. To velja samo za notranjost države. Inozejnstvu 
je sploh ne ponujamo, ker niti teh naročil ne moremo kriti, ki prihajajo od 
zunaj sama od sebe. Mislim, da bi večja proizvodnost slatine tudi po svoje 
pripomogla k ureditvi turizma in k povečanju zadovoljstva naših ljudi. 

Kar zadeva samo zdravilišče je prvo vprašanje ureditve priznanja i0"1" 
kacije. Zakaj se to ravno Radencem odreka, ne vem. Ce je priznano Vrućici, 
katere voda vsebuje manj zdravilnih snovi, ki so potrebne za indikacijo zdrav- 
ljenja srčnih bolezni, ne vem čemu tega ne bi mogli urediti za Slatino Radence, 
ki imajo v tem že svetovni sloves. Iz sosednje Avstrije smo že sedaj imeli v 
Radencih precej gostov. Glede na to, da pričakujemo nekatere spremembe v 
obmejnem prometu, pa bo> teh gotovo še več. Takrat se nam bo vsem skupaj 
maščevalo povojno zapostavljanje Radenc. Niti enega hotela nimamo, potrebno 
pa bi bilo tudi odprto kopališče. Do sedaj so nas zavračali, češ da smo preveč 
na meji, sedaj se bo pa izkazalo tudi na vzven, da je to stališče bilo očitno 
škodljivo, kar smo žal videli do sedaj samo doma. 

Oprostite, da moja diskusija ni tako sistematično urejena, ker nisem na- 
meravala diskutirati. Ko pa sem poslušala tu razne govore, pa se mi je le zdelo, 
da so Radenci tudi vredni obravnave in da je bodo v kratkem vredni še več. 
Predlagam, da se Radencem pomaga urediti vprašanja, katerih rešitev ni od- 
visna samo od komune in okraja. To so indikacija za zdravilišče, uvrstitev sla- 
tinskega obrata v gostinstvo — zavod, ureditev dodelitve pomoči Radencem, 
ki so pomemben turistični kraj glede na inozemstvo in važno turistično središče 
za velik del Štajerske in celo Hrvatske. 

Mogoče še nekaj o prometnih zvezah. Pred vojno so za Radence priključili 
vlakom posebne železniške vagone od Beograda dalje, danes pa tega ne jnoremo 
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urediti niti od Ljubljane in Zagreba. Tudi to ni najmanjšega pomena za razvoj 
turizma in zdravilišča in tudi tu bi želeli pomoči, ker doma tega ne moremo 
rešiti. 

Predsednik Miha Marinko: Zaključno besedo bo imel tovariš dr. 
Marijan Dermastia. 

Dr. Marijan Dermastia: Tovariši ljudski poslanci! Razprava o 
vprašanjih turizma, gostinstva in družbene prehrane je pokazala velike mož- 
nosti ki jih ima naša republika na tem področju in prav tako tudi velik interes 
naših lokalnih organov za reševanje konkretnih vprašanj na področju turizma. 
Predvsem pa mislim, da je razprava pokazala nujno potrebo po kompleksnih 
naporih za reševanje vseh vprašanj, ki so zvezana s turizmom, zlasti pa nujnost 
vsestranskega koristenja že obstoječih možnosti, ki jih turizem nudi že na 
današnji stopnji razvoja. 

Menim, da je važno, da ponovno poudarimo, da je turizem predvsem 
komunalna dejavnost in da je nujno potrebno, da prav zato komune o svojih 
neposrednih gospodarskih načrtih predvsem pa o perspektivnih programih 
razvoja turističnega prometa na svojih področjih posebej razpravljajo in 
predvidijo vse možnosti razvoja turizma na svojem področju, prav tako pa 
tudi vsestransko koncentracijo lastnih prizadevanj, da ta vprašanja hitreje in 
uspešneje rešijo. Mislim, da je potrebno posebej poudariti dejstvo, da je bilo 
v razvoju ugotovljeno, da problemov turizma ni mogoče reševati samo z veli- 
kimi investicijami, ampak da v današnjemu razdobju predvsem lahko mnogo 
prispevamo z manjšimi investicijami, z neposrednim boljšim opremljanjem že 
obstoječih turističnih obratov, predvsem pa s prizadevanjem za boljšo izrabo 
sedanjih kapacitet, pa tudi z večjim prizadevanjem za izboljšanje kvalitete sto- 
ritev v že obstoječih obratih. 

Razprava je tudi pokazala, da moramo posvetiti posebno skrb slabostim in 
pomanjkljivostim v materialni osnovi delavskega upravljanja, predvsem vpra- 
šanju sistema delitve dohodka, vprašanju pravilnega nagrajevanja delavcev v 
turizmu po storilnosti in kvaliteti usluge, prav tako pa tudi vprašanju samo- 
financiranja turistične dejavnosti, ki iz vsega tega izhaja. 

Razprava je dalje pokazala, da je vprašanje kadrov v gostinstvu eno od 
glavnih vprašanj, če hočemo na tem področju hitreje napredovati, da pa je to 
vprašanje treba reševati tako, da uporabimo direktne možnosti za usposabljanje 
kadrov neposredno na delovnem mestu na način, ki nam bo omogočil, da ne 
samo stalno, ampak posebno še dodatno sezonsko delovno silo neposredno vklju- 
čujemo na delovnem mestu, prav tako pa tudi — da tako rečem — izkoristimo 
možnosti da med sezonskimi počitnicami njihovo strokovno raven izboljšujemo 
s krajšimi ali daljšimi tečaji. Mislim, da je primer, ki je bil naveden glede 
usposabljanja kuharskega osebja za velike kuharske obrate s krajšimi tečaji 
tipičen primer, kako in na kakšen način lahko ta vprašanja rešujejno na prak- 
tičen in hiter n^čin. 

Posebno pozornost moramo seveda posvetiti tudi vprašanju razvoja obratov 
družbene prehrane, ker je bilo to vprašanje v diskusiji še posebej poudarjeno 
in ga pravzaprav šele dejansko začenjamo reševati. Menim pa, da je treba po- 
udariti, kar je bilo v diskusiji še posebej rečeno, da morajo tudi ti obrati imeti 
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svojo gospodarsko računico in da morajo tudi ti obrati imeti možnost, da 
ustvarjajo osnovno materialno bazo za dobro delavsko upravljanje v obratu in 
hkrati tudi za pravilno nagrajevanje po učinku. 

Mislim, da je bilo v razpravi danih tudi nekaj koristnih pobud za dopolnitev 
smernic, ki jih je predlagal Izvršni svet in menim, da bo Izvršni svet v tem 
smislu sumiral vso razpravo in smernice dopolnil, po potrebi pa tudi razširil. 

Predsednik Miha Marinko: Besedo ima tovariš Stane Fele, ki bo 
predlagal resolucijo. 

Stane Fele: Glede na poročilo Izvršnega sveta o razvoju in problemih 
turizma, gostinstva in družbene prehrane ter glede na razpravo ljudskih po- 
slancev, kakor tudi predstavnikov drugih družbenih organizacij, predlagam, da 
Ljudska skupščina sprejme naslednjo resolucijo. 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije je obravnavala poročilo 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije o razvoju m 
problemih turizma, gostinstva in družbene prehrane ter na skupni seji Republi- 
škega zbora in Zbora proizvajalcev dne 29. februarja 1960 sprejela tole reso- 
lucijo: 

1. Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije sprejema na znanje po- 
ročilo Izvršnega sveta Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije o stanju 
in problemih turizma, gostinstva in družbene prehrane v Ljudski republiki 
Sloveniji. 

2. Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije naj skrbi, 
da se bodo zaradi nadaljnjega razvoja turizma, gostinstva in družbene prehrane 
uresničile smernice, ki jih obsega njegovo poročilo upoštevajoč predloge po- 
slancev v razpravi na današnji seji. 

Predsednik Miha Marinko: Predlaga kdo kakšno dopolnitev k be- 
sedilu resolucije. (Ne javi se nihče.) Potem dajem resolucijo na glasovanje. Kdor 
je za besedilo resolucije, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je resolucija soglasno sprejeta. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu odloka o potrditvi uredbe o spremembah in dopolnitvah 
uredbe o organizaciji in delu Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS. 

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

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

Prosim še poročevalca zakonodajnega odbora Zbora proizvajalcev, da da 
poročilo. (Poročevalec zakonodajnega odbora Zbora proizvajalcev ljudski posla- 
nec Janez  Lesjak  prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Zeli morda predstavnik Izvršnega sveta predlog odloka posebej obraz- 
ložiti. (Ne.) 

Slišali ste poročila. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, potem 
dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
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poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugo- 
tavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na volitve in raz- 
rešitve sodnikov. Dan je predlog za razrešitev sodnika Višjega gospodarskega 
sodišča, za razrešitev dveh sodnikov okrožnih sodišč, za izvolitev sodnika 
Vrhovnega sodišča in za izvolitev sodnika okrožnega gospodarskega sodišča. 
Predlogi so bili poslancem že razdeljeni. 

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

Zeli predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Zeli kdo 
besedo k tem predlogu? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, potem preidemo na glaso- 
vanje. 

Kdor je za to, da se kot sodnik Višjega gospodarskega sodišča LRS v Ljub- 
ljani razreši Franc Kobler, nadalje, da se razreši kot sodnik Okrožnega sodišča 
v Ljubljani Anton 2un in da se razreši kot sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru 
Anton Krempel, naj prosim prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam,  da so razrešeni sodniki Franc Kobler,  Anton Zun in Anton 
Krempel. 

Kdor je za to, da se za sodnika Vrhovnega sodišča LRS izvoli Karel Kirn 
in za sodnika Okrožnega sodišča v Kopru Anton Krempel, naj prosim dvigne 
roko.  (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)  Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je bil izvoljen za sodnika Vrhovnega sodišča LRS Karel 
Kirn in za sodnika Okrožnega sodišča v Kopru Anton Krempel, in da je bil 
s tem sprejet sklep o razrešitvi in izvolitvi sodnikov. 

Prehajamo še na 5. to č k o dnevnega reda, to je na poročilo odbora 
za vloge in pritožbe. 

Prosim poročevalca tega odbora, da da poročilo. (Poročevalec odbora za 
vloge in pritožbe ljudski poslanec Ivan   Alt   prebere odborovo poročilo. — 
Glej priloge.) 

Slišali ste poročilo. Ima kdo kakšno pripombo k poročilu? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče, potem menim, da je poročilo sprejeto. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 13. skupno sejo. 
Seja je bila zaključena ob 13.10 uri. 



PRILOGE 

PREDLOG   ZAKONA 

o spremembah zakona o območjih okrajev in občin 
v Ljudski republiki Sloveniji 

1. člen 

V okraju Maribor se odpravita občini Maribor-Košaki in Ruše. 
Območje občine Maribor-Košaki se priključi v celoti k območju občine 

Maribor-Center, območje občine Ruše pa deloma k območju občine Maribor- 
Center, deloma pa k območju občine Maribor-Tabor. 

2. člen 

Glede na določbo prejšnjega člena se v 3. členu zakona o območjih okrajev 
in občin v Ljudski republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 24-119/55, 13-47/56, 
17-77/58, 34-168/58, 44-215/58, 17-73/59. 2-60) pod VII. »Okraj Maribor« 
črtata besedilo pod 4. »Občina Maribor-Košaki-« in besedilo pod 12. »Občina 
Ruše«, besedilo pod 3. »Občina Maribor-Center« in besedilo pod 5. »Občina 
Maribor-Tabor« pa se spremenita tako, da se glasita: 

»3. Občina Maribor-Center 
(sedež Maribor) 

Območje občine Maribor-Center obsega: 

a) jnesto Maribor (del) 

katastrske občine: naselja: 

Grajska vrata: Maribor (del) 
Grajski marof: Maribor (del) 
Koroška vrata: Maribor (del) 
Košaki: Košaki, Maribor (del) 
Krčevina: Maribor (del), Počehova (del), Ribniško selo. Vinarje, Za 

Kalvarijo 
Maribor-mesto: Maribor (del) 
Orešje: Maribor (del), Meljski hrib 
Pekel: Maribor (del). Pekel 
Počehova: Maribor (del), Počehova (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Bresternica: Bresternica 
Celestrina: Celestrina 
Ceršak: Ceršak, Kozjak pri Ceršaku 
Ciringa: Ciringa 
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Cirknica: 
Dolnja Počehova: 
Dragučova: 
Dražen vrh (del): 
Flekušek: 
Gačnik: 
Gerečja vas: 
Gradišče: 
Gradiška: 
Grušena: 
Grušova: 
Hrenca: 
Janževa gora: 
Jareninski dol: 
Jareninski vrh: 
Jedlovnik: 
Jelen če: 
Jelovec: 
Jurski vrh: 
Kamnica: 
Kaniža : 
Kozjak: 
Kresnica: 
Kušernik: 
Ložane: 
Malečnik: 
Mali Rošpoh: 
Metava: 
Morski jarek: 
Nebova: 
Pernica: 
Pesnica: 
Pesniški dvor: 
Plač: 
Plintovec: 
Ploderšnica: 
Počenik: 
Podigrac: 
Polička vas: 
Polički vrh: 
Ranca: 
Ročica: 
Rošpoh: 
Ruperče: 
Selnica ob Muri: 
Sladki vrh: 
Slatina: 
Slatinski dol: 

Cirknica 
Dolnja Počehova 
Dragučova 
Dražen vrh  (del) 
Flekušek, Slatenik (del) 
Gačnik 
Crešnjevec ob Dravi, Fala (del) 
Gradišče na Kozjaku 
Gradiška 
Grušena 
Grušova 
Hrenca 
Janževa gora 
Jareninski dol 
Jareninski vrh 
Jedlovnik 
Jelenče, Pesnica pri Mariboru (del) 
Jelovec 
Jurski vrh 
Kamnica 
Kaniža 
Kozjak nad Pesnico 
Kresnica, Stara gora pri Šentilju 
Kušernik 
Ložane 
Malečnik 
Rošpoh (del) 
Metava 
Rošpoh (del) 
Nebova 
Pernica 
Pesnica 
Pesniški dvor 
Plač 
Plintovec 
Jurjevski dol, Ploderšnica, Zgornje Gradišče 
Počenik 
Podigrac 
Polička vas 
Polički vrh 
Ranca, Pesnica pri Mariboru (del) 
Ročica 
Rošpoh (del) 
Ruperče 
Selnica ob Muri 
Sladki vrh, Svečane, Vranji vrh 
Slatina 
Slatinski dol 
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Spodnja Selnica: 
Spodnja Velka: 
Spodnje Dobrenje: 
Spodnje Hlapje: 
Spodnje VrtiČe: 
Spodnji Boc: 
Spodnji Jakobski dol 
Spodnji Slemen: 
Srebotje: 
Srednje: 
Svečina: 
Sv. Križ: 
Šentilj 

v Slov. goricah: 
Sober: 
Somat: 
Spičnik: 
Strihovec: 
Trate: 
Trčova: 
Vajgen: 
Veliki Boč: 
Vodole: 
Vosek: 
Vršnik: 
Vukovje: 
Vukovski dol: 
Vukovski vrh: 
Vurmat (del): 
Zgornja Kungota: 
Zgornja Selnica: 
Zgornja Velka: 
Zgornje Dobrenje: 
Zgornje Hlapje: 
Zgornje Vrtiče: 
Zgornji Boč: 
Zgornji Jakobski dol: 
Zgornji Slemen: 

Spodnja Selnica 
Spodnja Velka 
Spodnje Dobrenje 
Mali dol (del), Spodnje Hlapje 
Spodnje Vrtiče 
Spodnji Boč 
Spodnji Jakobski dol 
Spodnji Slemen 
Srebotje 
Srednje 
Svečina 
Gaj nad Mariborom 

Šentilj v Slov. goricah 
Sober 
Somat 
Spičnik 
Strihovec 
Trate 
Trčova 
Vajgen 
Veliki Boč 
Vodole 
Vosek (del) 
Vršnik 
Vosek (del), Vukovje 
Vukovski dol 
Vukovski vrh 
Vurmat (del) 
Zgornja Kungota 
Zgornja Selnica 
Zgornja Velka 
Zgornje Dobrenje 
Mali dol (del). Zgornje Hlapje 
Zgornje Vrtiče 
Zgornji Boč 
Drankovec, Slatenik (del), Zgornji Jakobski dol 
Zgornji Slemen 

5. Občina   Maribor-Tabor 
(sedež Maribor) 

Območje  občine Maribor-Tabor  obsega: 

a) mesto Maribor (del) 
katastrske občine: naselja: 

Limbuš (del): Maribor (del) 
(del): Maribor (del) Pekre 

Razvanje (del): Maribor (del) 
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Spodnje Radvanje: 
Studenci: 
Sv. Magdalena (del): 
Zgornje Radvanje: 

Maribor (del) 
Maribor (del) 
Maribor (del) 
Maribor (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Bistrica pri Limbušu: Bistrica pri Limbušu 
Bistrica pri Rušah:      Bezena (del), Bistrica pri Rušah 

Cinžat, Fala (del) 
Hrastje 
Kumen 
Laznica 
Limbuš 
Lobnica (del), Log 
Pekre 
Razvanje 
Puščava, Rdeči breg (del) 
Recenjak 
Bezena (del), Lobnica (del). Ruše 
Fala (del). Ruta 
Smolnik 

Cinžat: 
Hrastje: 
Kumen: 
Laznica: 
Ltmbus (del): 
Lobnica: 
Pekre (del): 
Razvanje (del): 
Rdeči breg (del): 
Recenjak: 
Ruše: 
Ruta: 
Smolnik: 
Sv.    Lovrenc   na 

horju: 
Vrhov dol: 

Po- 
Lovrenc na Pohorju 
Vrhov dol.« 

3. člen 

Odprava občin, ki prenehajo, se izvrši ob ustrezni uporabi določb 2. do 20. 
člena zakona o izvedbi odprave nekaterih občin v okraju Celje in Maribor 
(Uradni list LRS, št. 34-169/58) s temile spremembami rokov: 

a) ljudska odbora odpravljenih občin prenehata z delom najpozneje 
1 aprila 1960, s tem dnem postanejo občinski ljudski odborniki izvoljeni na 
območjih   ki sestavljajo nove občine, odborniki začasnih ljudskih odborov novih 

občin; 
b) sestanki in volitve po drugem odstavku 4. člena omenjenega zakona 

morajo biti opravljeni najpozneje do 1. aprila 1960; 
c) začasna ljudska odbora novih občin se na novo konstituirata najpozneje 

do 15. aprila 1960; 
č) najpozneje do 1. aprila 1960 se sklenejo 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 smislu rokov po določbah prejšnjega odstavka. 
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4. člen 

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS izda prečiščeno besedilo zakona o ob- 
močjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji. 

5. člen 

Ta zakon velja takoj. 

OBRAZLOŽITEV 

Predloženi predlog zakona obsega predlog Okrajnega ljudskega odbora 
Maribor, da se odpravita občini Maribor Košaki in Ruše, in da se njuno območje 
vključi v območje občine Maribor-Center in občine Maribor-Tabor. S tem se 
rešuje vprašanje teritorialnega oblikovanja občin na območju mesta Maribor; na 
območju mesta se oblikujejo tri gospodarsko približno enako močne občine, ki 
povezujejo v svojih mejah tudi približno enako velike predele podeželja, KI 

gravitira na mesto. Celotno mestno območje na levem bregu Drave z vso okolico 
do državne meje bi obsegala občina Maribor-Center; na desnem bregu Drave 
bi bili občini: Maribor-Tabor in Maribor-Tezno. 

Občina Maribor-Košaki ima 22 879 prebivalcev in meri 19 946 ha. 
Vendar ne predstavlja geografsko in gospodarsko zaokrožene enote. Z manjšim 
delom svojega območja sega v severno predmestje Maribora, v ostalem pa 
zajema obsežno hribovito kmečko okolico do državne meje, ki izrazito gravitira 
na Maribor. Mestni predel šteje le okoli 3000 prebivalcev. Občina Maribor- 
Košaki se ne more gospodarsko samostojno razvijati kot zaključena celota niti 
se na njenem območju ne more zgraditi občinsko središče. Ogromna večina pre- 
bivalcev je s svojimi zaslužki odvisna od Maribora; tam se razvija tudi večina 
blagovnega prometa z območja občine. Prebivalstvo je vezano na Maribor tudi 
preko organizacij javnih služb (šole, bolnice, zdravstvene organizacije itd.). 
Tako se je n. pr. nabralo v preteklem letu v občinskem investicijskem skladu 
le okoli 6 milijonov din. Pri takem položaju občina ne more zagotoviti gospo- 
darskega razvoja svojega območja, zaradi česar trpi tudi mesto Maribor kot 
celota. Za mesto je važen razvoj kmetijstva na tem območju, zaradi boljše 
oskrbe mestnega prebivalstva s kmetijskimi pridelki. To bo lahko uresničila 
občina Maribor-Center v novem obsegu. Zbori volivcev so se povsod izrekli 
za priključitev k občini Maribor-Center; enak je bil tudi sklep občinskega 
ljudskega odbora Maribor-Košaki. Glede prometnih zvez s središčem nove ob- 
čine bodo prebivalci na istem, ker ima tudi občina Maribor-Košaki sedež v 
Mariboru. 

Občina Ruše ima 14 476 prebivalcev in 24 558 ha. Za odpravo te občine 
je odločilnega pomena bližina mesta (Maribor-Ruše — 14 km) in tesna nave- 
zanost prebivalcev na mesto. Problematika občine Ruše se danes že tesno pove- 
zuje s problematiko mesta Maribor. Zato je treba razvoj njenega območja 
usmerjati skladno z razvojem mesta. To pa je mogoče le v okviru iste občine. 
Vključitev v občine na območju mesta je treba izvršiti glede na cepitev 
občine po reki Dravi; vse območje občine na levem bregu Drave naj bi se pri- 
ključilo občini Maribor-Center, vse območje občine na desnem bregu Drave pa 
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občini Maribor-Tabor. Prebivalci so se po poročilu okrajnega ljudskega odbora 
na vseh zborih volivcev izrekli za priključitev k mariborskim občinam; ta sklep 
je sprejel tudi občinski ljudski odbor Ruše. Prometne zveze vseh naselij na 
območju-občine Ruše z Mariborom so dobre; najbolj oddaljeno naselje Gradišče 
na Kozjaku leži 28 km od Maribora. 

Občini Maribor-Center in Maribor-Tabor bi se po teh priključitvah zelo 
povečali in okrepili. Občina Maribor-Center bi imela po tem predlogu 68 471 
prebivalcev, s čimer bi prišla na prvo mesto v LR Sloveniji; merila bi 48 457 ha. 
Na območju, ki naj bi ga zajela, je bilo v letu 1958 ustvarjenega približno 20 
milijard din narodnega dohodka. — Občina Maribor-Tabor bi štela 41 749 pre- 
bivalcev in merila 18 657 ha. Na območju, ki naj bi ga zajela, je bilo v letu 1958 
ustvarjenega približno 9 in pol milijarde din narodnega dohodka. 

Zakonski osnutek vsebuje v 3. členu običajne določbe o načinu odprave 
občin, pri čemer uveljavlja znano ureditev po zakonu iz leta 1958. Datum pre- 
nehanja je treba še določiti; kot najpoznejši datum prenehanja prihaja v poštev 
najbrž 31. jnarec. 

Končno je vneseno v osnutek (4. člen) tudi pooblastilo za Izvršni svet, da 
izda prečiščeno besedilo zakona na območjih okrajev in občin v LR Sloveniji; 
tako pooblastilo je bilo namreč črtano iz predloga zadnjega zakonskega teksta 
z dne 15. januarja t. L, ker so bile ob njegovem sprejemu že napovedane na- 
daljnje teritorialne spremembe, to je spremembe, ki jih vsebuje ta predlog. 
Izdaja prečiščenega besedila je potrebna, ker je politično-teritorialna razdelitev 
v LRS vsebovana že doslej v petih 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 več vršile spremembe v politično-teritorialni razdelitvi LR 
Slovenije. 

Okrajni ljudski odbor Maribor je sprejel predlog za odpravo občin na svoji 
seji dne 4. februarja t. 1. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo oblasti 
in upravo 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah zakona o območjih okrajev in občin 
v Ljudski republiki Sloveniji 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo je 22. februarja 1960 obravnaval 
predlog zakona o spremembah zakona o območjih okrajev in občin v Ljudski 
republiki Sloveniji in ga sprejel. 

Odbor ugotavlja, da so se, po poročilu okrajnega ljudskega odbora Maribor, 
volivci na zborih volivcev izrekli za odpravo občine Maribor-Košaki ter za 
priključitev tega območja k občini Maribor-Center oziroma za odpravo občine 
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Ruše ter za priključitev tega območja k območju občine Maribor-Center in 
občine Maribor-Tabor, kakor tudi, da se je s takšnim teritorialnim oblikovanjem 
občin na območju mesta Maribor strinjal tudi okrajni ljudski odbor. 

Odbor se strinja s spremembami in dopolnitvami, ki jih k 4. členu predloga 
zakona predlaga zakonodajni odbor. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme zakon o spremembah 
zakona o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Franca Bero. 

St. 06-39/1-60. 
Ljubljana, dne 22. februarja 1960. 

Poročevalec: Predsednik: 
FrancB^ral.   r. MilanApihl.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah zakona o območjih okrajev in občin 
v Ljudski republiki Sloveniji 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora je na svoji seji obravnaval predlog 
zakona in se strinjal, da je potrebno izdati prečiščeno besedilo zakona, ker je 
ta doživel že več sprememb. Odbor pa je bil mnenja, da naj skupščina pooblasti 
zakonodajni odbor, da izda prečiščeno besedilo in ne Izvršni svet kot je nave- 
deno v 4. členu. Zato odbor predlaga, da se 4. člen spremeni tako, da se glasi: 

»4.  člen 
Zakonodajni odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS se pooblašča, 

da izda prečiščeno besedilo zakona o območjih okrajev in občin v Ljudski 
republiki Sloveniji.« 

Odbor je sprejel predlog zakona z navedeno spremembo in predlaga, da 
ga Republiški zbor sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Lada Oblaka. 

St. 06-39/2-60. 
Ljubljana, dne 26. februarja 1960. 

Poročevalec: Predsednik: 
L a d o  O b 1 a k 1.  r. dr.   H e 1 i   M o d i c   1.   r. 
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PREDLOG  ZAKONA 

o delovnih razmerjih kmetijskih delavcev v zasebnih kmetijskih gospodarstvih 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Kmetijski delavec po tem zakonu je oseba, ki opravlja na podlagi spora-- 
zuma o delovnem razmerju (v nadaljnjem besedilu: delovna pogodba) poln 
delovni čas kmetijska dela v zasebnem kmetijskem gospodarstvu kot svoj redni 
in glavni poklic (stalni kmetijski delavec). 

Za kmetijskega delavca po tem zakonu se šteje tudi oseba, ki opravlja 
na podlagi delovne pogodbe kmetijska dela v zasebnem kmetijskem gospodar- 
stvu priložnostno ali zato, da si ustvari dopolnilne dohodke za preživljanje 
(priložnostni kmetijski delavec). 

Določbe tega zakona veljajo tako za stalne kakor tudi za priložnostne kme- 
tijske delavce, kolikor v posameznih določbah ni izrecno drugače določeno. 

2. člen 

Za kmetijsko delo po tem zakonu se štejejo vsa dela v zasebnem kmetijskem 
gospodarstvu, razen obrtniških in gospodinjskih del. 

3. člen 

Ce opravlja kakšna oseba v zasebnem kmetijskem gospodarstvu na podlagi 
delovne pogodbe poleg gospodinjskih del pretežno kmetijska dela, se šteje za 
kmetijskega delavca po tem zakonu. 

4. člen 

Zasebno kmetijsko gospodarstvo sklene delovno razmerje s kmetijskim 
delavcem s poprejšnjim dovoljenjem za delo pristojnega upravnega organa ob- 
činskega ljudskega odbora. Natančnejše določbe o tem, v kakšnih primerih sme 
zasebno kmetijsko gospodarstvo sprejeti v delovno razmerje kmetijskega 
delavca, predpiše občinski ljudski odbor na ločenih sejah obeh zborov. 

Dovoljenje za sklenitev delovnega razmerja se mora dati, če zaradi starosti 
ali bolezni kmetijski gospodar oziroma njegovi družinski člani ne morejo po- 
sestva v redu obdelovati in ni možnosti za kooperacijo s kmetijsko zadrugo, ter 
v drugih podobnih primerih. 

Delovna pogodba, ki jo sklene zasebno kmetijsko gospodarstvo s kmetijskim 
delavcem v nasprotju s tem členom in z odlokom občinskega ljudskega odbora, 
je nična. Zasebno kmetijsko gospodarstvo pa mora kmetijskemu delavcu izpla- 
čati plačo po tem zakonu za čas, dokler je delal na podlagi take pogodbe. 

5. člen 

' Stalni kmetijski delavci imajo pravico do strokovnega usposabljanja in izpo- 
polnjevanja za opravljanje kmetijskih del. 
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Sekretariat Izvršnega sveta za delo izda predpise o načinu strokovnega 
usposabljanja kmetijskih delavcev. 

6. člen 

Delodajalec mora ukreniti vse, kar je predpisano in po splošno priznanih 
pravilih higienskega in tehničnega varstva potrebno, da se zavaruje življenje 
in zdravje kmetijskih delavcev. 

Kmetijski delavci v zasebnih kmetijskih gospodarstvih se morajo držati 
predpisanih ukrepov in splošno priznanih pravil higienskega in tehničnega 
varstva pri delu. 

7. člen 

Ce stalni kmetijski delavec, ki živi v skupnem gospodinjstvu z deloda- 
jalcem, zaradi bolezni ne more opravljati svojega dela, ga mora delodajalec na 
njegovo zahtevo en mesec obdržati v svoji oskrbi, lahko pa mu za ta čas pre- 
skrbi primerno oskrbo drugod. 

V primerih iz prejšnjega odstavka mora kmetijski delavec povrniti delo- 
dajalcu stroške oskrbe v višini, kot je vrednost oskrbe določena z delovno 
pogodbo (23. člen). 

8. člen 

Določbe prvega dela zakona o delovnih razmerjih veljajo primerno za vse 
kmetijske delavce. Za priložnostne kmetijske delavce se ne uporabljajo določbe 
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 kmetijskim delavcem in delodajalcem se sklene z 
delovno pogodbo. 

Delovna pogodba med stalnim kmetijskim delavcem in delodajalcem mora 
biti sklenjena pismeno, s priložnostnim kmetijskim delavcem pa je lahko skle- 
njena pismeno ali ustno. 

Delovna pogodba mora obsegati določbe o tem, ali se sklene stalno ali 
priložnostno delovno razmerje, ali je sklenjeno delovno razmerje za nedoločen 
čas, za določen čas ali na poskušnjo, o tem, kakšna kmetijska dela mora kme- 
tijski delavec opravljati, 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 delov- 
nega razmerja. 
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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 pa na poskušnjo, 
se šteje, da je bilo sklenjeno za nedoločen čas, če kmetijski delavec brez ugovora 
delodajalca dela še naprej po preteku dogovorjenega roka oziroma po preteku 
roka iz prejšnjega odstavka. 

12. člen 

Kmetijski delavec lahko sklene delovno razmerje, če izpolnjuje tele splošno 
pogoje: 

1. da je star 15 let, 
2. da je zdrav, 
3. da zoper njega ni bil s sodbo sodišča izrečen varnostni ukrep prepovedi 

opravljanja poklica kmetijskega delavca. 

13. člen 

Delovne pogodbe, sklenjene s stalnimi kmetijskimi delavci, morajo biti 
registrirane. 

Za delo pristojni upravni organ občinskega ljudskega odbora vodi register 
delovnih pogodb stalnih kmetijskih delavcev v zasebnih kmetijskih gospo- 
darstvih. 

Delodajalec mora poslati delovno pogodbo v registracijo najkasneje 30 dni 
potem, ko delavec nastopi delo. 

Pogodbo, ki ni v skladu z zakonom, vrne upravni organ delodajalcu z 
napotilom, kako naj jo popravi. 

III. Delovni čas, počitki in dopusti 

14. člen 

Redni delovni čas stalnega kmetijskega delavca traja v enem letu 8 ur na 
delovni dan. Ce preneha delovno razmerje pred pretekom leta, se računa po- 
vprečje za čas trajanja delovnega razmerja. 

Delodajalec mora razporediti delo tako, da stalni kmetijski delavec ne dela 
noben delavnik več kot 10 ur in da se mu ne krati njegova pravica do nočnega 
počitka (15. člen) in do tedenskega počitka (16. člen). 

15. člen 

Nočni počitek traja najmanj 8 ur, za kmetijske delavce, ki še niso stari 
18 let, pa 9 ur. Cas nočnega počitka določi delodajalec tako, da pade v nočni 
počitek obvezno poleti čas od 21. do 4. ure, pozimi pa čas od 22. do 5. ure. 
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16. Člen 

Tedenski počitek obsega celodnevni počitek ob nedeljah in državnih Praz7 
nikih; vendar pa mora stalni kmetijski delavec tudi ob teh dneh opravljati 
najbolj nujno delo v zvezi z oskrbovanjem živine. 

Namesto celodnevnega počitka ob nedeljah lahko delodajalec določi počitek 
dvakrat tedensko najmanj po pet ur. 

Stalni kmetijski delavec lahko zahteva, da mu delodajalec tedenski počitek 
razporedi tako, da ima najmanj enkrat na mesec 32 ur nepretrganega počitka. 
V tem času delavec ni dolžan opravljati niti del iz prvega odstavka tega člena. 

17. člen 

Določbe 15. in 16. člena tega zakona ne veljajo, če zaradi višje sile ali druge 
podobne okoliščine preti nevarnost za živino ali pridelek kmetijskega gospo- 
darstva. 

18. člen 

Delodajalec je dolžan napraviti ob koncu vsakega meseca s kmetijskim 
delavcem obračun glede opravljenih delovnih ur. 

19. člen 
i 

Stalni kmetijski delavec ima pravico do plačanega letnega dopusta, ki traja 
glede na skupni čas, ki ga je prebil 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. 

20. člen 

Stalni kmetijski delavec, ki še ni star 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. 

21. člen 

Stalni kmetijski delavec pridobi pravico do plačanega letnega dopusta po 
preteku 11 mesecev nepretrgane delovne dobe. 

22. člen 

Stalni kmetijski delavec ima pravico do izrednega plačanega dopusta skupaj 
7 dni v koledarskem letu zaradi nujnega zasebnega opravka (smrt v ožji družini 
in podobno). 
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IV. Plača 

23. člen 

Plača kmetijskega delavca 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 ter koliko od tega odpade na 
plačilo v denarju in koliko znaša vrednost prejemkov v naravi. 

Denarni prejemki se izplačujejo mesečno za nazaj. 

24. člen 

Qkrajni ljudski odbor predpiše z odlokom, ki ga sprejme na ločenih sejah 
obeh zborov, minimalne zneske mesečnih plač kmetijskih delavcev ter koliko 
največ sme znašati vrednost prejemkov v naravi v razmerju do skupne plače. 

Sekretariat Izvršnega sveta za delo lahko predpiše okvirne zneske za dolo- 
čitev minimalnih plač ter okvirne stopnje za določitev razmerja med vrednostjo 
prejemkov v naravi in skupno plačo. 

25. člen 

V delovni pogodbi se ne more določiti nižja plača, kot je določena s predpisi 
iz 24. člena tega zakona. 

S pritrditvijo za delo pristojnega upravnega organa občinskega ljudskega 
odbora se lahko dogovori delodajalec s kmetijskim delavcem tudi za nižjo plačo 
od minimalne plače po 24. členu tega zakona, če je delavčeva zmožnost za delo 
bistveno zmanjšana, tako da lahko opravlja le lažja kmetijska dela. Najnižja 
plača pa v tem primeru ne sme biti nižja kot 75 % od minimalne plače po 24. 
členu tega zakona. 

26. člen 

Ce ima kmetijski delavec kot prejemek v naravi pri delodajalcu stanovanje, 
ima pravico do osebne uporabe ali souporabe primernega stanovanjskega pro- 
stora. 

Ob prenehanju delovnega razmerja se mora kmetijski delavec iz stano- 
vanja izseliti.. 

27. člen 

Hrana mora ustrezati razmeram delodajalčevega gospodarstva, v vsakem 
primeru pa mora biti zadostna in zdrava. 

28. člen 

Kot prejemek v naravi se ne more dogovoriti uživanje zemljišča, ki bi si 
ga moral kmetijski delavec sam obdelati. 

29. člen 

Stalni kmetijski delavec ima za čas plačanega dopusta pravico do nado- 
mestila v višini skupne plače (23. člen). 
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30. člen 

Delo, ki ga stalni kmetijski delavec opravi po naročilu delodajalca več, kot 
znaša redni delovni čas (14. člen), se šteje za nadurno delo. 

Za vsako uro nadurnega dela pripada kmetijskemu delavcu za 50 % višja 
plača, kot znaša njegova redna plača, preračunana na 1 uro rednega delovnega 
časa. 

Plača za nadurno delo se obračuna ob koncu leta, če preneha delovno raz- 
merje med letom, pa ob prenehanju delovnega razmerja. 

Nadurno delo se plača v denarju. 

V. Prenehanje delovnega razmerja 

31. člen 

Delovno razmerje kmetijskega delavca preneha po sporazumu, z odpovedjo, 
s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno, po samem zakonu, z izstopom 
z dela ali z odpustom. 

32. člen 

Delovno razmerje med delodajalcem in kmetijskim delavcem lahko preneha 
vsak čas po sporazumu. 

Sporazum s stalnim kmetijskim delavcem mora biti pismen. 

33. člen 

Delovno razmerje, sklenjeno za nedoločen čas, lahko odpove tako delodajalec 
kakor tudi kmetijski delavec. 

Ce odpove delovno razmerje delodajalec, mora na zahtevo kmetijskega 
delavca dati odpoved pismeno in jo obrazložiti. 

Ce je dana odpoved do 15. v mesecu, začne teči odpovedna doba s tem 
dnem, če je dana po 15. v mesecu, pa s prvim dnem naslednjega meseca. 

34. 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 
odpovedni rok. 

35. člen 

Stalnemu kmetijskemu delavcu ni mogoče odpovedati med boleznijo, ki 
ne traja več kot en mesec, in med letnim dopustom. 

36. člen 

Delovno razmerje, sklenjeno za določen čas, preneha s pretekom časa, za 
katerega je bilo sklenjeno, razen v primeru iz drugega odstavka 11. člena tega 
zakona. 
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37.  člen 

Po samem zakonu  preneha  delovno razmerje kjnetijskemu delavcu: 
— če ga pristojni organ socialnega zavarovanja proglasi za trajno in po- 

polnoma nezmožnega za delo — z dnem ugotovitve nezmožnosti; 
— če je bil zoper njega s pravnomočno sodbo sodišča izrečen varnostni ukrep 

prepovedi opravljanja poklica kmetijskega delavca — z dnem pravnomočnosti 
sodbe; 

— če je bil s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na kazen zapora ali na 
kakšno drugo težjo kazen — z dnem, ko nastopi kazen. 

38. člen 

Kmetijski delavec lahko izstopi z dela brez poprejšnje odpovedi: 
— če mu delodajalec ne izplača dogovorjenih denarnih prejemkov do 15. dne 

v mesecu za prejšnji mesec; 
— če дш ne daje primerne hrane oziroma stanovanjskega prostora (26. in 

27. člen); 
— če delodajalec grdo ravna z njim ali če ga sili k storitvi nezakonitih 

oziroma nemoralnih dejanj ali če ga sili k opravljanju dela v življenju oziroma 
zdravju nevarnih pogojih ali dela, ki ni bilo dogovorjeno; 

— če mu delodajalec kljub opozorilu krati pravice iz 15., 16., 19. do 22. člena 
tega zakona. 

Za izstop z dela se šteje, če kmetijski delavec tri 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. Kmetijski 
delavec ima v takem primeru pravico do denarnega nadomestila v višini skup- 
nega zneska plače za čas odpovednega roka. 

39. člen 

Delodajalec lahko odpusti z dela kmetijskega delavca brez poprejšnje 
odpovedi, če s svojim ravnanjem ogroža življenje ozirojna zdravje delodajalca 
oziroma njegovih družinskih članov ali če ga delodajalec zaloti pri storitvi 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na predlog. 

Ce delodajalec neupravičeno odpusti z dela kmetijskega delavca, se šteje 
takšen odpust kot delodajalčeva odpoved. 

VI. Kazenske določbe 

40. člen 

Delodajalec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 20 000 dinarjev: 
1. če sklene delovno razmerje s kmetijskim delavcem brez prejšnjega 

dovoljenja (4. člen); 
2. če kljub opozorilu stalnega kmetijskega delavca ravna v nasprotju z 

določbami 7. člena tega zakona; 
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3. če s stalnim kmetijskim delavcem ne sklene pismene delovne pogorih 
(10. člen); b& 

4. če   sklene   delovno   pogodbo   z   osebo,   ki   nima   predpisanih   pogoj 
(12. člen); 

5. če ne pošlje v registracijo delovne pogodbe v predpisanem roku (13. (.] 
6. če ne napravi obračuna (18. člen). 
Ce je bil delodajalec trikrat kaznovan zaradi prekrška po tem členu, se m 

poleg kazni po prejšnjem odstavku lahko izreče tudi prepoved zaposlitve km^ 
tijskcga delavca v svojem kmetijskem gospodarstvu. 

VII. Prehodne in končne določbe 

41. člen 

Delovna razmerja kmetijskih delavcev v zasebnih kmetijskih gospodarstvih 
se morajo urediti v skladu z določbami tega zakona najkasneje v dveh mesecih 
od dneva, ko začne veljati ta zakon. 

V roku iz prejšnjega odstavka morajo delodajalci poslati delovne pogodbe 
v registracijo pristojnemu organu (13. člen). 

42. člen 

Izvršni svet izda po potrebi predpise za izvrševanje tega zakona, lahko pa 

glede posameznih vprašanj pooblasti Sekretariat Izvršega sveta za delo, da 
o njih izda natančnejše predpise. 

43. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v >-Uradnem listu LRS.-< 

OBRAZLOŽITEV 

Organizatorji proizvodnje na naši vasi so kmetijska posestva in vse kme- 
tijske zadruge. Njihova proizvajalna sredstva se naglo krepijo, tako da lahko 
obvladajo sedaj okrog 20 % obdelovalne površine v vseh fazah delovnega pro- 
cesa. Podani so pogoji, da se ta odstotek v naslednjih letih občutno poveča. Ne 
gre pa le za kompleksno obdelovanje zemljišč samo z družbenimi proizvajalnimi 
sredstvi. V kooperacijski proizvodnji se družbena proizvajalna sredstva pove- 
zujejo s proizvajalnimi sredstvi zasebnih kmetijskih gospodarstev in njihovo 
delovno področje se na ta način izredno poveča. Organizirana proizvodnja postaia 
množična, dostopna večini zasebnih kmetijskih gospodarstev. S kooperacijo ne 
izboljšujemo samo obdelovanja zemljišč v tehničnem pogledu, temveč hkrati 
urejujemo proizvodne odnose v skladu s socialističnimi principi. Tako si princin 
nagrajevanja po proizvodnem učinku in princip razširjene reprodukcije utirata 
pot na podeželju in izpodrivata ostanke izkoriščanja najete delovne sile, ki jih 
zakon o 10-hektarskem maksimumu ni mogel likvidirati. 

Čeprav je naš dosedanji gospodarski razvoj avtomatično, t. j. brez pravnih 
predpisov v glavnem omejil izkoriščanje s tem, da se delo nagrajuje po sociali- 
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stičnem principu, bo vendarle zakon moral podpreti razvoj organizirane kme- 
tijske proizvodnje in urediti sicer maloštevilna, a doslej premalo urejena delovna 
razmerja kmetijskih delavcev v zasebnih kmetijskih gospodarstvih. 

Po zakonskem predlogu naj bi bila zaposlitev kmetijskih delavcev v za- 
sebnih gospodarstvih le izjemoma dovoljena in sicer v primerih, ko kmetijska 
organizacija ne more prevzeti obdelovanja zemljišč, samo zasebno kmečko go- 
spodarstvo pa zemljišč ne zmore obdelovati n. pr. zaradi bolezni, invalidnosti, 
starosti ali siceršnje delovne nezmožnosti družinskih članov. Oba razloga skupaj 
naj bosta pogoj za zaposlitev kmetijskega delavca. Natančnejše določbe o tem, 
v kakšnih primerih sme zasebno kmetijsko gospodarstvo sprejeti v delovno 
razmerje kmetijskega delavca, predpiše občinski ljudski odbor z odlokom. 

Po podatkih Republiškega zavoda za socialno zavarovanje je zaposlenih 
v LR Sloveniji 1500 kmetijskih delavcev pri zasebnih delodajalcih, od tega jih 
je 1315 zaposlenih v tem poklicu kot v edinem, glavnem poklicu. 

Obstoječa delovna razmerja kmetijskih delavcev v zasebnih gospodarstvih 
je treba urediti z ustreznimi predpisi, ker nimamo predpisov, ki bi urejali 
v celoti ta razmerja. Smoter novih predpisov naj bi bil urediti ta delovna 
razmerja na način, da se ta razmerja postopoma vskladijo z razvojem kmetijske 
proizvodnje. 

Pooblastilo za izdajo takega zakona daje 415. člen zakona o delovnih 
razmerjih. 

Ker pri delovnih razmerjih kmetijskih delavcev, zaposlenih v zasebnih 
kmetijskih gospodarstvih ne gre za običajna delovna razmerja delavcev, za- 
poslenih pri zasebnih delodajalcih, za katera bi se mogli uporabljati predpisi 
4. dela ZDR, temveč gre za delovna razmerja posebnega značaja, je utemeljena 
izdaja tega predpisa. Ti delavci žive v večini primerov v skupnem gospodinjstvu 
z zasebnim delodajalcem, opravljajo svojevrstna dela na posebne načine in to 
vpliva na pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja ter je zaradi tega tudi 
treba na svojstven način urediti njihova delovna razmerja. 

Predlog republiškega zakona o delovnih razmerjih kmetijskih delavcev 
v zasebnih gospodarstvih se nanaša tako na kmetijske delavce, ki jim je d^lo 
v zasebnejn kmetijskem gospodarstvu, katerega opravljajo, stalno in redno, edini 
in glavni poklic, kot tudi za kmetijske delavce, ki so v zasebnih kmetijskih 
gospodarstvih le priložnostno zaposleni. Predlog zakona se tudi nanaša na dni- 
narje, če njihovo razmerje dobi značaj delovnega razmerja. 

Kot kmetijska dela šteje predlog zakona vsa dela v zasebnem kmetijskem 
gospodarstvu, razen obrtniških in gospodinjskih del. V primeru, če delavec 
opravlja tako kmetijska kot ostala dela, se smatra za kmetijskega delavca, če 
opravlja pretežno kmetijska dela. 

Zasebno kmetijsko gospodarstvo sme sprejeti kmetijskega delavca le s 
poprejšnjim dovoljenjem občinskega upravnega organa za delo, ki pa .mora 
dati dovoljenje, če so podani za zaposlitev kmetijskega delavca v zakonu dolo- 
čeni pogoji. 

Predlog zakona pooblašča Sekretariat IS za delo, da izda predpise o načinu 
strokovnega usposabljanja kmetijskih delavcev. 

Tako za kmetijskega delavca,, kot za zasebnega delodajalca veljajo primerno 
splošni predpisi glede higienskega in tehničnega varstva pri delu, predvsem 
seveda zadevne določbe 1. dela ZDR. 
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Za primer, če kmetijski delavec, ki živi v skupnem gospodinjstvu z delo- 
dajalcem oboli in ne more opravljati svojega dela, ga je zasebni delodajalec 
dolžan na njegovo zahtevo obdržati en mesec v svoji oskrbi, lahko pa mu pre- 
skrbi primerno oskrbo drugod, kmetijski delavec pa mora v takem primeru 
delodajalcu povrniti stroške oskrbe v višini, kot je vrednost oskrbe, določena 
v pogodbi. Delavec namreč v obliki oskrbnine dobi od socialnega zavarovanja 
nadomestilo od ijkupne plače, t. j. od plače v gotovini in dajatev v naravi, in 
je torej iz tega razloga ta določba umestna. Po predlogu zakona se mora skleniti 
delovno razmerje stalnega kmetijskega delavca s pismeno delovno pogodbo, ki 
mora obsegati bistvene določbe glede vrste delovnega razmerja, glede kmetijskih 
del, ki naj jih kmetijski delavec opravlja, glede plače, počitkov in dopustov, 
lahko pa so v delovni pogodbi tudi določbe o delovnem času, o odgovornosti za 
škodo, o odpovednih rokih itd. 

Delovna pogodba priložnostnega kmetijskega delavca je lahko tudi ustna. 
Z obvezno registracijo delovnih pogodb stalnih kmetijskih delavcev pri 

upravnem organu občinskega ljudskega odbora, ki je pristojen za delo, zakon 
uvaja novost, ki naj ima namen voditi evidenco nad zaposlovanjem delavcev 
v zasebnih kmetijskih gospodarstvih. 

Predlog zakona nalaga dolžnost delodajalcu, da pošlje delovno pogodbo v 
registracijo v roku 30 dni ko delavec nastopi delo. Ce delovna pogodba ni v 
skladu z zakonom, jo pristojni upravni organ z navodili vrne delodajalcu, da 
jo vskladi z določbami zakona. 

Delovno razmerje stalnih kmetijskih delavcev se sklene sicer na načine 
in s pogoji po ZDR (za nedoločen čas, za določen čas, na poskušnjo). Predlog 
zakona te določbe povzema. 

Delovni čas stalnih kmetijskih delavcev se ureja in določa po predlogu 
zakona, glede na značaj dela in glede na skupno gospodinjstvo z zasebnim delo- 
dajalcem na ta način, da se določa redni delovni čas tako, da mora trajati v 
enem letu povprečno 8 ur na dan, vendar mora delodajalec delo tako razpo- 
rediti, da kmetijski delavec na dan ni več zaposlen kot 10 ur in da se mu ne 
krati nočni počitek, ki mora trajati vsaj 8 ur, za kmetijske delavce, mlajše od 
18 let, pa vsaj 9 ur. Kratiti se mu tudi ne sme tedenski počitek, pod katerim 
se razume celodnevni počitek ob nedeljah in državnih praznikih. Tudi na te 
dneve mora kmetijski delavec opraviti tista opravila, ki so nujna pH oskrbo- 
vanju živine. 

Cas nočnega počitka določi delodajalec, tako. da pade v nočni počitek 
obvezno poleti čas med 21. in 4. uro naslednjega dne. pozimi pa med 22. in 
5. uro naslednjega dne. 

Delodajalec lahko po predlogu zakona določi namesto celodnevnega počitka, 
dvakrat na teden počitek po 5 ur. Sam stalni kmetijski delavec pa lahko 
zahteva, da mu delodajalec da tedenski počitek tako, da ima najmanj enkrat 
na mesec 32 ur nepretrganega počitka, v katerem času ni dolžan opravljati 
niti nujnih del oskrbovanja živine. 

Določbe glede nočnega in tedenskega počitka ne veljajo v primeru, če 
zaradi višje sile ali zaradi drugih podobnih okoliščin preti nevarnost za živino 
ali kmetijski pridelek. 

Važna je določba o sprotnem ugotavljanju delovnega časa, kar je potrebno 
predvsem zaradi obračuna nadur. 



Priloge 131 

Stalnim kmetijskim delavcem se določa plačan letni dopust glede na de- 
lovno dobo pod pogoji, ki jih določa ZDR, prav tako izredni plačani letni dopust. 
Za čas letnega dopusta je kmetijski delavec upravičen do nadomestila v višini 
skupne plače. 

Glede plačevanja kmetijskih delavcev določa predlog zakona, da predpiše 
okrajni ljudski odbor z odlokom, ki ga sprejme na ločenih sejah obeh zborov, 
minimalne zneske plač, denarno vrednost dajatev v naravi in razmerje med 
vrednostjo prejemkov v naravi in skupno plačo. Okvirne zneske za določitev 
minimalnih plač lahko predpiše Sekretariat IS za delo. 

Predlog zakona predvideva edino možnost odstopanja od določanja nižjih 
kot minimalnih plač v primeru, če je delavčeva zmožnost za delo bistveno 
zmanjšana, tako da lahko opravlja le lažja dela. Vendar pa tudi v tem primeru 
najnižja plača ne sme biti nižja kot 75 % minimalna plača. 

Kmetijski delavec je upravičen do plačila nadur s 50 0/o-nim poviškojn za 
vse ure opravljenega dela nad rednim delovnim časom, ki ga opravi po naročilu 
delodajalca; nadurno delo se plača v gotovini ob koncu leta. 

Stanovanje, ki ga ima kmetijski delavec, ki živi v skupnem gospodinjstvu 
z zasebnim delodajalcem, se smatra kot pravica do osebne uporabe ali souporabe 
stanovanjskega prostora in preneha ta pravica skupno s prenehanjem delovnega 
razmerja. 

Hrana mora ustrezati razmerajn gospodarstva in mora biti zadostna ter 
zdrava. 

Kot dajatev v naravi se ne more določiti uživanje zemljišča, katerega bi 
moral kmetijski delavec sam obdelovati. 

Predlog zakona določa naslednje načine prenehanja delovnega razmerja: 
po sporazumu, z odpovedjo, s pretekom časa, po samem zakonu ter z izstopom 
z dela in z odpustom. Posebnost je pri prenehanju zaradi odpovedi. Delodajalec 
ne more odpovedati kmetijskemu delavcu, kadar je ta bolan ali na letnem 
dopustu, če pa traja bolezen več kot en mesec, mu delovno razmerje lahko 
odpove. 

Z dela lahko izstopi kmetijski delavec brez poprejšnje odpovedi in ima 
ta izstop za delodajalca učinek odpovedi, če delavec do 15. v mesecu ne dobi 
za prejšnji mesec izplačanih mesečnih prejemkov ali če mu ne daje primerne 
hrane ali stanovanjskega prostora, če delodajalec girdo ravna z njim ali ga sili 
k storitvi kaznivih ali nemoralnih dejanj ali če ga sili k opravljanju dela v 
življenju ali zdravju nevarnih pogojih ali dela, ki ni bilo dogovorjeno. 

Delodajalec pa lahko brez odpovedi odpusti delavca z dela, če s svojim 
ravnanjem ogroža življenje oz. zdravje delodajalca ali njegovih družinskih 
članov, ali če ga delodajalec zaloti pri storitvi kaznivega dejanja. Neupravičen 
odpust se šteje kot odpoved. 

Za delodajalce, kršilce določb določa predlog zakona denarne kazni do 
20 000 din. Ce je bil delodajalec trikrat kaznovan za prekršek po tem zakonu, 
se mu lahko prepove zaposlitev kmetijskega delavca. 

Obstoječa delovna razmerja kmetijskih delavcev je treba v dveh mesecih 
vskladiti z določbami tega zakona in poslati v registracijo že obstoječe delovne 
pogodbe. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za organizacijo oblasti 
in upravo 

POROČILO 

k predlogu zakona o delovnih razmerjih kmetijskih delavcev v zasebnih 
kmetijskih gospodarstvih 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo je 22. februarja 1960 obravnaval 
predlog zakona o delovnih razmerjih kmetijskih delavcev v zasebnih kmetijskih 
gospodarstvih in ga v načelu in podrobnostih sprejel. 

Pri podrobni obravnavi predloga zakona je odbor zlasti obravnaval 4. člen 
ter kazenske določbe, h katerim je dal svojo pritrditev. 

Pri obravnavi 4. člena predloga zakona je bilo poudarjeno, da je namen 
teh določb preprečiti izkoriščanje kmetijskih delavcev in urediti njihova delovna 
razmerja tako, da se ta razmerja postopoma spravijo v sklad z razvojem kme- 
tijske proizvodnje. Ker bi po mnenju odbora dosedanja formulacija prvega in 
drugega odstavka 4. člena lahko v praksi povzročila različno tolmačenje, je 
odbor predlagal, naj se prvi in drugi odstavek dopolnita oziroma spremenita 

tako, da se glasita: 
»Zasebno kmetijsko gospodarstvo sklene delovno razmerje s kmetijskim 

delavcem s poprejšnjim dovoljenjem za delo pristojnega upravnega organa 
občinskega ljudskega odbora. Dovoljenje za sklenitev delovnega razmerja se 
mora dati, če zaradi starosti ali bolezni ali kakega drugega razloga kmetijski 
gospodar oziroma njegovi družinski člani ne morejo posestva v redu obdelovati 
in ni možnosti za kooperacijo s kmetijsko zadrugo. 

Natančnejše določbe o tem, v kakšnih primerih sme zasebno kmetijsko 
gospodarstvo sprejeti v delovno razmerje kmetijskega delavca, predpiše občinski 
ljudski odbor na ločenih sejah obeh zborov.« 

Izvršni svet je kasneje predlagal, naj se v peti vrsti na novo formuliranega 
prvega odstavka 4. člena besedilo »ali kakega drugega razloga« nadomesti z 
besedilom »ali kakega drugega utemeljenega, od njega neodvisnega razloga«, 
s katerim se odbor v celoti strinja. 

Odbor se strinja tudi s spremembami, ki jih k 37. členu predloga zakona 
predlaga zakonodajni odbor. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme zakon o delovnih raz- 
merjih kmetijskih delavcev v zasebnih kmetijskih gospodarstvih skupno z pred- 
laganimi spremembami k 4. in k 37. členu. 

St. 06-40/1-60. 

Ljubljana, dne 22. februarja 1960. 

Poročevalec: Predsednik: 

PepcaPerovšekl.   r. MilanApihl.   r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za zdravstvo 
in socialno politiko 

POROČILO 

k predlogu zakona o delovnih razmerjih kmetijskih delavcev v zasebnih 
kmetijskih gospodarstvih 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko je na svoji seji dne 24. februarja 
1960 obravnaval predlog zakona in ga v načelu in podrobnostih sprejel brez 
sprememb. 

Odbor je ugotovil, da je potreba po izdaji tega zakona utemeljena po 
415. členu zakona o delovnih razmerjih. Predlog zakona vsebuje določila o 
varstvu kmetijskih delavcev v zasebnih kmetijskih gospodarstvih, zato odbor 
k tem določbam ni imel pripomb. 

Odbor se strinja tudi s spremembami, ki jih predlaga odbor za organizacijo 
oblasti in upravo k 4. členu predloga zakona. Prav tako se odbor tudi strinja 
3 predlogom zakonodajnega odbora, da se v 37. členu črta druga alinea. 

Odbor predlaga, da Republiški zbor sprejme predlog zakona z navedenimi 
spremembami in dopolnitvami. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Jožeta Globačnika. 

St. 06-40/2-60. 

Ljubljana, dne 26. februarja  1960. 

Poročevalec: Predsednik: 

JožeGlobačnikl.   r. MiraSvetinal.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Odbor za vprašanja dela 
in socialnega zavarovanja 

POROČILO 

k predlogu zakona o delovnih razmerjih kmetijskih delavcev v zasebnih 
kmetijskih gospodarstvih 

Odbor za vprašanja dela in socialnega zavarovanja je 24. februarja 1960 
obravnaval predlog zakona o delovnih razmerjih kmetijskih delavcev v zasebnih 
kmetijskih gospodarstvih. 

Po mnenju odbora bo sprejem tega zakona omogočil, da se bodo obstoječa 
delovna razmerja kmetijskih delavcev v zasebnih gospodarstvih uredila. 

Po podrobni obravnavi predloga zakona so bili nekateri člani odbora glede 
24. člena mnenja, naj bi Sekretariat Izvršnega sveta za delo obvezno predpisal 
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okvirne zneske za določitev .minimalnih plač ter okvirne stopnje za določitev 
razmerja med vrednostjo prejemkov v naravi in skupno plačo. Odbor pa te 
pripombe ni sprejel, ker meni, da je to treba prepustiti odlokom okrajnih ljud- 
skih odborov. Okvirne zneske oziroma okvirne stopnje naj bi Sekretariat Izvrš- 
nega sveta za delo predpisal le, če bodo to narekovale potrebe prakse. 

Odbor je obravnaval tudi spremembe in dopolnitve, ki jih je k prvemu 
in drugemu odstavku 4. člena predloga zakona predlagal odbor za organizacijo 
oblasti in upravo Republiškega zbora oziroma Izvršni svet in se je s temi 
spremembami strinjal,  tako, da se prvi in drugi odstavek tega  člena glasita: 

»Zasebno kmetijsko gospodarstvo sklene delovno razmerje s kmetijskim 
delavcem s poprejšnjim dovoljenjem za delo pristojnega upravnega organa 
občinskega ljudskega odbora. Dovoljenje za sklenitev delovnega razmerja se 
mora dati, če zaradi starosti ali bolezni ali kakega drugega utemeljenega, od 
njega neodvisnega razloga kmetijski gospodar oziroma njegovi družinski člani 
ne morejo posestva v redu obdelovati in ni možnosti za kooperacijo s kmetijsko 
zadrugo. 

Natančnejše določbe o tem, v kakšnih primerih sme zasebno kmetijsko 
gospodarstvo sprejeti v delovno razmerje kmetijskega delavca, predpiše ob- 
činski ljudski odbor na ločenih sejah obeh zborov.« 

Odbor se strinja tudi s spremembami, ki jih k 37. členu predloga zakona 
predlaga zakonodajni odbor. 

Odbor predlaga Zboru proizvajalcev, da sprejme zakon o delovnih razmerjih 
kmetijskih delavcev v zasebnih kmetijskih gospodarstvih. 

Odbor je za poročevalca določil ljudskega poslanca Stanislava Brovinskya. 

St. 07-21/1-60. 
Ljubljana, dne 24. februarja 1960. 

Poročevalec: Predsednik: 
StanislavBrovinskyl.  r. Jože   Bergant   L   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE   SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu zakona o delovnih razmerjih kmetijskih delavcev v zasebnih 
kmetijskih gospodarstvih 

Zakonodajni odbor je 26. februarja obravnaval predlog zakona s spremembo 
oziroma dopolnitvijo k 4. členu, ki jo predlaga odbor za organizacijo oblasti in 
upravo. Zakonodajni odbor se s to dopolnitvijo strinja. 

Pri podrobni obravnavi predloga zakona je odbor sprejel dopolnitev, ki jo 
je predlagal Izvršni svet, naj se v peti vrsti na novo formuliranega prvega 
odstavka 4. člena besedilo »ali kakega drugega razloga« nadomesti z besedilom 
»ali kakega drugega utemeljenega, od njega neodvisnega razloga.« 
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Dalje odbor predlaga, da se druga alineja 37. člena črta. Ta alinea govori, 
da preneha delovno razmerje po samem zakonu, če je bil s sodbo izrečen var- 
nostni ukrep prepovedi opravljanja poklica kmetijskega delavca. Ker takih 
primerov v praksi ne bo, zato je tako zakonsko določilo nepotrebno. 

Odbor je v načelu in podrobnostih sprejel predlog zakona z navedenimi 
spremembami  in  dopolnitvami ter predlaga,  da  ga Republiški  zbor sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Franca Belšaka. 

St. 06-40/3-60. 

Ljubljana, dne 26. februarja 1960. 

Poročevalec: Predsednik: 
F r a n c   B e 1 š a k   1.   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 zakona o delovnih razmerjih kmetijskih delavcev v zasebnih 
kmetijskih gospodarstvih 

Zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na seji 
dne 26. februarja 1960 obravnaval predlog zakona o delovnih razmerjih kme- 
tijskih delavcev v zasebnih kmetijskih gospodarstvih v besedilu, kot ga je 
predložil Izvršni svet. 

Člani odbora so v razpravi ugotovili, da je predlog tega zakona sestavljen 
v skladu z načeli našega družbenega in pravnega sistema in da daje možnost 
urediti sedanja delovna razmerja kmetijskih delavcev v zasebnih gospodarstvih. 

Odbor je v razpravi od člena do člena sprejel spremembe in dopolnitve, 
ki jih je k prvemu in drugemu odstavku 4. člena predloga zakona sprejel odbor 
za vprašanja dela in socialnega zavarovanja. Odbor sam pa je sprejel amandma 
k 37. členu predloga zakona, naj se v besedilu črta 2. alinea. 

Odbor predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog zakona o delovnih raz- 
merjih kmetijskih delavcev v zasebnih kmetijskih gospodarstvih sprejme. 

Za poročevalca je bil določen ljudski poslanec Janez Lesjak. 

St. 07-21/2-60. 
Ljubljana, dne 26. februarja 1960. 

Poročevalec: Predsednik: 
JanezLesjakl.   r. AndrejBabnikl.   r. 



POROČILO 
IZVRŠNEGA SVETA LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

ZA LETO 1959 

Prvi   del 

POLITIKA IN DELO IZVRŠNEGA SVETA 

Velik gospodarski in družbeni napredek ter nadaljnja krepitev političnega 
sistema socialistične demokracije so bile splošne značilnosti razvoja v naši repub- 
liki v letu 1959. Nadaljnje razvijanje samostojnosti delavskega samoupravljanja 
in njegove materialne osnove ter neposredna materialna zainteresiranost posa- 
meznika in kolektiva na uspehu dela je dalo pomemben prispevek pri povečanju 
proizvodnje pri dvigu storilnosti dela, in s tem tudi pri splošnem dvigu druž- 
benega standarda. Proces notranje ureditve in samostojnega tvornega delovanja 
naših komun in njihovih okrajnih skupnosti se je nadaljeval, ob še bolj uspeš- 
nem sodelovanju državljanov v svetih ljudskih odborov, ter v drugih že utrjenih 
oblikah neposredne demokracije, zlasti na zborih volivcev in v krajevnih od- 
borih. Stanovanjske skupnosti so v mestih in industrijskih naseljih zaorale novo 
ledino za nadaljnje razvijanje socialističnih družbenih odnosov. Neposredno 
in široko sodelovanje državljanov v organih družbenega samoupravljanja na 
področju šolstva, prosvete, kulture, znanosti, zdravstva, socialnega varstva m na 
drugih področjih, je izdatno pripomoglo k učinkovitemu delu in nadaljnjemu 
socialističnemu razvoju v teh javnih družbenih službah. Skratka, na vseh pod- 
ročjih družbenega življenja so bili v letu 1959 zaradi novih naporov delovnih 
ljudi in njihovega neposrednega sodelovanja v javnem življenju doseženi uspehi, 
ki predstavljajo izdaten nadaljnji korak pri izgradnji nove, socialistične družbe. 

Vse to je zasledovala tudi politika Izvršnega sveta Ljudske skupščine Ljud- 
ske republike Slovenije v preteklem letu. Pri izvajanju te politike so bili na 
posameznih področjih sprejeti ukrepi in opravljene naloge, ki jih obsega to 
poročilo. 

NOTRATNTJA POLITIKA 

Tudi v preteklem letu sta splošna krepitev materialno-družbene osnove in 
nadaljnji razvoj mehanizma socialistične demokracije izboljševala pogoje za 
vsestransko politično aktivnost državljanov, ki so uresničevali svoje osebne, 
politične, socialno-ekonomske in kulturno-prosvetne pravice, še posebej pa pra- 
vice delovnih ljudi-proizvajalcev v aktivnem vsestranskem sodelovanju v komu- 
nalni samoupravi in družbenem upravljanju. Pomemben pogoj za tako aktivnost 
je bilo tudi v tem obdobju spoštovanje samostojnosti in svobode v izražanju 
misli, verskih in drugih prepričanj, v skladu s tem nadaljnje oblikovanje ali 
utrjevanje obstoječih oblik svobodnega združevanja državljanov in končno 
zaščita nedotakljivosti človeške osebnosti in njenega dostojanstva. 

Vse naštete pravice so nujni sestavni del našega političnega sistema, ki 
že sam po sebi zagotavlja možnost, da državljan svoje osebne pravice in interese 
uresničuje neposredno tam, kjer dela in živi, to je v komuni, v gospodarskih 
in drugih organizacijah, v zavodih in njihovih organih družbenega upravljanja, 
v svetih ljudskih odborov, na zborih volivcev itd. Izvršni svet je v preteklem 
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letu posvečal posebno skrb temu, da so bile te možnosti kar najbolj vsestransko 
zagotovljene. 

V okviru te politike je Izvršni svet posvetil še posebno skrb obravnavanju 
in reševanju prošenj, peticij in pritožb državljanov v cilju, da bodo zagotov- 
ljene državljanom vse možnosti uveljavljanja njihovih ustavnih pravic ter v 
cilju hitrejšega in učinkovitejšega odpravljanja pomanjkljivosti ali nepravilnosti 
v delu upravnih organov in drugod. Z ustanovitvijo posebne službe za prošnje 
in pritožbe pri okrajnih ljudskih odborih in v večjih občinah je bila ustvarjena 
osnova za nadaljnje izboljšanje stanja na tem področju, ker je pravilno, da 
državljan svoje osnovne pravice in interese uspešno uveljavlja neposredno 
namesto svojega udejstvovanja oziroma v občini v kateri prebiva. 

Nadaljnja skrb je veljala razvoju službe pravne pomoči. Terjala jo je skrb 
za človeka, h kateri sodi med drugim tudi skrb za učinkovito pravno pomoč, 
ki naj zagotovi državljanom, da lahko svoje zakonite pravice ali koristi uve- 
ljavljajo in varujejo. Za občinske in okrajne ljudske odbore je bila ta služba 
uvedena z zakonom o organizaciji uprave ljudskih odborov, tako da jo prven- 
stveno ustanovijo občinski ljudski odbori, okrajni ljudski odbori pa le za 
državljane tistih občin, v katerih še nimajo kadrovskih pogojev zanje. Ce bodo 
poleg ljudskih odborov še dalje organizirale tako službo tudi družbene organiza- 
cije za svoje člane in če bo tudi odvetništvo, ki ne po številu ne po kvaliteti 
dela ne ustreza več potrebam naše današnje družbe, razvijalo nove, socialistične 
oblike odvetništva, bo tako postopoma nastala mreža službe pravne pomoči — 
dostopnejša kot doslej tako državljanom kakor tudi zavodom in organizacijam. 

Prispevek k zaščiti osebnih pravic državljanov je izpopolnjena zakonodaja 
glede prekrškov zoper javni red in mir, katere namen je utrditi tisti del splošne 
družbene discipline, ki zadeva varnost posameznika pred vznemirjenjem, zago- 
tovitev in realizacijo pravice do nemotenega dela, počitka in razvedrila, varnost 
življenja, zdravja in premoženja ter varstvo družbeno priznanega pojmovanja 
javne morale. V zakonu je glede določanja pristojnosti za prijavljanje in za 
upravno kaznovanje uporabljeno načelo široke decentralizacije, ki je bilo uve- 
deno z novelo temeljnega zakona o prekrških. Zato je določeno, da vodi upravni 
kazenski postopek na prvi stopnji za večino prekrškov občinski sodnik za pre- 
krške. S tem je dana možnost, da ljudski odbori in njihovi sveti za notranje 
zadeve oziroma pristojni upravni organi uravnavajo upravno-kaznovalno poli- 
tiko zaradi česar je bolj kot doslej .mogoče izrekati kazni za prekrške le tedaj, 
kadar je uporaba teh sredstev nujna, da bi zavarovali družbeno disciplino. 
Tako razširjeno varstvo javnih koristi naj zagotovi normalen način življenja 
in sožitja ljudi ter pomaga izgrajevati socialistične družbene odnose. Ukrep 
javno-varnostnih organov zaradi varstva javnega reda in miru je ostal le 
skrajno sredstvo, ker je treba družbeno disciplino utrjevati predvsem z delom 
družbenih organizacij. 

Podoben prispevek varstvu življenja državljanov, družbenega in osebnega 
premoženja je nova ureditev gasilstva, ki omogoča gasilskim organizacijam, da 
same odločajo o svoji ureditvi in delovanju. Tako se gasilstvo razvija v čvrsto 
organizirano in strokovno-tehnično dobro izučeno silo vzajemne pomoči držav- 
ljanov v obrambi pred požari in drugimi elementarnimi nesrečami. 

Politika Izvršnega sveta do priznanih verskih skupnosti je temeljila tudi 
v tem letu na strogem upoštevanju ustavnih določb, ki zagotavljajo slehernemu 
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državljanu svobodo vere in vesti. Vse verske skupnosti in njihovi pripadniki 
so uživali povsem enake pravice. Na podlagi teh načel in v skladu z določbami 
zakona o pravnem položaju verskih skupnosti se je rešila vrsta vprašanj, mnoga 
sporazumno s predstavniki verskih skupnosti. Dosledna stališča v politiki do 
verskih skupnoti kakor tudi proces normalizacije odnosov med verskimi skup- 
nostmi in državo sta pripomogla, da se je znatno zmanjšal vpliv najreakcionar- 
nejših elementov v posameznih verskih skupnostih in da njihov vpliv še nadalje 
upada. Odnosi z rimskokatoliško versko skupnostjo so se precej izboljšali po 
zaslugi Cirilmetodijskega društva katoliških duhovnikov in številnih razgovorov 
z najvišjimi predstavniki rimskokatoliške cerkve v Sloveniji. 

Glede pravosodja, ki vključuje v širšem smislu tudi javno pravobranilstvo, 
javno tožilstvo in odvetništvo, so bila prizadevanja Izvršnega sveta usmerjena 
predvsem na organizacijsko in kadrovsko krepitev teh institucij. V skladu / 
nadaljnjim razvojem našega komunalnega sistema so se nadaljevale priprave 
za ustanovitev novih sodišč, predvsem okrajnih v nekaterih industrijskih krajih, 
tako da se bo sodstvo čimbolj približalo ljudstvu, kar bo zagotovilo boljšo kaz- 
novalno politiko in doslednejše uresničevanje humanih načel naše pravosodne 
zakonodaje. Razvijajoč podružbljanje funkcij državnega aparata, je bila na 
podlagi resolucije in priporočila Ljudske skupščine močno razširjena mreža 
poravnalnih svetov, ki so kot družbeni organi dosegli lepe uspehe, saj so 
državljanom bližji kot sodišča. Njihov postopek je hitrejši in cenejši, uspeš- 
nejše pa tudi spodbujanje strank k poravnavi, ker temelji na neposrednem 
poznavanju razmer in ljudi. Poravnalni sveti preprečujejo nepotrebno pravdanje 
in nestrpnost med državljani. 

Politika Izvršnega sveta glede narodnih manjšin in narodnostno mešanih 
področij Slovenije je temeljila na nadaljnjem poglabljanju in razvijanju vse- 
stranske politične in ekonomske enakopravnosti narodnih manjšin, na še odloč- 
nejšem vljučevanju pripadnikov narodnih manjšin v sistem družbenega i 
delavskega upravljanja. Sprejeti so bili nadaljnji ukrepi za poglabljanje m 
utrjevanje enakopravnega sožitja prebivalcev na dvojezičnih, narodnostno 
mešanih področjih, zagotovljena pa tudi v ta namen potrebna materialna 
sredstva. 

Informativna služba pri Izvršnem svetu se je izboljšala in bolje in hitreje 
obveščala o notranjepolitičnem, gospodarskem in družbenem razvoju naše repub- 
like tako našo javnost, kakor tudi številne tuje novinarje, politične in druge 
javne delavce, ki so v večjem številu kot poprej obiskali Slovenijo. Kaze se 
potreba po ustanovitvi republiškega organa za informacije. 

GOSPODARSTVO 

Samoupravljanje proizvajalcev v gospodarstvu, zlasti neposredno uprav- 
ljanje gospodarskih organizacij po delovnih kolektivih je bil tudi v letu 1959 
tisti osnovni faktor, ki je omogočil telik nadaljnji gospodarski in s tem tudi 
splošni družbeni napredek v naši republiki. Nadaljnja krepitev samostojnosti 
proizvajalcev in delovnih kolektivov v proizvodnji in pri razpolaganju s skladi 
podjetij so v izdatni meri prispevali k porastu produkcije in zvišanju proizvod- 
nosti dela, s čimer je bila razširjena osnova tudi za nadaljnje razvijanje naših 
gospodarskih sil. 
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Izvajanje tekoče gospodarske politike je temeljilo na nalogah zveznega in 
republiškega družbenega plana, ki je predvideval visok porast proizvodnje in 
produktivnosti dela ter na tej podlagi tudi osebne potrošnje in življenjskega 
standarda, poleg tega pa tako usmerjanje investicijske in proračunske potrošnje, 
da bi se razpoložljiva sredstva v čim večji meri uporabila za, izvrševanje 
osnovnih nalog perspektivnega plana. 

Skladno s temi smernicami je Izvršni svet sodeloval razen pri svojih tudi 
pri pripravljanju in izvajanju ukrepov, ki so jih za pospeševanje gospodarskega 
razvoja in stabilizacije tržišča sprejemali zvezni organi. Gospodarsko politiko 
je izvajal s pomočjo republiških upravnih organov, zbornic, združenj in drugih 
organizacij ter v tesnem sodelovanju z okrajnifni in občinskimi ljudskimi odbori, 
pa tudi z gospodarskimi organizacijami. Kot najbolj uspešne oblike dela se 
je Izvršni svet posluževal posvetovanj s predsedniki in podpredsedniki okrajnih 
in občinskih ljudskih odborov, za katere je pripravil ustrezno gradivo in na 
katerih je razpravljal o tekočih gospodarskih problemih in potrebnih ukrepih. 

Ob taki vključitvi vseh ustreznih činiteljev se je usmerilo delovanje repub- 
liških organov v prvi vrsti k tistim problemom, ki so bili odločilnega pomena 
za to, da bi dosegli postavljene cilje. Tako je bila posvečena posebna pozornost 
vskladitvi republiškega družbenega plana z okrajnimi in po njih z občinskimi 
družbenimi plani in plan podjetij v vseh njihovih osnovnih postavkah, zlasti 
pa glede politike novih zaposlitev in produktivnosti dela, investicijske in pro- 
računske potrošnje ter razvoja osebne potrošnje in družbenega standarda. 

Izvršni svet je v skladu s splošnimi državnimi ukrepi sam in s pomočjo 
svojih organov, družbenih in političnih organizacij ter v sodelovanju z ljud- 
skimi odbori skrbel zlasti za uveljavljanje načel gospodarske politike glede 
delitve dohodka gospodarskih organizacij ter uvajanja spodbudnega načina na- 
grajevanja pri delu kot osnove za hitrejši razvoj delovne storilnosti. V skladu 
s tem je usmerjal tudi politiko investiranja k pospešenemu izvajanju rekon- 
strukcij in uvajanju sodobnejših proizvodnih postopkov. Prav tako je stalno 
spremljal razvoj proizvodnje ter na podlagi ugotovljenih neskladnosti opozarjal 
na popolnejše in enakomernejše uporabljanje obstoječih zmogljivosti. 

Zaradi naraščanja vseh oblik potrošnje, zlasti pa osebne in investicijske, 
so bili potrebni ukrepi za ohranitev dosežene stabilizacije na tržišču. S temi 
ukrepi je bilo mogoče v večini primerov odpraviti začasne motnje zlasti na trgu 
s kmetijskimi pridelki. Akcije za hitrejše naraščanje proizvodnje, za omejitve 
izvoza oziroma povečanje uvoza ter ustvarjanje zalog so ugodno vplivale na 
založenost tržišča posebne glede preskrbe z rnlekom, jajci, mesom, živino, krom- 
pirjem, sadjem in zelenjavo. 

Na stabilizacijo cen je ugodno.vplivala tudi evidenca in kontrola cen za 
nekatere industrijske izdelke. Povečanje investicijske potrošnje, zlasti pa pospe- 
šena stanovanjska graditev sta povzročila večje težave pri preskrbi z gradbenim 
materialom (cement, steklo, opeka, inštalacijski material), ki so bile deloma 
olajšane s povečanim uvozom oziroma zmanjšanim izvozom. Hkrati so bili spre- 
jeti ukrepi za hitrejšo rekonstrukcijo industrije gradbenega materiala. 

Rezultati leta 1959 kažejo, da so bile osnovne naloge družbenega plana 
uspešno izpolnjene oziroma celo presežene. Kljub neugodni letini, ki je povzro- 
čila zmanjšanje pridelkov sadjarstvu in vinogradništvu, se je ostala kmetijska 
proizvodnja razvijala ugodno. Celotni narodni dohodek se je povečal za okoli 
9 %. S tejn je realni obseg narodnega dohodka v letu 1959 za 35,6% višji kot 
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v letu 1956 ter je v treh letih naraščal povprečno za 10,7 0/o in presegel pred- 
videno naraščanje, ki naj bi po perspektivnem planu znašalo 8 0/o. 

Na ugoden razvoj celotne proizvodnje je v največji meri vplival visok porast 
industrijske proizvodnje, ki je po svojem fizičnem obsegu za 11 % večja kot v 
preteklem letu; s tem je bil letni plan presežen za okoli 3 0/o. Industrijska pro- 
izvodnja je v zadnjih treh letih naraščala povprečno za 10,3 0/o ter s tem znatno 
presegla predvidevanja perspektivnega plana, ki je računal s povprečnim pove- 
čanjem za 8,1 % na leto. 

Ugoden razvoj industrijske proizvodnje je bil omogočen z boljšim in enako- 
mernejšim izkoriščanjem kapacitet vse leto, k čemur je v največji meri pomagal 
spodbudnejši način nagrajevanja. Poleg tega se je znatno izboljšala oskrba z 
reprodukcijskim materialom, zlasti z uvoznim. 

Za zagotovitev uspešnega razvoja industrije v tekočem in v naslednjih letih 
je bilo več posvetovanj z vsemi prizadetimi činitelji, predvsem s predsedniki 
okrajnih in občinskih ljudskih odborov ter s predstavniki delavskih svetov pod- 
jetij; najbolj je bilo treba paziti na pravočasno in kvalitetno izdelavo investi- 
cijskih programov ter v zvezi s tem na izboljšanje dela projektantskih orga- 
nizacij, na uvajanje sodobne opreme, modernih tehnoloških postopkov ш 
avtomatizacije, na sodelovanje med podjetji, zlasti z ustanavljanjem poslovnih 
združenj itd. Zaradi skladnejšega razvoja posameznih industrijskih dejavnosti 
so posebne komisije pripravljale perspektivne plane razvoja industrije grad- 
benega materiala ter kemične, lesne, papirne in živilske industrije. Dosežem 
so bili pomembni uspehi pri združevanju sredstev gospodarskih organizacij, 
kar bo prispevalo k boljši izpolnitvi nalog perspektivnega plana. 

Kljub neugodnim vremenskim razmeram, ki so zahtevale znatno večje 
napore pri izvajanju ukrepov za pospeševanje proizvodnje, je doseženi obseg 
kmetijske proizvodnje zadovoljiv, saj je za 18 % višji kot v letu 1957 oziroma 
za 43,5 % višji od povprečne proizvodnje v letih 1952/1956. Tak razvoj kmetijske 
proizvodnje je bilo mogoče doseči s povečanim uvajanjem zadružne mehani- 
zacije, večjo porabo gnojil, povečanjem površin, zasejanih z intenzivnimi sor- 
tami, ter z razširitvijo organizirane proizvodnje na družbenih posestvih in v 
zadružnem sodelovanju. Organizirana proizvodnja je zajela v letu 1959 že okoli 
11 % obdelovalnih površin; pri tem so posebno pomemben razvoj dosegla druž- 
bena kmetijska posestva, ki se vse bolj usmerjajo v specializirano proizvodnjo 
in se združujejo tudi v kombinate. Povečana in kakovostno izboljšana krmska 
osnova je ugodno vplivala na večjo proizvodnjo v živinoreji. 

Za pospešitev razvoja kmetijske proizvodnje so bile povečane tudi investi- 
cijske naložbe. Pri tem je bilo v večji meri doseženo združevanje sredstev 
kmetijskih organizacij; pri sestavljanju investicijskih programov pa je bil dan 
večji poudarek rentabilnosti vlaganj. 

V gozdarstvu je že uspelo tako v družbenem kot v zasebnem sektorju 
znižati obseg sečnje pod letni prirastek. Z racionalnejšim izkoriščanjem lesne 
gmote je bilo mogoče kljub omejenim količinam in večjim potrebam zadovoljiti 
potrošnike lesa, zlasti pa industrijo in rudarstvo. Zaradi skladnejšega razvoja 
je bil sestavljen osnutek perspektivnega programa razvoja gospodarstva in lesne 
industrije, ki je bil posredovan tudi okrajnim ljudskim odborom. 

Na podlagi povečanih investicijskih sredstev je narasla gradbena dejavnost 
po vrednosti za okoli 19 %, po fizičnem obsegu pa za okoli 9 0/o. Hkrati s 
povečanjem gradbenih del pa je naraščalo tudi število zaposlenih, tako da v 
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gradbeništvu produktivnost dela ni napredovala. Ugodnejši razvoj gradbenih 
del je zaviralo pomanjkanje gradbenega materiala ter nezadostne kapacitete 
za dovršitev del. Zato so bili sprejeti ukrepi, da bi se gradbeni mizarski izdelki 
in inštalacijska dela začeli proizvajati oziroma izvajati na industrijski način, 
hkrati pa so bili v ta namen odobreni krediti iz sredstev republike in ljudskih 
odborov. Poleg tega so pristojni organi spremljali graditev najpomembnejših 
objektov in pomagali odpravljati motnje, ki so graditev zavirale. 

Promet se je ugodno razvijal ter dosegel in presegel predvidevanja plana z 
izjemo železniškega tovornega prometa. Izvršni svet je ustanovil posebno komi- 
sijo, ki naj bi ob predvideni reorganizaciji železnic izdelala predloge za okre- 
pitev delavskega upravljanja in za izboljšanje pogojev gospodarjenja na tem 
področju. 

Močan porast javnega četnega prometa je bil dosežen s povečanjem in 
boljšim izkoriščanjem prevoznih kapacitet. Hkrati so se nadaljevala dela za 
modernizacijo cestnega omrežja. Povečanje pomorskega prometa je bilo dose- 
ženo z novimi plovnimi objekti ter z usposobitvijo luke v Kopru za prekomorski 
promet. Modernizacija in razširitev poštno-telefonsko-telegrafskega omrežja je 
bila izvršena ob finačnem sodelovanju okrajev, občin in gospodarskih orga- 
nizacij. 

Obseg obrtne dejavnosti se je v letu 1959 povečal za okoli 10 0/o. Uspešno 
izvajanje politike razvoja obrtništva s krepitvijo socialističnega sektorja se kaže 
v tem, da se je povečal njegov delež že na 72 % celotne vrednosti obrtniške 
proizvodnje. Ker obrtniška proizvodnja kljub močnemu porastu ni mogla v 
celoti zadovoljiti potreb prebivalstva in gradbeništva, so bila pripravljena po- 
svetovanja s predstavniki industrijskih, gradbenih in trgovinskih podjetij, zato 
da bi jih vključili v akcijo za izboljšanje preskrbe tržišča s proizvodi in uslugajni 
obrtniškega značaja. S kontrolo cen, ki so jo izvajali občinski ljudski odbori, je 
kljub velikemu povpraševanju porast cen obrtniških proizvodov in uslug znašal 
le okoli 3 %. 

Obenem s povečano potrošnjo se je povečal blagovni promet v trgovini 
skupno za 15 0/o, od tega v trgovini na malo za 16 %. Ker v trgovini bolj zaostaja 
trgovska mreža na malo, je osnovna skrb veljala povečanju prodajnih mest v 
trgovini na malo, posebno z uvajanjem modernejših načinov prodaje. 

Izboljšani pogoji preskrbe, zlasti pa povečani blagovni skladi na podlagi 
večje proizvodnje in uvoza, so vplivali, da stabilnost na tržišču ni bila bistveno 
prizadeta. Skupni indeks cen na drobno je znašal 102,8, od tega pri industrijskih 
izdelkih  101,6, pri prehrani  103,9 in pri uslugah 103,4. 

Promet v gostinstvu se je povečal za 13%, število turistov pa za 17 0/o,- 
od tega inozemskih za 37 %. Za pospeševanje turizma je bil podrobno obdelan 
problem strokovne usposobljenosti kadrov ter izdelan perspektivni program 
izgradnje turističnih centrov v Sloveniji. Hkrati se je obravnavala tudi ustrezna 
ureditev trgovine, obrti, prometa ter komunalnih in turističnih naprav v teh 
centrih. 

Intenzivno naraščanje zaposlenosti v letih 1957 in 1958 je bilo v letu 1959 
nekoliko zaustavljeno. Izboljšana politika glede novih zaposlitev, izpopolnje- 
vanje strokovnega znanja delavcev in uslužbencev, uvajanje spodbudnejšega 
načina nagrajevanja, izboljšanje organizacije dela in tehnoloških postopkov se 
omogočili večji porast produktivnosti dela, ki je narasla v industriji za 7,4 %. 
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Novi pravilniki o osebnih dohodkih so omogočili gospodarskim organi- 
zacijam samostojnejšo politiko nagrajevanja, ki bolj ustreza njihovim potrebam 
in ki temelji na ekonomski podlagi. Večja sredstva podjetij za izobraževanje 
in sistematično strokovno usposabljanje za potrebe delovnih mest so omogočila 
gospodarskim organizacijam in organom njihovega upravljanja, da so s hitrej- 
šim izpopolnjevanjem strokovnega znanja neposrednih proizvajalcev prispevali 
k povečanju storilnosti dela. 

Izvoz je le malenkostno presegel obseg prejšnjega leta, tako da predvi- 
devanje družbenega plana ni bilo doseženo. Vzrok temu so bile povečane potrebe 
na domačem ter poslabšani prodajni pogoji na zunanjem trgu. Ob tem Pa se 

je znatno izboljšala struktura izvoza v korist industrijskih izdelkov z višjo 
stopnjo obdelave. 

Skupni obseg investicijskih naložb v osnovna sredstva je znašal 87 milijard 
din ter je bil za 20% večji kot v letu 1958. Porast investicij je bil dosežen 
pri vseh gospodarskih in negospodarskih dejavnostih, razen pri prometu. V 
skladu s smernicami družbenega plana so se najbolj povečale naložbe za razvoj 
turizma, obrtništva in trgovine, pa tudi za razvoj kmetijstva in industrije. Pri 
negospodarskih dejavnostih so se močno povečala vlaganja za graditev šolskih 
in zdravstvenih objektov ter za stanovanjsko in komunalno graditev. 

V okviru splošnega intenzivnega naraščanja investicij so se najbolj povečala 
vlaganja iz decentraliziranih sredstev, to je iz sredstev ljudskih odborov in 
gospodarskih organizacij. Poleg tega so na obseg investicij pomembno vplivala 
tudi prosta bančna sredstva, ki se vedno uspešneje vključujejo v finansiranje 
gospodarskih in negospodarskih dejavnosti. 

Znaten obseg decentraliziranih sredstev je zahteval od Izvršnega sveta 
tako usmerjanje teh sredstev, da bodo najhitreje prispevala k povečanju pro- 
izvodnje in življenjskega standarda oziroma k izpolnitvi osnovnih nalog per- 
spektivnega plana. V ta namen se je posebej analizirala dosedanja investicijska 
politika ter razpoložljiva sredstva v letu 1959, na podlagi tega pa vsklajevala 
investicijska politika republike z investicijsko politiko ljudskih odborov in 
podjetij. Kreditiranje izgradnje posameznih objektov se je v vedno večji men 
izvajalo z udeležbo sredstev prizadetih politično-teritorialnih enot in gospo- 
darskih organizacij ter z združevanjem sredstev. Združevanje sredstev se je 
izvajalo tudi s pomočjo bančnega sistema na podlagi ekonomskih interesov pri- 
zadetih gospodarskih organizacij. S temi ukrepi je Izvršni svet vplival na 
zoževanje investicijske fronte in jo usmerjal na najpomembnejše objekte. 

Skupna proračunska potrošnja v LRS je znašala 33.236 mil. dinarjev, kar je 
•za 12,4 0/o več kot v letu 1958. Skladno s smernicami družbenega plana so se 
v tem letu okrepili materialni izdatki predvsem za potrebe šolstva, pa tudi 
zdravstva in socialnega skrbstva. Tako republika kot ljudski odbori so v večji 
meri porazdelili proračunska sredstva za negospodarske investicije, kar vse je 
omogočilo, da je tudi razporeditev proračunskih sredstev vplivala na izboljšanje 
življenjskih  razmer prebivalstva. 

Vedno večja odvisnost proračunske potrošnje od osebnih dohodkov prebi- 
valstva je hkrati z naglim razvojem gospodarstva povzročila, da je bil dotok 
proračunskih sredstev enakomernejši ter ni prihajalo do težav pri finansiranju 
proračunskih izdatkov. Planirani obseg proračunskih dohodkov je bil presežen 
ter bodo proračuni v glavnem zaključeni s presežki. 
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Glede osebne potrošnje in življenjske ravni prebivalstva so se razmere 
znatno izboljšale pri delavcih in uslužbencih. Skupni plačni skladi v družbenem 
sektorju so se povečali za 24%; ob upoštevanju porasta življenjskih stroškov za 
4,5 % je znašal realni porast plačnih skladov 18,7 %, porast povprečne realne 
plače v družbenem sektorju pa 12,3 %. Tak porast osebnih dohodkov znatno 
presega predvidevanja perspektivnega plana, ki je računal s povprečnim pora- 
stom osebne potrošnje za 6 do 7 % na leto. Povečanje osebnih dohodkov pa 
ni bilo doseženo prvenstveno z večjo produktivnostjo dela, kot je to nakazoval 
družbeni plan, temveč tudi z drugimi ukrepi, n. pr. z administrativnim pove- 
čanjem plač konec leta 1958 ter s povečanjem osebnih dohodkov z novimi 
tarifnimi pravilniki, s katerimi so se tarifne postavke v letu 1959 povečale 
povprečno za  15,4 0/o. 

Družbeni gospodarski razvoj v letu 1959 jasno potrjuje pravilnost naše 
ekonomske politike in pozitivni vpliv ekonomskih ukrepov gospodarskega 
sistema na razvoj proizvodnje in potrošnje. Visoka raven, proizvodnje in po- 
trošnje je nedvomno posledica krepitve materialne osnove delavskega uprav- 
ljanja in komunalnega sistema, kar vse je spodbujalo neposredno proizvajalce 
in gospodarske organizacije k večji storilnosti dela in boljšemu gospodarjenju, 
komune pa k večji zainteresiranosti za uspešnejši razvoj gospodarstva na njiho- 
vem območju. Vsi ti pogoji nakazujejo možnost še uspešnejšega razvoja v 
bodoče, tako da lahko računamo, da bodo osnovne naloge perspektivnega plana 
dosežene že v letu 1960. 

ŠOLSTVO, KULTURA, PROSVETA IN ZNANOST 

Šolstvo. Osnovna naloga, ki si jo je Izvršni svet v preteklem letu zadal 
v okviru nadaljnjega izvajanja šolske reforme, je bila konkretizacija reforme 
osnovnega šolstva oziroma uporaba načel splošnega zakona o šolstvu na osnov- 
no šolstvo v naši republiki. Zaradi tega je Izvršni svet sam in s pomočjo svojih 
organov posvetil vso pozornost predlogu zakona o osnovni šoli. V smislu načel, 
ki jih je postavil že splošni zakon o šolstvu, si je Izvršni svet pri izdelavi 
predloga zakona prizadeval, da osnovno šolo poveže čim tesneje z življenjem 
naše družbe, tako da bi šola v sodelovanju z družino in družbenimi organiza- 
cijami vzgojila državljana, ki bo sposoben uporabiti pravice in izpolnjevati 
naloge, ki mu jih nalaga socialistična družba. Kot važno sredstvo za dosego 
tega smotra je v zakonu posebej poudarjena potreba po povezanosti med šolo 
in komuno in potreba po takem pouku, ki ne posreduje le znanja, temveč 
usposablja mladega človeka za nenehno osvajanje novega znanja. Primeren 
pomen je bil pri tem dan tudi proizvajalnemu delu. Ker je zakon o osnovni 
šoli po oceni Izvršnega sveta načelnega pomena z razvijanje našega vzgojnega 
in izobraževalnega sistema, je Izvršni svet v sporazumu z Ljudsko skupščino 
dal osnutek zakona v široko javno razpravo, po kateri je Ljudska skupščina 
zakon tudi sprejela. 

Osnovna šola je v smislu novega zakona samo prvi korak k temeljiti in 
dosledni demokratizaciji vsega našega vzgojnega in izobraževalnega sistema. 
Ustrezne priprave pa so bile že opravljene tudi za nove zakone o srednjih šolah. 
Ze v tem letu pa je Izvršni svet poskrbel za enoten in demokratičen način 
prehoda iz osnovne šole v nadaljnje šole. Zaradi istih smotrov je v skladu s 
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predpisi Zveznega izvršnega sveta prvič v preteklem letu uredil vprašanje 
vstopa na višje in na visoke šole. Izhajajoč iz spoznanja, da zlasti življenjske 
izkušnje in proizvodno delo razvijajo v človeku sposobnosti in metode, po 
katerih se lahko sistematično izobražuje, je Izvršni svet omogočil vpis na višje 
šole in univerzo tudi tistim državljanom, ki se uspešno uveljavijo v proizvodnji. 
V tem smislu je Izvršni svet sprejel odloke o načinu izvedbe razpisa ter o 
pogojih za vpis na gimnazije in strokovne šole za leto 1959/1960, dalje odlok za 
vpis na višje strokovne šole ter odlok o sprejemnih izpitih absolventov dolo- 
čenih šol za vpis na ustrezne fakultete. Že v preteklem letu je dal pobudo, da 
se organizirajo razni tečaji in se tako čim večjemu številu državljanov omogoči, 
da izkoristijo dane možnosti. 

Hkrati s tem je Izvršni svet s pomočjo svojih organov poskrbel za nadaljnje 
razvijanje izobraževanja odraslih, saj družbene in ekonomske razmere zahte- 
vajo, da se državljanom, ki delajo, takoj omogoči povečanje splošne in strokovne 
izobrazbe s takim načinom izobraževanja. Na tem področju so bili v preteklem 
letu doseženi že lepi uspehi. 

. Pomembne sklepe je Izvršni svet sprejel tudi glede višjega šolstva. Ljudski 
skupščini je predlagal ustanovitev Višje komercialne šole in Višje tehnične šole 
v Mariboru. Pri tem ni šlo samo za nadaljevanje procesa, ki je že dalj časa 
v teku in ki ima namen zadovoljiti novo nastale potrebe po posebnem tipu 
strokovnjaka, temveč tudi za nadaljevanje naporov, da reorganiziramo višje 
in visoko šolstvo kot celoto. Izvršni svet se je v okviru obravnav v Zveznem 
izvršnem svetu in Zvezni ljudski skupščini orientiral na razvijanje trostopnega 
študija in glede na razvoj višjega šolstva v Mariboru kot na doprinos k reformi 
višjega in visokega šolstva sploh. Prav s temi ukrepi je bila v preteklem letu 
postavljena tudi orientacija na razvijanje novega univerzitetnega centra v 
Mariboru, s čimer bomo dosegli decentralizacijo univerzitetnega študija. 

Izvršni svet se je ukvarjal tudi z vprašanji, kako razviti mrežo vzgojnih in 
izobraževalnih zavodov v republiki in zagotoviti investicije zanje. Izvršni svet 
meni, da so vsi zavodi — razen višijih in visokih šol — v načelu zadeva občin 
in okrajev. Računajoč s težavami, ki se pojavljajo, pa je Izvršni svet vodu 
računa o tem, da bo treba zagotoviti potrebno pomoč pri kreditiranju graditve 
šolskih objektov v nekaterih mestih in industrijskih središčih, zlasti tam, kjer 
obstaja nevarnost, da bi morali poučevati v treh izmenah, pa tudi v nekaterih 
okrajih (Gorica, Koper, Murska Sobota in Novo mesto). 

Kultura in prosveta. V preteklem letu je politika Izvršnega sveta 
na področju prosvete in kulture posvetila posebno pozornost nadaljnjemu 
utrjevanju organov družbenega upravljanja, posredovanja kulturno prosvetnih 
pridobitev čim širšemu krogu prebivalstva in materialni pomoči za tako delo- 
vanje. Zato da bi rešili vrsto perečih vprašanj, je bilo sprejetih več predpisov, 
ki naj posamezna področja pravno urede ter tako omogočijo smotrno usmer- 
janje naporov za napredek kulturne ravni in zavesti ljudstva. 

Razprava o letnem poročilu Izvršnega sveta za leto 1958 na šesti seji 
Ljudske skupščine LRS je opozorila na potrebo, ki se je je Izvršni svet zavedal 
že prej, naj bi namreč centralni umetniški ansambli organizirali svoja gosto- 
vanja tako, da bi bila tudi manjša, predvsem pa okrajna središča deležna 
kvalitetnih kulturnih prireditev. Zaradi tega je Izvršni svet izvedel določene 
organizacijske ukrepe in dal Mestnemu gledališču v Ljubljani tudi materialno 
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pomoč, s katero mu je omogočil stalna gostovanja po okrajih, kjer ni stalnih 
gledališč. Ta problem je že prej rešilo Slovensko narodno gledališče v Mariboru 
za okraja Maribor in Mursko Soboto, Slovensko ljudsko gledališče v Celju 
pa za okraj Celje. 

Založniško dejavnost je Izvršni svet usmerjal s tem, da je priporočil Skladu 
za pospeševanje založništva, naj z aktivnejšo politiko vpliva na strukturo 
založniških programov, ki pogosto dajejo prednost družbeno manj pomembnim, 
a komercialno zanimivejšim edicijam. Sklad naj bi podpiral predvsem politično- 
ideološko, znanstveno, poljudnoznanstveno in mladinsko literaturo, pri čemer 
naj bi izdajanje politične literature pospeševal z ustreznimi višjimi podporami. 

Glede naše filmske proizvodnje je Izvršni svet sodil, da je treba predvsem 
okrepiti družbene vloge filmskih svetov in njihov vpliv na podjetja in njihove 
programe. Sicer pa je o perečih vprašanjih našega filma obširno razpravljal 
Svet za kulturo in prosveto LRS. 

Varstvo naših naravnih znamenitosti je zajeto v republiškem zakonu o 
narodnih parkih, ki je bil pripravljen in sprejet v preteklem letu in s katerim 
so določena temeljna načela ter način varovanja in upravljanja narodnih par- 
kov. Določene naloge s tega področja bo opravljala posebna komisija, ki jo je 
imenoval Izvršni svet izmed kulturnih in javnih delavcev. 

Ker zavzemajo muzeji v našem kulturnem življenju vidno mesto in nji- 
hova pomembnost iz dneva v dan raste, je bilo nujno urediti to materijo z 
republiškim predpisom. Zato je Izvršni svet pripravil predlog zakona o mu- 
zejih, ki ga je Ljudska skupščina sprejela. Zakon obravnava muzeje kot 
kulturno - prosvetne zavode, ne da bi zapostavljal strokovne in znanstvene 
naloge, ki so jim naložene, hkrati pa preprečuje anarhično ustanavljanje in 
odpravljanje zavodov te vrste. Za izvajanje muzejskega zakona bo treba izdati 
še nekaj dopolnilnih predpisov. 

Znanost. Izvršni svet je dalje skrbel za izvajanje programa izgradnje 
ljubljanske Univerze s tem, da je omogočil nadaljnja gradbena dela za naravo- 
slovno in filozofsko fakulteto ter začetek graditve objekta za jaki tok fakultete 
za elektrotehniko in strojništvo, objekta za tekstilno tehnologijo, fakultete za 
rudarstvo, metalurgijo in kemijsko tehnologijo ter objekta za gozdarski in 
veterinarski oddelek fakultete za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo. 
Medtem je bil dograjen in opremljen Inštitut za metalne konstrukcije. V pri- 
hodnjem letu bo Izvršni svet omogočil nadaljnjo graditev teh objektov, upo- 
števajoč pri tem, da bi pri graditvi objektov gospodarskih fakultet še nadalje 
participirala federacija. 

Delo velikih inštitutov, kakor so Kemijski inštitut Borisa Kidriča, Inštitut 
Z3 elektriško gospodarstvo in Inštitut za turbinske stroje, do katerih ima 
Izvršni svet skupno z Univerzo in Slovensko akademijo znanosti in umetnosti 
ustanoviteljske pravice in dolžnosti, je tudi v preteklem letu spremljal z vso 
pozornostjo. Svojo politiko iz prejšnjih let, ko so se omenjeni veliki inštituti 
finančno osamosvojili, je Izvršni svet v preteklem letu še nadalje izvajal s 
posameznimi organizacijskimi ukrepi v tem smislu, da se ti inštituti še tesneje 
povežejo s potrebami industrije, a da se obenem čimbolj usposobijo za samo- 
stojne znanstvene raziskave. Izvršni svet je pri tem upošteval, da postaja 
moderna tehnologija bolj in bolj odločilen pogoj naših ekonomskih uspehov. 

10 
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S pripojitvijo Centralne veterinarske bolnice Fakulteti za agronomijo, 
gozdarstvo in veterinarstvo je bilo le-tej omogočeno realizirati določbe svojega 
statuta in organizirati kot svojo posebno delovno enoto »klinični center«, ki 
ji je potreben za izvajanje študijskih in vzgojnih nalog. 

Posebno skrb je Izvršni svet posvetil družbenim vedam. V preteklem letu 
je omogočil preosnovo Inštituta za sociologijo v samostojen znanstveni zavod, 
ki ima predvsem nalogo vzgajati predavatelje za družbene vede na vseh fakul- 
tetah ljubljanske Univerze. Na novo je bil ustanovljen Inštitut za zgodovino 
delavskega gibanja z nalogo, da znanstveno proučuje delovanje komunistične 
partije, ljudsko revolucijo na slovenskem ozemlju in socialistično graditev v LR 
Sloveniji. V njegov sestav sta prešla Muzej narodne osvoboditve LRS v Ljub- 
ljani in v sporazumu s CK ZKS tudi zgodovinski arhiv CK ZKS. 

SOCIALNA POLITIKA IN ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Najpomembnejši ukrep na področju socialne politike in zdravstvenega 
varstva v preteklem letu je vsekakor razširitev zdravstvenega zavarovanja na 
kmetijske proizvajalce. V okviru načel zveznega zakona uvaja republiški zakon 
osnovno zdravstveno zavarovanje, s katerim zagotavlja kmetijskim proizva- 
jalcem pravico zdravljenja vseh bolezni tako v stacionarnih kot tudi v ambu- 
lantno-polikliničnih ustanovah ter pravico do zdravil, sanitetnega materiala 
in drugih zdravstvenih pripomočkov, pri čemer so zdravstvene storitve ali 
brezplačne ali pa jih deloma plačujejo zavarovanci. Zakon dopušča tudi mož- 
nost, da občinski oziroma okrajni ljudski odbori z razširjenim zdravstvenim 
zavarovanjem zagotovijo kmetijskim proizvajalcem še druge pravice, ki z 
osnovnim zdravstvenim zavarovanjem niso zajete, ali da se jim zmanjša ude- 
ležba pri plačevanju posameznih zdravstvenih storitev, kolikor pač to dopušča 
gospodarska zmogljivost kmetijskih proizvajalcev in zmogljivost zdravstvenih 
zavodov. Zakon je pomemben tudi zato, ker po eni strani veže neposredno 
zavarovance, da plačujejo v sklad zdravstvenega zavarovanja splošni prispevek 
od kmetijskih dohodkov (kar je bilo za leto 1960 določeno v višini 2 % od 
katastrskega dohodka) in splošni osebni prispevek (kar je bilo za leto 1960 
določeno z zneskom 1200 din za koristnika), in ker po drugi strani — vodeč 
računa o tem, da je že v preteklih letih bilo zdravljenje nekaterih specifičnih 
bolezni za kmetijske proizvajalce brezplačno in so stroške takega zdravljenja 
nosili proračuni občin, okrajev in republike — tudi v bodoče predvideva tak 
prispevek iz občinskih, okrajnih in republiškega proračuna. Za tekoče leto je 
z družbenim planom predvideno, da bo republika vplačala v okrajne sklade 
zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev 300 mil. dinarjev, okraji in 
občine pa 80 do 123 0/o, računano od skupnega zneska splošnega prispevka, ki 
ga morajo plačati kmetijski proizvajalci na območju okraja. 

Na podlagi sprejetega zakona se bo število koristnikov zdravstvenega za- 
varovanja povečalo za več kot 500.000 oseb; to pa terja od republike, okrajev 
in občin skrb za nadaljnje razširjanje zdravstvenih kapacitet in za pospešene, 
usposabljanje zdravstvenih kadrov, kar je trenutno najbolj pereča naloga s 
področja zdravstva. 

Upoštevajoč te potrebe, se je Izvršni svet še dalje trudil, da čimprej dokonča 
vse priprave za modernizacijo in nadaljnjo izgradnjo klinik in zavodov Fakul- 
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tete za medicino in stomatologijo kot učne in raziskovalne baze na zdravstve- 
nem področju. Skrb za vzgojo višjega medicinskega kadra pa je izražena v tem, 
da Izvršni svet z republiškimi sredstvi sodeluje pri izgradnji šole za medicin- 
ske sestre v Mariboru. 

Zaradi načelne odločitve, da ostanejo v pristojnosti republiških organov 
le klinike in nekateri specialni zavodi, drugi zdravstveni zavodi pa naj bodo 
v pristojnosti okrajev in občin, je Izvršni svet v preteklem letu dal Bolnico za 
tuberkulozo v Sežani v pristojnost Okrajnega ljudskega odbora v Kopru, 
Bolnico za pljučno tuberkulozo v Topolščici in Zdravilišče v Laškem pa v 
pristojnost Okrajnega ljudskega odbora Celje. 

Izvršni svet je posvetil pozornost tudi naravnim zdraviliščem, na katere 
je opozorila razprava o poročilu Izvršnega sveta za leto 1958 na 6. seji Ljudske 
skupščine. Pripravljen je zakonski osnutek, ki naj bi uredil to materijo. Treba 
pa je to problematiko še enkrat proučiti s stališča, če ne bi kazalo nekatera 
vprašanja s tega področja rešiti najprej v zveznem merilu. Ustrezno gradivo je 
že pripravljeno in bo kmalu ponovno obravnavano. 

Sicer pa si je Izvršni svet pri reševanju nalog s področja socialne politike, 
ki predstavlja skrb za delovnega človeka, za družino, za njene vsakodnevne 
potrebe, za reševanje stanovanjskih in komunalnih vprašanj, za izboljšanje 
življenjskih in delovnih razmer, prizadeval, da se težišče teh dejavnosti prenese 
na občine, na stanovanjske skupnosti in na tiste družbene organizacije, ki v 
skladu s svojim programom in svojim vsakodnevnim delom opravljajo tudi 
socialnovarstvene naloge, ker bo le tako zagotovljeno uspešno izvajanje le-teh. 

V okviru stanovanjskih skupnosti so bili doseženi že znatni uspehi v orga- 
niziranju otroških varstvenih ustanov ter raznih servisnih služb za pomoč 
družini, posebno glede družbene prehrane. 

Vso skrb je Izvršni svet posvetil varstvu borcev NOB. V republiki in pri 
ljudskih odborih je bila organizirana posebna služba in ustanovljene komisije, 
ki naj rešujejo predvsem vprašanja zdravja, stanovanj, zaposlitev ter ostale 
socialne probleme borcev. Z rednimi mesečnimi prejemki v obliki priznaval- 
nine bodo rešeni težji socialni primeri nekaterih kategorij borcev, ki nimajo 
rednih dohodkov za preživljanje. 

KOMUNALNI SISTEM 

Ob nadaljnjem notranjem utrjevanju komunalnega sistema, pri čemer naše 
občine in okraji z velikim zamahom razvijajo svoje ekonomske in družbene 
sile, je bilo treba še nadalje prilagajati obmo-čja komun njihovim družbenim 
funkcijam in nekatere občine odpraviti. Izvršni svet je zato — v skladu s 
koristmi in težnjami prebivalcev — podprl predloge okrajnih ljudskih odborov 
glede odprave nadaljnjih sedem občin (pri tem so vštete tudi občine, katerih 
odpravo je Izvršni svet predlagal že decembra 1959, Ljudska skupščina pa je 
sprejela zakon januarja 1960), ki same niso imele pogojev za ekonomski in 
družbeni razvoj, in jih posredoval Ljudski skupščini. Tako je sedaj v Sloveniji 
85 občin, vendar pa je pričakovati predloge za odpravo še dveh občin, preden 
se bo oblikovanje občin za nekaj časa ustalilo. 

Ker so se mestne občine v Ljubljani in Mariboru kot komune okrepile in 
se v dosedanji praksi pokazale  kot potrebne, je Izvršni svet posvetil večjo 
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pozornost organizaciji in delovanju mestnih svetov. Ob sodelovanju predstav- 
nikov teh občin in okrajnih ljudskih odborov Ljubljane in Maribora so bila na 
skupnem sestanku rešena pereča vprašanja in sprejeta enotna stali&ča, ki pa ne 
ovirajo deloma različnega delovanja mestnih svetov v Ljubljani in v Mariboru. 

Postopno odpravljanje majhnih občin in oblikovanje velikih občinskih 
območij je postavilo v ospredje vprašanje večje vloge krajevnih odborov kot 
krajevnih družbenih samoupravnih organov, zlasti v krajih, ki so oddaljeni od 
občinskega centra. Izvrstni svet je proučil zbrano problematiko in je mnenja, 
da bodo morale občine povečati skrb za razvoj krajevnih odborov in njihove 
samostojnosti. To velja še zlasti sedaj, ko po zakonu prevzemajo v nemestmh 
naseljih tudi funkcije stanovanjskih skupnosti. Svoja stališča bo Izvršni svet 
posredoval občinskim ljudskim odborom na posebnem posvetu, posvečenem 
tem problemom, pri čemer bi obravnavali tudi vprašanje izdatnejše pomoči 
občinske uprave pri pripravljanju zborov volivcev in večje pozornosti njihovim 
predlogom. Izvršni svet smatra, da bi se ob takih ukrepih ta pomembna usta- 
nova neposredne demokracije lahko bolj razvila. 

ORGANIZACIJA UPRAVE 

Po uveljavitvi komunalnega sistema so ob postopni decentralizaciji državne 
uprave okrajni in zlasti občinski upravni organi dobivali nove in nove naloge. 
Pri tem je predvsem občinska uprava s strokovno relativno šibkim kadrom 
nenehno naraščala ter se tudi stihijsko drobila na številne majhne organe. Vse 
bolj se je kazala potreba po tem, da se vsa naša lokalna uprava zaradi eko- 
nomičnosti in boljšega poslovanja reorganizira in notranje učvrsti, in sicer na 
osnovi dejanskih, analitično preverjenih potreb po kadrih. Zato je Izvršni svet 
v skladu s priporočili Zveznega izvršnega sveta predložil Ljudski skupščini 
LRS zakon o organizaciji uprave ljudskih odborov, ki je bil uveljavljen sredi 
leta 1959. Izvršni svet je intenzivno spremljal in hkrati s pomočjo pristojnih 
republiških upravnih organov usmerjal delo v zvezi z analizo delovnih mest 
ter za pripravo nove organizacije, pa tudi sistemizacije delovnih mest, ki se je 
morala izvesti hkrati z reorganizacijo, kar vse je bilo opravljeno do konca leta. 
S tem pa ni rečeno, da ne bo treba tudi v bodoče skrbeti za izboljševanje 
sedanjih rešitev, upoštevajoč rezultate prakse. 

Poleg tega je bil čas resno pričeti tudi delo za sistemizacijo delovnih mest 
v republiških upravnih organih. S tem delom, ki pa še ni moglo biti opravljeno 
do kraja, naj bi tudi v republiški upravi dosegli vskladitev delovnih mest z 
dejanskimi potrebami. Izvršni svet skrbi, da bi se število uslužbencev v uprav- 
nih organih ne zviševalo po nerpotrebnem, zaradi česar pa bo treba zboljsati 
njihovo strokovno raven in povečati delovno storilnost. 

V zvezi z urejanjem plačilnega sistema v državni upravi in v drugih 
javnih službah je Izvršni svet zaradi ureditve položajnih plač v republiški in 
lokalni upravi izdal ustrezne odloke, obenem pa poskrbel za smotrnejše nagra- 
jevanje v nekaterih republiških finančno samostojnih zavodih. Pri potrjevanju 
pravilnikov teh zavodov, glede katerih ima Izvršni svet ustanoviteljske pravice, 
je menil, da naj bo nagrajevanje bolj stimulativno, da naj bo plača v večji 
meri odvisna od učinka in kvalitete dela. 
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Drugi   del 

DELO REPUBLIŠKE UPRAVE 

1. poglavje    - 

NOTRANJA POLITIKA 

1. Državni sekretariat za notranje zadeve LRS 

Državni sekretariat za notranje zadeve LR Slovenije je v okviru pristoj- 
nosti, ki mu jih daje Zakon o organih za notranje zadeve ter drugi zakoniti 
predpisi opravljal upravne zadeve in dejavnosti na področju zaščite državne 
varnosti, javnega reda, reda in miru, svobode in pravic državljanov, družbenega 
in osebnega premoženja ter na področju izvršitve kazni, civilne zaščite in 
osebnih stanj. 

Zunanje-politična afirmacija Jugoslavije, krepitev materialno družbene 
baze ter novi uspehi na področju družbenega upravljanja in samoupravljanja, 
so nadalje utrjevali naš družbeni sistem in njegovo stabilnost. Hkrati s tem pa 
se je pojavljala tudi določena sovražna in protisocialistična dejavnost, izvirajoča 
predvsem iz tujine, pri čemer je vidno vlogo odigrala tudi naša emigracija, ki 
je v napačni luči prikazovala razne objektivne težave v izgradnji naše družbe 
in napake, ki so se pri tem pojavljale. Vendar je ta sovražna dejavnost mini- 
malna, saj odpade na politične delikte le 3,09 % vseh kaznivih dejanj, storjenih 
v tem letu. Zaradi različnih kaznivih dejanj oziroma prekrškov državnovarnost- 
nega značaja je bilo prijavljenih javnim tožilstvom oziroma sodnikom za pre- 
krške 1.471 oseb. Od teh je bilo sodno kaznovanih zaradi žalitve države ali 
njenih predstavnikov 73, zaradi sovražne propagande 26, zaradi vohunstva 6, 
4 osebe pa so še v preiskavi. 

Pomembno vlogo v preprečevanju take sovražne dejavnosti so odigrale tudi 
družbeno-politične organizacije in državljani. 

Poleg določene prizadevnosti tujih obveščevalnih služb, ki se je predvsem 
odražala v legalnem in ilegalnem zbiranju podatkov političnega, gospodarskega 
in vojaškega značaja, se je stopnjevala aktivnost zlasti na področju sovražne 
propagande. Ta je prišla do izraza zlasti ob naših notranje-političnih ukrepih 
na področju gospodarstva in socializacije vasi. Poudariti je treba, da zaradi 
pravilnega političnega dela ta dejavnost ni dobila organiziranih oblik. Gre le 
za posamezne izpade prizadetih, do katerih politična razlaga naših ukrepov ni 
našla poti. 

Pod vplivom vzhodne propagande smo imeli tudi nekaj pojavov povratništva 
v zvezi z informbirojem, ki pa niso imeli nekega večjega pomena. Proces 
razdvajanja bivših pristašev informbiroja je ustvaril pogoje, da se jih je dobršen 
del ponovno in aktivno vključilo v socialistično graditev. 

Vpliv slovenske »politične« emigracije na Zahodu stalno slabi in izgublja 
na pomenu. To dejstvo ima za posledico vedno globlje razdvajanje njenih vrst 
ter preusmerjanje na pozicije ekonomske emigracije. Povezana z ostalimi emi- 
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giantskimi skupinami pa si zelo prizadeva za notranjo konsolidacijo in za 
uveljavitev takozvane enotne jugoslovanske politične emigracije po skupnem 
jugoslovanskem konceptu. Bori se za vpliv med našo ekonomsko emigracijo 
in novimi begunci, aktivna pa je tudi v zbiranju podatkov o situaciji v Jugo- 
slaviji. 

Pod vplivom naše doslednosti v politiki do verskih skupnosti in zakonitosti 
na tem področju, so se parole o dozdevnem pomanjkanju verske svobode m 
preganjanju cerkve pri nas do kraja izčrpale in profanirale ter imajo v inozem- 
stvu čedalje manj odmeva. Prav tako se je izboljšal odnos slovenskih ordinarijev 
in duhovščine do oblasti sploh. 

Pojavi organiziranega nezadovoljstva v posameznih gospodarskih organi- 
zacijah so bili redki, obstojajo pa določene težave in pomanjkljivosti, ki pa se 
rešujejo predvsem s političnimi sredstvi. 

Maloobmejni promet z Italijo po Videmskem sporazumu je zelo pomemben 
za odnose med obema državama, in za našo politiko aktivne koeksistence. 

Vseh upravičencev maloobmejnega sporazuma je 186.852, od tega 105.069 
italijanskih in 71.783 naših državljanov. V letu 1959 je bilo 2,063.703 prehodov 
naših in 1,387.547 prehodov italijanskih državljanov. 

Zelo so narasli tudi prihodi tujcev s potnimi listi. Tujci so bili ob številnih 
stikih z našimi državljani na splošno korektni in je ta frekvenca odigrala 
pozitivno vlogo. V inozemstvo je potovalo 47.671 naših državljanov. Državni 
sekretariat za notranje zadeve je nekoliko zaostril izdajo potnih listov, in sicer 
samo v primerih, ko razlogi za potovanja niso bili v skladu s splošnimi koristmi. 

Cez mejo je odšlo brez dovoljenja 1641 Slovencev (1958. leta pa 2845). 
Zaradi organiziranja ilegalnih prehodov preko meje pa je bilo aretiranih 35 
oseb, t. j. 15 oseb manj kot v letu 1958. 

S področja kriminalitete so organi za notranje zadeve razisko- 
vali v letu 1959 (do 10. XII.) 12.617 kaznivih dejanj ali okoli 4% več kot 
leta 1958. 

Od skupnega števila kaznivih dejanj je bilo: 78,83 0/o splošne kriminalitete, 
20,6 % gospodarske, 0,57 % politične. Zaradi intenzivnejšega odkrivanja organov 
za notranje zadeve in angažiranja drugih pri ugotavljanju raznih negativnih 
pojavov, je bilo odkritih več kaznivih dejanj zoper narodno gospodarstvo in 
zoper uradno dolžnost, v porastu pa so tudi kazniva dejanja zoper življenje 
in telo ter prometne nezgode. 

Na škodo splošnega ljudskega premoženja je bilo storjenih 4672 kaznivih 
dejanj ali 3,9 0/o več kot leta 1958. Posebno so narasla kazniva dejanja: nedo- 
voljene trgovine, zlorabe družbenega upravljanja, nevestnega gospodarskega 
poslovanja, kupčevanja s tujo valuto itd. Narasla so tudi kazniva dejanja zoper 
uradno dolžnost: zloraba uradnega položaja, ponarejanje listin, sprejemanje 
in dajanje podkupnin, itd., kakor tudi gospodarski prestopki in prekrški ter 
kršitve carinskih predpisov. Mnogi negativni pojavi na področju našega gospo- 
darstva pa so predvsem posledica še obstoječih pomanjkljivosti v organih delav- 
skega samoupravljanja ter v raznih pozitivnih predpisih oziroma v gospodarskem 
sistemu. 

28 
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Povečano število vlomnih tatvin in požarov v objektih splošno ljudskega 
premoženja, ki jih upravljajo gospodarske organizacije, kaže na določene 
slabosti teh upraviteljev pri premoženjskem in proti-požarnem varstvu splošnega 
ljudskega premoženja oziroma gospodarskih objektov. 

Zaradi določenega monopolističnega značaja zasebnega obrtništva in po- 
manjkanja ter slabosti socialistične obrti, predvsem pomanjkanja industrijske 
serijske proizvodnje na tem področju, smo imeli opraviti z večjim številom 
kaznivih dejanj obrtnikov,  ki se poslužujejo podkupovanja, davčnih utaj  itd. 

Tudi nedovoljeno trgovanje in tihotapstvo sta se po številu ugotovljenih 
pojavov precej povečala. Med delinkventi te vrste je precej povratnikov. Čedalje 
več pa je na tem področju udeleženih tujih državljanov, ki tudi sami organi- 
zirajo tihotapljenje v FLRJ ali preko nje. Med blagom tujega izvora so predmet 
nedovoljenega trgovanja zlasti motorna vozila, tekstilni in galanterijski predmeti 
pa tudi dragocenosti, med domačim pa predvsem les. 

Mladoletni prestopniki, ki jih je bilo 2595, so storili 2572 kaznivih dejanj 
ali 30 0/o več kot leta 1958. Med otroki in mladoletniki je bilo 26 0/o tako 
imenovanih povratnikov. Na precejšen porast učinkuje tudi intenzivnejše ukre- 
panje organov za notranje zadeve pri odkrivanju okoliščin, ki zadevajo otroke 
in mladoletnike, bodisi kot storilce ali žrtve. Najpogostejša kazniva dejanja 
otrok in mladoletnikov so premoženjski delikti, katerim slede telesne poškodbe, 
ki jih na nakaterih območjih pospešuje vpliv alkohola. Ugotavljamo tudi števil- 
nejše mladoletniške združbe, ki se ustanavljajo iz določenih avanturističnih 
namenov ali pa docela kriminalnih. Vodniki mladoletniških združb so pogosto 
odrasli delinkventi. Organi za notranje zadeve se poleg ugotavljanja kaznivih 
dejanj ukvarjajo še z raznimi drugimi negativnimi pojavi otrok in mladolet- 
nikov: s prekrški javnega reda in miru, s pobegi od doma ali iz vzgojnih 
zavodov, s pojavi potepuštva, prostitucije, delomrzništva in podobno. V tem 
letu storjeni ukrepi organov za notranje zadeve so skušali izboljšati to stanje 
in bolj mobilizirati tudi druge organe in organizacije na področju mladinskega 
varstva in skrbi za družino. 

Okoli 52 % vseh kaznivih dejanj, storjenih v Sloveniji, je bilo premoženj- 
skih, ki so največkrat oškodovali zasebnike, po višini škode pa najbolj splošno 
ljudsko premoženje. Posebnega porasta posameznih vrst kaznivih dejanj zoper 
družbeno in zasebno premoženje ni bilo, nekaj več kot leta 1958 je bilo požarov. 

Za kriminaliteto v Sloveniji je značilen porast kaznivih dejanj zoper živ- 
ljenje in telo, med katerimi so lahke telesne poškodbe v primerjavi z letom 1958 
narasle za 8,3 0/o, hude telesne poškodbe pa za 27 %. Od celotne kriminalitete 
v LR Sloveniji odpade na kazniva dejanja zoper življenje in telo skoraj 21 % 
(leta 1958 19,3 %). Telesne poškodbe naraščajo v Sloveniji že nekaj let. Preven- 
tivni ukrepi niso glede njihovega zmanjšanja dosegli nobenih rezultatov. Upa- 
danje teh pojavov je mogoče opaziti le na nekaterih manjših območjih. Telesne 
poškodbe so najbolj pogoste v industrijskih središčih, okoli delavskih naselij, 
v vinorodnih krajih, itd. Ker se bodo po noveliranem kazenskem zakoniku 
storilci določenih lažjih telesnih poškodb preganjali na zasebno tožbo oško- 
dovancev, bodo poravnalni sveti in druge oblike družbene intervencije dobivali 
na tem področju močnejšo vlogo kot pa delo kriminalistične službe. 

V Ljubljani in Mariboru naraščajo tudi kazniva dejanja zoper osebno dosto- 
janstvo in zoper moralo. Očitno se je povečalo število posilstev in nečistovanja 
z otroki in mladoletniki. TNZ so si zelo prizadevala, da bi razne naloge preven- 
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tivnega dela opravljali tudi pristojni organi ali gospodarske organizacije, pa 
tudi združenja državljanov. Temu prizadevanju TNZ so bistveno pripomogli 
tudi sveti za notranje zadeve pri občinskih in okrajnih ljudskih odborih. Sveti 
so bili zelo uspešni pri okrajnem ljudskem odboru v Mariboru, Ljubljani in 
Murski Soboti ter v nekaterih mestnih in gospodarsko razvitejših občinah. 
Občinski sveti, pristojni za notranje zadeve so se ponekod premalo lotevali 
kriminalitete, zato bodo morali v prihodnje v sodelovanju z organizacijami 
SZDL in stanovanjskimi skupnostmi posvetiti tem vprašanjem več pozornosti. 

Od vseh ugotovljenih kaznivih dejanj jih je ostalo neraziskanih 22,3 /D 

(leta 1958 24,1 %). Od premoženjskih kaznivih dejanj (med katerimi je večina 
tistih, ki so neraziskana) je bilo uspešno raziskanih 59,4 % (leta 1958 57,4 /o). 
Izboljšanje uspešnosti kriminalistične službe moramo pripisati ukrepom, stor- 
jenim med letom, s katerimi smo skušali povečati učinkovitost raziskovanja 
kaznivih dejanj, izboljšati strokovnost uslužbencev in utrditi organizacijsko 
enotnost kriminalistične službe. Navedeni ukrepi so imeli za posledico, da je 
bilo odkritih več kaznivih dejanj zlasti zoper narodno gospodarstvo in zoper 
uradno dolžnost, pa tudi boljše raziskovanje kaznivih dejanj storjenih po ne- 
znanih storilcih. 

Pri uspešnejšem raziskovanju kaznivih dejanj je bila pomembna tudi večja 
uporaba kriminalistične tehnike. Razna številnejša in manj zahtevna krimina- 
listično-tehnična opravila so prevzele postaje LM, s čemer se je uspeh njihovih 
raziskav znatno izboljšal. 

Od 18.147 storilcev kaznivih dejanj (brez prometnih nezgod) jih je bilo 
priprtih 2109 ali 11,62 0/o (leta 1958 13,7%). Ce od tega odštejemo storilce 
kaznivih dejanj prepovedanega prehoda čez državno mejo, je bila odvzeta pro- 
stost 5,01 % vseh storilcev (leta 1958 4,2%). 

Na področju zadev, ki se tičejo javnega reda in miru je bilo 
prijavljenih 497 novih društev, 152 društev pa se je razšlo ali razpustilo. Tako 
imamo konec leta registriranih v Sloveniji skupno 6507 društev (168 republiških 
in 6339 okrajnih). Po delovnem področju je največ gasilskih (23 %), RK (20 /o) 
in kulturno-prosvetnih (12%). 

V prometu je danes 17.800 kosov strelnega orožja, od tega 78 % lovskega 
in 22 % varnostnega orožja, kar pomeni, da je število orožja leta 1959 naraslo 
za 1446 kosov. Povečanje gre predvsem na račun flobert pušk z izžlebljeno 
cevjo kalibra nad 6 mm, za katere smo lani začeli izdajati orožne liste. Na 
podlagi 1886 dovoljenj so podjetja in zasebniki kupili preko 1,800.000 kg raz- 
streliv. Nesreč z orožjem in razstrelivi je bilo 52, od tega 3 s smrtnim izidom. 

Občinski organi za notranje zadeve so obravnavali nad 9000 prijav zabavnih 
prireditev. Zavrnili pa so jih le 58, ker je obstojala dejanska nevarnost, da bosta 
ogrožena red in mir. 

Državljanstvo FLRJ je pridobilo 255 tujih državljanov, od tega 149 slovenske 
narodnosti. Ostale osebe so tujci, ki nameravajo tu stalno ostati. V republiško 
državljanstvo je bilo sprejetih 20 državljanov drugih ljudskih republik. 

Državljanstvo FLRJ je izgubilo 324 oseb (254 z odpustom, 78 z odvzemom 
in 1 z odsotnostjo). Z odpustom so igubile državljanstvo osebe slovenske narod- 
nosti, ki žive v inozemstvu in že imajo tuje državljanstvo. Odvzeto pa je bilo 
tistim, ki so ob osvoboditvi pobegnili v inozemstvo zaradi sodelovanja z okupa- 
torjem in domačimi izdajalci. V istem razdobju smo zavrnili 56 prošenj za 
odpust iz državljanstva. 
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Za registracijo se je prijavilo 330 cseb. Sedaj je skupno registriranih 
12.433 oseb — naših državljanov, živečih v inozemstvu. 

Za čas od osvoboditve dalje smo prepisali po naseljih vse rojstne in vse 
mrliške matične knjige. Le v ptujski občini to delo še ni končano. V Sloveniji 
vodimo sedaj približno 6000 rojstnih, 6000 mrliških in 380 poročnih matičnih 
knjig na 380 matičnih uradih. Matične urade smo teritorialno prilagodili občinam 
in krajevnim uradom ter tako odpravili neskladnosti, ki so obstajale med 
občinami in matičnimi uradi. 

V matični službi imamo 466 matičarjev. Iz matične službe je zadnje leto 
odšlo približno 100 matičarjev, ker so imeli prenizke plače. Na novo je bilo 
sprejetih 80 matičarjev. Za novosprejete smo organizirali tri enomesečne tečaje. 
Tečaje je obiskovalo skupno 77 matičarjev. Vsi trije tečaji so bili uspešni. V letu 
1959 so matičarji opravili skupno 59.175 vpisov v matične knjige in izdali 
168.150 izpiskov iz matičnih knjig. 

Priimek je spremenilo 69 oseb. 45 oseb pa samo ime. 
Dotok tujega tiska v Slovenijo je v zmernem stalnem porastu. Dnevno 

prihaja v Slovenijo povprečno 3500 do 4000 tiskovnih pošiljk. 

Prometno varnost smo morali prilagoditi precej naglemu porastu 
motornih vozil. Tako je v letu 1959 bilo registriranih 37.346 motornih vozil 
in 1511 avtomobilskih priklopnikov ali 36 % več kot leta 1958 in 70 % več kot 
leta 1957. Vseh motornih vozil v Sloveniji je okoli 45.000, Vendar jih okoli 6000 
ni registriranih in zato tudi ne v vožnji. 

Samo v 1959. letu je pilo na novo registriranih 3704 osebnih avtomobilov, 
1113 tovornih avtomobilov, 111 avtobusov in 5759 motornih koles — skupaj 
10.687 motornih vozil. 84,5 % vseh novo registriranih motornih vozil je v zasebni 
lasti. Računamo, da je v Sloveniji v prometu še 14.000 mopedov, 500.000 koles 
in 50.000 vprežnih voz. 

S porastom prometa je naraslo tudi število prometnih nesreč, ki jih je 
bilo po nepopolnih podatkih (manjkajo namreč podatki za konec novembra in 
za december) 4783. Stvarno pa lahko računamo na okoli 5100 ali 16% več 
prometnih nesreč Hot leta 1958. Pri prometnih nesrečah je bilo 219 mrtvih in 
3558 telesno poškodovanih oseb. 

3480 (74,5 %) nesreč se je zgodilo zaradi osebne krivde udeležencev v pro- 
metu, ki so po večini premalo upoštevali prometne pogoje, bili raztreseni, 
objestni ali pa so vozili vinjeni. V 678 primerih (14,5 %) so k nesreči pripomogle 
objektivne okoliščine, ki so v 525 primerih (110/o) bile tudi neposredno 
njihov vzrok. 

Na cestah, ki so praviloma namenjene za promet z motornimi vozili in na 
katerih je 80 0/o takega prometa, je bilo 1430 (30%) nesreč, od teh 96 na 
avtomobilski cesti. Nevarnosti na teh cestah ustvarja počasni, vprežni in zlasti 
kolesarski promet, ki je v gospodarskih in industrijskih središčih ter v njihovi 
neposredni okolici po številu že večkrat presegel stopnjo, ki nujno zahteva 
graditev kolesarskih stez. Z modernizacijo glavnih cest se je tudi povečala 
hitrost motornega prometa, in sicer bolj, kot to dopuščajo posamezni cestni 
elementi. Zaradi tega je posvetila prometno varnostna služba prav tem cestam 
največjo skrb ter je skušala z vsemi razpoložljivimi sredstvi zagotoviti na njih 
potreben red in  varnost.  Prometne postaje LM za cestni promet so se zato 
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prvenstveno posvetile reševanju te naloge, dočim so skrb za varnost prometa 
na ostalih cestah prevzele splošne postaje LM. 

Pri prometni vzgoji državljanov ugotavljamo splošen napredek. Razširil 
se je zlasti krog ljudi, ki predava o prometni vzgoji. Poleg učiteljstva, ki vse 
bolj prevzema prometno vzgojo po šolah, se uveljavljajo tudi člani občinskih 
komisij za prometno varnost pri svetih za notranje zadeve, člani avto-moto 
društev, itd. Široki akciji prometno vzgojnih predavanj (29.219) s filmi, diafilmi 
in slikami, je prisostvovalo 125.000 državljanov. Organizirane so bile tudi raz- 
stave, razna tekmovanja in podobno, v 72 šolah pa je bila ustanovljena pionirska 
prometna služba, katere namen je, da pionirji sami skrbijo za varen prehod 
preko cestnih križišč. Razumljivo je, da je tak razmah prometno varnostne 
vzgoje in propagande, predvsem pa prenos vzgojne dejavnosti na vzgojitelje 
in družbene organizacije, zahteval združen nastop sodelujočih in se ]e po 
sklepu odbora za notranjo politiko Izvršnega sveta tudi organiziral koordina- 
cijski odbor za prometno varnostno vzgojo in propagando, ki dela pri Državnem 
sekretariatu za notranje zadeve LR Slovenije. 

Kljub povečani skrbi za varnost cestnega prometa pa so bili v prometni 
disciplini in varnosti doseženi na splošno le skromnejši uspehi. Vzroki za to so 
v določenih objektivnih okoliščinah, v premalo učinkovitem kaznovanju, neusta- 
Ijenosti prometnega kadra in pomanjkanju sodobnih tehničnih sredstev. Zlasti 
bi bilo potrebno urediti kolesarske steze, ustaliti prometno varnostni kader m 
ga opremiti s sodobnimi tehničnimi sredstvi, hkrati pa izpopolniti prometno 
varnostno in kaznovalno zakonodajo s sodobnejšimi načeli. 

"V železniškem prometu je bilo 2656 nesreč ali 3,7 % več kot leta 1958, 
Smrtnih žrtev je bilo 53, težje 103, lažje pa 105 poškodovanih oseb; 114 pro- 
metnih nesreč se je pripetilo na zavarovanih, 16 pa na nezavarovanih železniških 
prehodih. Materialna škodo je znašala okoli 50 milijonov dinarjev. 

Precejšnjo vlogo v preprečevanju in odkrivanju kriminala, na področju 
javnega reda in miru ter prometne varnosti pa je v letu 1959 imela tudi 
Ljudska milica. Precejšnja skrb za nadaljnje strokovno usposabljanje 
pripadnikov Ljudske milice in za dvig njihove splošne izobrazbe vse bolj 
omogoča kvalitetnejše delo pri odkrivanju storilcev kaznivih dejanj ter vse 
večjo neposredno sodelovanje uslužbencev Ljudske milice pri opravljanju nalog 
organov in služb notranjih zadev. Tudi sodelovanje z ostalimi državnimi organi 
je veliko bolj zadovoljivo. Kvalitetno ter solidnejše preiskane zadeve in prijave 
zoper storilce kaznivih dejanj in prekrškov so omogočile kvalitetnejši postopek 
proti njim. Aktivno delo na vzdrževanju javnega reda in miru, pojačano z delo- 
vanjem preventivnega značaja, je dalo in  daje  vse lepše in  boljše  rezultate. 

Pojačana skrb za splošno in strokovno izobraževanje ter izkušnje, dosežene 
v vsakodnevni praksi, so omogočile v letošnjem letu resen napredek v delu 
Ljudske milice ter zagotovile njihovo sposobnost, da z uspehom izvršujejo 
naloge, ki spadajo v pristojnost organov notranjih zadev. Resna vprašanja na 
tem področju pa so vprašanja nezadostnega števila uslužbencev LM, njih opreme 
in oborožitve, dokaj resen stanovanjski in zdravstveni problem ter vprašanje 
primernih zgradb za postaje LM. 

Na področju civilne zaščite ugotavljamo pomanjkanje potrebnih 
finančnih sredstev, ki bi zagotovila kvalitetno delo (kar pa pripisujemo pred- 
vsem pomanjkanju ustreznega pravnega predpisa), in pa pomanjkanje kadra. 
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Ob elementarnih nesrečah zaradi zemeljskih plazov, ki so bile v Hrastniku. 
Tržiču in Idriji, so pri reševanju sodelovali: Ljudska milica, prostovoljne in 
poklicne gasilske enote ter enote obveznikov civilne zaščite. 

Zelo slabo je stanje potrebne opreme za reševanje pri ostalih nesrečah, kot 
na primer pri reševanju iz vode, pri odstranjevanju zaprek zaradi prometnih 
nesreč itd. 

Uničili smo 19 letalskih bomb, 1875 min, 5641 topovskih granat in 2530 
ročnih bomb in ostale municije, kar znaša skupno 9885 kosov razstrelilnih 
sredstev. Ranjena sta bila dva otroka, ki sta se igrala z najdenimi razstrelilnimi 
sredstvi. Teh razstrelilnih sredstev je še zelo veliko, največ v goriškem okraju, 
kjer leže še iz prve svetovne vojne. 

Na območju LR Slovenije je bilo registriranih 1061 požarov (255 ali 32,1 % 
več kot v letu 1958), ki so povzročili 884.815.231 din materialne škode (378,346.000 
din ali 58.2 0/o več kot v letu 1958). Upoštevana je samo dejanska škoda na 
pogorelih objektih, ne pa tudi škoda, ki jo je utrpelo naše gospodarstvo zaradi 
zastoja ali prenehanja proizvodnje in drugih posledic požarov. 

Povišala se je tudi povprečna škoda na en požar, in sicer v družbenem 
sektorju lastništva za 320.979 din ali 13,5 %, v zasebnem sektorju pa za 61.963 din 
ali 14,2 %, kar je pripisati višji ceni gradbenega materiala. 

Število požarov se je zmanjšalo v okraju Ljubljana, Novo mesto in Murska 
Sobota; povečalo pa se je v okrajih Maribor, Celje, Koper in Kranj. Število 
požarov v okraju Gorica je ostalo nespremenjeno. Od skupnega števila je bilo 
v 1959. letu 399 požarov na zavarovanih objektih s skupno škodo 709,148.299 
din ter 307 požarov na nezavarovanih objektih s skupno škodo 75,666.942 din. 

Pri požarih je bilo 12 smrtnih žrtev (7 več kot leta 1958) in 146 težje in 
lažje poškodovanih (56 več kot leta 1958). Med poškodovanimi je bilo tudi 56 
gasilcev, ki so se ponesrečili pri gašenju. Pri požarih je poginilo 69 glav goveje 
živine  (24 glav več kot leta  1958)  in 205 glav raznih  drugih  domačih živali. 

Preventivno delo se je omejevalo predvsem na kontrolo izvajanja obstoječih 
požarno-varnostnih predpisov in pripravljanju novih ter na utrjevanju dela 
požarno-varnostnih organov občinskih ljudskih odborov. 

Operativno delo so opravljale poklicne gasilske enote, ki so v Ljubljani, 
Mariboru, Celju, Kranju, Kopru in na Jesenicah. V Kranju in na Jesenicah sta 
bili ustanovljeni v preteklem letu, pripravlja pa se ustanovitev poklicne gasilske 
enote še v Novem mestu. 

Poleg poklicnih gasilskih enot sodelujejo pri gašenju požarov tudi prosto- 
voljne in industrijske gasilske enote. Potrebno bo izboljšati sodelovanje med 
temi enotami in se zaradi tega že pripravlja ustanavljanje gasilskih strokovnih 
svetov. 

V LR Sloveniji je 1063 prostovoljnih gasilskih društev, ki imajo 1121 
motork, 221 orodnih vozil in cistern. Ker je precej gasilskega orodja že zasta- 
relega, je bilo več primerov, da je pri požarni akciji odpovedalo. 

V kazenskih poboljševalnih domovih, kjer prestajajo obso- 
jene osebe prostostne kazni nad 6 mesecev, se je v teku leta znižalo število 
obsojencev za 4 0/o. Po ukinitvi kazenskega poboljševalnega doma v Škof ji Loki 
so ostali še trije kazenski poboljševalni domovi: moška kazensko poboljševalna 
domova v Mariboru in na Dobu ter ženski na Igu pri Ljubljani. V odprtih 
oddelkih, kjer ni materialnega niti fizičnega zavarovanja in kjer je notranji 
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red  zasnovan   na   samodisciplini  obsojenih   oseb,   prestaja   kazen   9,6 %   vseh 
obsojencev. 

V okrajne zapore, v katerih se prestajajo prostostne kazni do 6 mesecev, 
je bilo sprejetih na prestajanje kazni za 15 0/o manj oseb kot v 1958. letu. 
Število oseb, sprejetih v pripor in preiskovalni zapor, pa se je znižalo za 10,5 0/o 
v primerjavi z 1958. letom. 

Osnovno sredstvo za prevzgojo obsojencev je delo, ki pa se dopolnjuje 
zaradi strokovnega izobraževanja s šolanjem v vajenski šoli in strokovnih tečajih. 

Izobraževanju in kulturno-prosvetnemu udejstvovanju obsojencev pa so 
namenjene tudi knjižnice s 13.368 knjigami, pevski zbori, gledališke in glasbene 
skupine, ki obstoje v vseh domovih. Obsojenci imajo možnost v prostem času 
poslušati radijske oddaje, povprečno dvakrat mesečno pa se prirejajo zanje 
filmske predstave. V vseh domovih so igrišča za športne igre. 

V individualnem obravnavanju obsojencev je bil dosežen določen napredek 
s postavitvijo socialnih delavcev v največjem kazenskem poboljševalnem domu 
v Mariboru in v ženskem na Igu. K izboljšanju postopka z obsojenci so Pripo- 
mogli tudi 4 enotedenski seminarji za pazniško osebje, ki se jih je udeležilo 
32 % vsega pazniškega osebja. Mladoletniki obeh spolov, ki jih sodišča oddajo 
v vzgojno poboljševalni dom, prestajajo ta ukrep v Radečah, v odprtem zavodu 
brez varnostnih naprav in pazniškega osebja. Število mladoletnikov se je v tem 
letu znižalo od 152 (122 moških in 30 žensk) na 105 (82 moških in 23 žensk), 
največ zaradi predčasnih odpustov (69 primerov, 53 moških in 16 žensk). Pred- 
časni odpusti so bili uporabljeni zlasti v primerih, ko se je mladoletnik popravil 
v odnosu do dela in okolja, ko je bil v vzgojnem procesu dosežen določen uspeh 
in so se razmere v domačem okolju uredile. 

Obsojenim osebam, odpuščenim iz kazenskih poboljševalnih zavodov, odpu- 
ščenim mladoletnikom in iz sprejemne postaje v Brestanci odpuščenim povrat- 
nikom iz tujine nudijo potrebno pomoč okrajni odbori državljanov in občinske 
komisije za pomoč odpuščenim. Ti organi, ki so v vseh okrajih in občinah, so 
obravnavali 1291 takih primerov. V 219 primerih so podelili denarno pomoč 
v skupnem znesku 1,609.722 din, v 213 primerih materialno pomoč v skupni 
vrednosti 910.604 din, za zdravljenje pa 245.000 din. Od 702 odpuščenih obso- 
jencev, ki so zaprosili za pomoč, da bi se lahko zaposlili so 526 priskrbeli 
zaposlitev. 

Organi za pomoč odpuščenim so iz svoje pobude začeli dajati pomoč tudi 
družinam, katerih hranilci so na prestajanju kazni. Vrednost te pomoči znaša 
nad 2,400.000 din samo v zadnjem letu. 

Kršitve družbene discipline so se obravnavale skladno z novelo 
temeljnega zakona o prekrških po akuzatornem principu. Tako so uvedbo 
upravnega kazenskega postopka predlagali pristojni upravni organi, pooblaščeni 
inšpektorji, javni tožilci ter oškodovanci. Posledica tega je bilo povečano število 
predlogov za kaznovanje, ki je v primerjavi z letom 1958 naraslo od 53.849 na 
74.663 ali za 20.814 predlogov. 

Zaradi zainteresiranosti navedenih upravnih organov na upravnem kazno- 
vanju  se je  izboljšala tudi vsebina in pravočasnost pošiljanja teh predlogov. 

Kaznovalna politika sodnikov za prekrške se glede izreka, vrste in višine 
kazni v primerjavi z letom 1958 bistveno ni spremenila. Med kaznovanimi 
kršilci s področja notranje ureditve je bilo največ takih, ki so kršili predpise 
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o prometu na javnih cestah. Njih število je zneslo petino vseh kršitev. Na drugih 
področjih je bilo število prekrškov z malimi razlikami enako kot v preteklih 
letih. 

Republiški senat za prekrške je v sporazumu s pristojnimi organi za predla- 
ganje prekrškov spremenil kaznovalno politiko tako, da je bila ta enotna in da 
se je tudi zaostrovala, kadar so tako zaostritev narekovale splošne potrebe in 
javni interes. Kaznovalno politiko je zaostroval zlasti v primerih, ko so določeni 
prekrški težko ogrožali javni red in mir, ali kadar je določena vrsta prekrškov 
preveč narasla. Taki primeri so bili vožnja z motornimi vozili v vinjenem stanju, 
vožnja brez vozniškega dovoljenja, hujše motnje nočnega miru, pretepi, razšir- 
janje lažnih novic ter gozdni prekrški. 

Večina izrečenih kazni je bilo denarnih. Denarne kazni, izrečene fizičnim 
osebam, so se v povprečju zvišale od 1000 na 3000 din za posamezen primer. 
Predvsem se je povečalo število denarnih kazni od 5000 do 10.000 din (za 100 %) 
ter denarnih kazni nad 10.000 din (za 170 0/o). Nasploh pada iz leta v leto odstotek 
zapornih kazni. Samo v letu 1958 je padel od 4,8 0/o na 3,5 % vseh izrečenih 
kazni. Vse večji poudarek na denarni kazni je odraz novih ekonomskih okolnosti, 
zaradi katerih je bil dosežen zaželjeni učinek ne več z zaporno, temveč tudi 
s primerno denarno kaznijo. 

Varstveni ukrep določitve prebivališča v določeni ustanovi je bil uporabljen 
v 9 primerih. Varstveni ukrep določitve prebivališča, pri katerem je z upravno 
kazensko odločbo določen samo kraj obdolžencu, pa v enem primeru. ' 

Kadrovsko stanje sodnikov za prekrške še ni zadovoljivo. Mnogi ljudski 
odbori se premalo zanimajo za to službo, postavljajo na ta mesta nezadostno 
usposobljene ljudi, ali pa honorarne moči, katerih delo je zanje postranskega 
pomena. Trenutno je izmed sodnikov za prekrške kar 44 % takih, ki opravljajo 
to delo honorarno poleg svojega rednega dela. Tak način opravljanja službe 
sodnika za prekrške ni v skladu z določbami temeljnega zakona o prekrških, 
trpi pa tudi splošna kakovost in ekspeditivnost dela. 

2. Državni sekretariat za pravosodno upravo LRS 

Poleg splošnih nalog, vsebovanih v zakonu o sodiščih, v zakonu o upravnih 
organih LR Slovenije, v uredbi o organizaciji in delu Državnega sekretariata za 
pravosodno upravo LRS ter v drugih zakonitih predpisih, je Državni sekretariat 
za pravosodno upravo LRS v letu 1959 izvajal tudi priporočila, ki jih je po 
poročilu predsednika Vrhovnega sodišča LRS v posebni resoluciji sprejela 
Ljudska skupščina LRS na svojem zasedanju dne 27. maja 1959. 

Skladno z uredbo o organizaciji in delu Državnega sekretariata za pravo- 
sodno upravo LRS je ta državni sekretariat opravljal svoje delo v okviru 
4 temeljnih skupin poslov, in sicer v organizacijsko-upravni, personalno-kadrov- 
ski, splošni in pomilostitveni skupini. 

V letu 1959 so se vskladila krajevna območja rednih sodišč s politično- 
terilorialno razdelitvijo Slovenije, tako da se območja okrožnih sodišč po tej 
vskladitvi ujemajo z območji okrajev z izjemo območja okrožnega sodišča v 
Ljubljani, ki obsega območji ljubljanskega in kranjskega okraja, območja 17 
okrajnih sodišč se ujemajo z območji posameznih občin, območja 20 okrajnih 
sodišč pa z območji dveh ali več občin. 
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Po ustanovitvi novega okrajnega sodišča v Domžalah v oktobru 1959 posluje 
v LR Sloveniji 45 rednih sodišč (37 okrajnih, 7 okrožnih in 1 vrhovno sodišče) 
ter 5 gospodarskih sodišč (4 okrožna in 1 višje gospodarsko sodišče). 

Pripravlja se ustanovitev okrožnega sodišča v Kranju, s čimer bodo območja 
okrožnih sodišč v celoti vsklajena z območji okrajev. Prav tako se pripravlja 
ustanovitev novih okrajnih sodišč v smislu priporočila Ljudske skupščine LRS. 
Za ustanavljanje novih okrožnih gospodarskih sodišč ni potrebe. 

Za izpopolnitev notranje organizacije in poslovanja sodišč je državni sekre- 
tariat v preteklem letu izdelal pravilnik za notranje poslovanje okrajnih in 
okrožnih rednih ter gospodarskih sodišč (Sodni poslovnik), ki je stopil v veljavo 
1. januarja 1960. 

Za izboljšanje materialnih pogojev za delo sodišč so dobila sodišča, ki so 
na republiškem proračunu, iz republiških sredstev za investicije v primerjavi 
s prejšnjimi leti znatno večja sredstva, in sicer 110 milijonov dinarjev, name- 
njena za zidavo nove sodne zgradbe v Celju ter za nadzidavo sodnih zgradb 
v Ljubljani in Mariboru. Tudi nekateri okrajni ljudski odbori so v letu 1959 
poleg rednih sredstev zagotovili sredstva za gradnjo novih in za adaptacijo 
starih sodnih zgradb. Tako je med drugim okrajni ljudski odbor v Celju zago- 
tovil za gradnjo novega sodišča v Slovenskih Konjicah, ki je v izgradnji, faU 
milijonov dinarjev, za okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah pa za adaptacije 
4 milijone dinarjev, okrajni ljudski odbor Ljubljana pa je odobril za novo 
ustanovljeno okrajno sodišče v Domžalah iz svojega proračuna 5.250.000  din. 

Potrebe po novih sodnih zgradbah in po popravilu obstoječih so narekovale 
uzakonitev predpisov o posebnih fondih za sodne zgradbe, ki se bodo ustvarjaii 
iz dela sodnih taks. Po zakonu o začasnem dodatnem finansiranju gradnje 
sodnih poslopij, ki je bil sprejet konec decembra 1959, bo šlo v letih 1960 do 
1965 200/o sodnih taks, plačanih v ljudski republiki, med dohodke ljudske 
republike, ki jih bo ta od leta 1961 dalje uporabila za gradnjo in popravila 
sodnih poslopij. 

Za razliko od prejšnjih let, ko so sodišča vsako leto dobivala nove sodnike, 
se je število sodnikov v preteklem letu zmanjšalo od 353 na 323 predvsem zaradi 
pomanjkljivosti pri nagrajevanju. Ker ni mogoče izvoliti za sodnike oseb, ki 
nimajo potrebne prakse in strokovnega izpita, so bili na novo izvoljeni v tem 
letu le 3 sodniki. 

Za strokovno izpopolnjevanje sodnikov in uslužbencev pri sodiščih je 
državni sekretariat organiziral dva seminarja iz civilnega prava, ki se ju je 
udeležilo 72 sodnikov, za ostale uslužbence pa zemljiškoknjižni tečaj, ki se ga 
je udeležilo 16 uslužbencev, in posebne seminarje za računodajalce vseh sodisc. 
Strokovnemu izpopolnjevanju sta bili namenjeni tudi dve številki »Pravosod- 
nega biltena«, strokovnega glasila Državnega sekretariata za pravosodno upravo 
LRS. 

K družbeno-politični učvrstitvi sodišč je pripomogla močnejša aktivnost 
sodnikov in sodnih uslužbencev na raznih področjih družbenega udejstvovanja 
v svetih, komisijah in organih družbenega upravljanja. 

Pri rednih sodiščih je bilo konec leta 4088 sodnikov porotnikov, pri gospo- 
darskih sodiščih pa 465 občasnih sodnikov, in sicer: pri okrajnih sodiščih 2693, 
pri okrožnih sodiščih 1395, pri okrožnih gospodarskih sodiščih 375 ter pri Višjem 
gospodarskem sodišču LRS 90. 
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Po novih izvolitvah sodnikov porotnikov v letu 1959 se je spremenil njihov 
socialni sestav, tako da se je povečal odstotek delavcev, zmanjšal pa odstotek 
uslužbencev in obrtnikov. 

V preteklem letu so sodišča in državni sekretariat bodisi na pobudo pred- 
sednika Vrhovnega sodišča LRS, bodisi na pobudo državnega sekretariata na 
skupnih konferencah vseh predsednikov sodišč in ob sodelovanju drugih organov 
obravnavali najvažnejše tekoče in načelne probleme pravosodja, zlasti na 
področju kaznovalne politike, organizacije sodišč in porotniške službe ter pra- 
vosodne zakonodaje. 

Poleg pripravljanja zakonitih predpisov iz lastne pristojnosti je državni 
sekretariat sodeloval z dajanjem mnenj, pripomb in predlogov pri pripravljanju 
zveznih in republiških predpisov, predvsem s področja kazenske zakonodaje, 
pravosodne uprave, uslužbenske zakonodaje ter odvetništva. 

Zaradi skrajšanja in pocenitve postopka pri obravnavanju zemljiških knjig, 
ki traja predvsem v Pomurju že več let, je državni sekretariat izdal sodiščem 
posebna navodila, po katerih se obnovitveni postopek izvaja drugače kot doslej, 
kar bo omogočilo, da bo obnova zemljiških knjig končana predvidoma v nekaj 
letih. 

Priporočilu Ljudske skupščine LRS, naj se ustanavljajo poravnalni sveti, 
so sledila sodišča s tem, da so dajala še večjo pobudo in še močneje sodelovala 
pri organiziranju teh svetov, ki jih je bilo ustanovljenih do konca leta 447. 
V poravnalnih svetih sodeluje 2659 državljanov. Pridobljene izkušnje so dra- 
gocen pripomoček k predvideni zakonski ureditvi poravnalnih svetov. 

Posredovanje pravne pomoči med našimi in tujimi sodišči se je v preteklem 
letu zaradi naraščajoče trgovinske izmenjave in sklenjenih pogodb s tujimi 
državami povečalo od 2538 na 3603 primere. 

Po podatkih sodne statistike, ki se zbira, pregleduje in obdeluje pri 
državnem sekretariatu in ki obsega predvsem podatke iz kazenskega, civilnega, 
gospodarskega in upravnega sodstva, je razvidno, da so vsa redna sodišča prejela 
v letu 1959 v rešitev 114.217 glavnih zadev, rešila pa 115.674 zadev, medtem ko so 
jih prejela v letu 1958 115.191, rešila pa 114.696. Gospodarska sodišča so prejela 
v istem razdobju 49.053 in rešila 50.892 tako imenovanih glavnih zadev, v letu 
1958 pa so jih prejela 45.032, rešila pa 44.292. Redna sodišča so izdala v tem 
času 48.520 sodb (41,9 0/o), gospodarska sodišča pa 4113 (7,2%). 

Pri rednih sodiščih ni bilo bistvenih sprememb v pripadu. Ker se je 
tendenca prevzemanja pripravljalnega postopka po sodiščih nadaljevala, so 
narasle v glavnem poizvedbe in preiskave, in sicer od 7807 na 8343 zadev. Tako 
so redna sodišča opravila 85 0/o vseh poizvedb in 72,8 0/o vseh preiskav, ostalo 
pa so opravili organi za notranje zadeve. 

Podatki o kriminaliteti glede števila oseb, zoper katere se je v preteklem 
letu začel kazenski postopek, in glede števila kazenskih zadev, ki so jih dobila 
redna prvostopna sodišča v reševanje, kažejo, da je na splošno kriminaliteta 
manjša, kot je bila v letu 1958. Zadev, ki se nanašajo na kazniva dejanja, ki se 
preganjajo po uradni dolžnosti, ter na kazniva dejanja, ki se preganjajo na 
zasebno tožbo, so prejela sodišča v letu 1959 skupaj 20.642, v letu 1958 pa 21.415, 
število obdolžencev pa se je zmanjšalo od 26.031 na 25.961. Ta padec krimi- 
nalitete  je  povzročilo  predvsem  zmanjšanje  pripada  kaznivih  dejanj,   ki  se 
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preganjajo na zasebno tožbo in ki zajemajo 30 0/o vseh zadev, obratno pa je 
število kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, narastlo, tako da 
je bilo v kazenskem postopku 1004 oseb več in tudi 1019 oseb več pravnomočno 
obsojenih kot v letu 1958. 

Med kaznivimi dejanji, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, so narastla 
zlasti kazniva dejanja ogrožanja varnosti javnega prometa, in sicer za 30 % 
v primeru s prejšnjim letom. Narastla so tudi kazniva dejanja zoper življenje 
in telo; po vloženih obtožbah je narastlo število ubojev od 62 na 79, število 
hudih telesnih poškodb od 512 na 646, število lahkih telesnih poškodb pa od 
4894 na 4898. 

V kazenskem sektorju gospodarskih sodišč je narastlo število gospodarskih 
prestopkov, obravnavanih pred gospodarskimi sodišči od 953 na 1004. 

Premoženjskih in drugih sporov je bilo v primerjavi s prejšnjimi leti več 
zlasti pri gospodarskih sodiščih, kjer so narastli od 31.039 na 34.086. 

Od vseh civilnih sporov je bilo največ premoženjsko-pra-vnih. Ostali spori, 
to je zlasti spori iz zakonskih in rodbinskih razmerij pri rednih sodiščih, ne 
dosegajo niti četrtine vsega pripada spornih zadev. 

Pretežni del vseh civilnih sporov je bil rešen s plačilnimi nalogi, s porav- 
navo, z mirovanjem ali na drug način brez sodbe, in sicer pri gospodarskih 
sodiščih 93,5 %, pri rednih pa 64,5 %. Pri gospodarskih sodiščih se množijo tožbe 
zavodov za socialno zavarovanje zaradi izterjevanja rentnih zahtevkov iz 
delovnih nezgod. 

Vzporedno s pripadom spornih zadev je narastlo pri gospodarskih sodiščih 
število izvršilnih zadev (od 12.690 na 13.588), pri rednih sodiščih pa zmanjšalo 
(od 21.560 na 20.856 v primeru z letom 1958). Pri gospodarskih sodiščih je 
narastlo tudi število ugovorov proti izvršilnim sklepom. 

Upravnih sporov je bilo manj kot v letu 1958 (od 2520 na 2358). Največ 
upravnih  sporov je  bilo  s  področja  socialnega zavarovanja,  in  sicer  53,4 %. 

Pripad in število rešenih zadev pri vseh sodiščih sta razvidna iz sledečih 
podatkov: 

Redna sodišča: 

Zadeve 195 9 19 58 
pripad reSeno pripad rešeno 

Skupaj 114.217 115.674 115.191 114.696 
Kazenske   poizvedbe  in   preiskave 8.343 8.236 7.807 7.621 
Prvostopne kazenske zadeve 20.642 21.293 21.415 20.712 
Prvostopne pravdne zadeve 37.374 38.706 37.299 37.186 
Zapuščinske zadeve 15.870 15.976 15.439 15.606 
Izvršilne zadeve 20.856 20.703 21.560 21.696 
Drugostopne kazenske zadeve 3.416" 3.208 3.760 3.830 
Tretjestopne kazenske zadeve — — — — 
Drugostopne civilne zadeve 4.612 4.436 4.597 4.574 
Tretjestopne civilne zadeve 280 246 226 191 

Izredna pravna sredstva: 
Prošenj za izredno omilitev kazni 

in zahtev za varstvo zakonitosti 
v kazenskih zadevah 450 459 550 534 

Zahtev za varstvo zakonitosti 
v civilnih zadevah 16 19 18 14 
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Zadeve 

Gospodarska sodišča: 
Premoženjski spori I. stopnje 
Izvršilne zadeve I. stopnje 
Prisilne likvidacije I. stopnje 
Gospodarski prestopki I. stopnje 
Civilne zadeve II. stopnje 
Gospodarski prestopki II. stopnje 

1959 1958 
pripad rešeno pripad rešeno 

34,086 35.913 31.039 30.337 
13.588 13.580 12.690 12.682 

40 42 43 47 
1.004 1.010 953 932 

188 198 182 182 
147 149 125 112 

Skupaj 49.053 50.892 45.032 44.292 

Poleg reševanja teh tako imenovanih glavnih zadev, zajetih v navedenih 
podatkih, in reševanja ostalih zadev so sodišča dajala državljanom pravno 
pomoč bodisi na sedežih sodišč, nekatera okrajna sodišča pa tudi ob stalnih 
uradnih dnevih na sedežih nekaterih občin, in sicer okrog 200.000 državljanom. 
Sodišča so sprejela na sodni zapisnik okrog 12.000 pogodb in oporok ter približno 
toliko tožb in pritožb. 

Državni sekretariat je dajal pobudo za ustanavljanje služb za pravno pomoč 
državljanom pri ljudskih odborih in družbenih organizacijah, deloma s pomočjo 
odvetniške zbornice, deloma z neposrednimi stiki z ljudskimi odbori, posa- 
meznimi odvetniki ter nekaterimi drugimi prizadetimi ustanovami. V tej zvezi 
je dajal tudi pobude za ustanavljanje večjih pravnih pisarn, kar je narekovala 
potreba po specializaciji odvetnikov zaradi naglega razvoja in sprememb na 
različnih pravnih področjih. 

Ob koncu leta je izvrševalo v LR Sloveniji advokaturo 133 odvetnikov, to 
je za 14 več kot v začetku leta, in 19 odvetniških pripravnikov. Številčno se je 
odvetništvo okrepilo predvsem iz vrst mlajših sodnikov, katerih je odšlo v 
odvetništvo 7. To število ne zadošča nujnim potrebam po pravni pomoči držav- 
ljanom ker pride en odvetnik na povprečno 12.000 prebivalcev, na posameznih 
področjih pa na več kot 30.000 prebivalcev. Zaradi neenakomerne porazdelitve 
odvetnikov na posamezna območja je 7 območij okrajnih sodič oziroma 45 
območij občin brez odvetnika. 

Z uveljavitvijo nove odvetniške tarife v letu 1959 je bilo rešeno pereče 
vprašanje nagrajevanja odvetnikov, ki so ga ti že dalj časa nakazovali. 

Proti odvetnikom je bilo vloženih 35 disciplinskih prijav, medtem ko je 
bilo disciplinskemu tožilcu oddanih 10 prijav, ki zadevajo nevestno opravljanje 
odvetniških poslov. 

Pri opravljanju administrativnih zadev v zvezi s pomilostitvami je prejel 
državni sekretariat skupno 397 prošenj za pomilostitev, to je za 59 manj kot 
v letu 1958, in posredoval Zveznemu izvršnemu svetu 87, Izvršnemu svetu LS 
LRS pa 273 pomilostitvenih prošenj. 

3. Javno pravobranilstvo LRS 

Tudi v letu 1959 je Javno pravobranilstvo LRS v prvi vrsti delovalo na 
področju pravne zaščite splošnega ljudskega premoženja. To delovanje pa ni 
bilo vedno na sodnem področju v pravdnem, izvršilnem in drugem postopku, 
ampak je bilo tudi izvensodno pri reševanju najrazličnejših premoženjsko 
pravnih in družbenih problemov. 
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Število pravd, ki jih je vodilo Javno pravobranilstvo LRS v letu 1959, je 
naraslo za 776 pravd v primeri z letom 1958. Vrednost teh pravd je narasla za 
156 milijonov dinarjev. Pri rednih in gospodarskih sodiščih je Republiško javno 
pravobranilstvo vložilo skupaj 1884 tožb v sporni vrednosti 354 milijonov 
dinarjev. Aktivnost javnega pravobranilstva se kaže v tem, da je od skupnega 
števila vloženih pravd vložilo 1777 tožb v imenu svojih strank kot tožnik in da 
je samo v 107 tožbah zastopalo svoje stranke kot toženec. Iz dejstva, da je v 
večini primerov nastopalo kot tožeča stranka, sledi, da je bilo javno pravo- 
branilstvo iniciativno in aktivno angažirano pri zaščiti splošnega ljudskega 
premoženja, nasprotno pa je treba ugotoviti, da je značilno majhno število 
pravd, v katerih so bile naše stranke tožene in še te tožbe so bile v vecim 
primerov nepotrebne, saj so izvirale le iz malomarnosti posameznikov, ki niso- 
pravočasno poravnali terjatev, čeprav so bila denarna sredstva na razpolago. 

Tudi uspeh teh pravd je zadovoljiv. Čeprav sama statistika ne pove po- 
membnosti in teže posameznih pravd, je vendar važna premoženjska korist, 
ki sledi iz dobljenih pravd. Ce upoštevamo še 522 pravd v vrednosti 119 
milijonov dinarjev, ki so se reševale iz prejšnjih let, vidimo, da je od skupnega 
števila v letu 1959 obravnavanih pravd (2406) v skupni sporni vrednosti 474 
milijonov dinarjev bilo dobljenih 1665 pravd v vrednosti 213 milijonov din, 
dočim je bilo samo 31 pravd v vrednosti 16 milijonov dinarjev izgubljenih. 
Nerešenih je ostalo še 710 pravd v vrednosti 245 milijonov dinarjev. Te tožbe 
tečejo pred rednimi in gospodarskimi sodišči v LR Sloveniji in v drugih 
republikah. 

Med večjimi in težjimi pravdami je treba omeniti predvsem sledeče pravde: 
1. Zaradi obratovanja HC Moste in HC Medvode so v temelju izpremenjeni 

biološki pogoji za obstoj ribjega zaroda v Savi. Hermetično zapiranje in sunkovito 
odpiranje zatvornic povzroča množičen pogin rib, to je znatno gospodarsko 
škodo. Ribiške družine tožijo HC Medvode za odškodnino 23 milijonov dinarjev, 
vendar obstoje gotove možnosti, da se bo spor rešil po sporazumu. 

2. Gradbeno podjetje »Planum« iz Zemuna vtožuje od Uprave za ceste LRS 
znesek 31,663.929 din, ki ga ta noče izplačati zaradi nekvalitetne izdelave avto- 
ceste  Ljubljana—Zagreb  na  odseku  Bela cerkev—Smlednik  v  dolžini  6,45 km. 

3. Podobn J pravdo vodi podjetje »Avtoput« iz Beograda proti isti toženki za 
znesek 23,372.492 din. Toženka ugovarja obračunu efektivnih ur mladinskih 
brigad in pa samovoljnemu in nestrokovnemu izvajanju gradbenih del na 
sektorju Otočec—Kameni vrh v dolžini ca. 3,5 km. 

4. Po dograditvi avtoceste Ljubljana—Zagreb je 24 kmetov iz vasi Trstenik 
pri Višnji gori zahtevalo zgraditev nadvoza zaradi lažjega dostopa na staro 
makadamsko cesto. Tožbe so bile umaknjene, ker je Javno pravobranilstvo LRS 
z dokazi utemeljilo nepotrebnost nadvoza. 

5. V zvezi z dograditvijo iste avtoceste se pojavljajo tudi zahtevki občin in 
posameznikov za gradnjo novih vodnjakov in vodovodov, ker so bili pri gradnji 
nekateri izviri zasuti. Zahtevki so večinoma močno pretirani in jih bo verjetno 
možno rešiti brez pravde. 

6. Zelo številne so pravde zdravstvenih zavodov za plačilo bolniških 
oskrbnih stroškov. V večini primerov so tožene stranke občine, ki v svojih 
proračunih predvidijo prenizke zneske za plačilo teh stroškov, dočim so zdrav- 
stveni zavodi kot finančno samostojni zavodi navezani na pravočasne dohodke. 
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ker od teh zavisi njihovo redno poslovanje. Teh pravd je bilo v preteklem letu 
za 170 milijonov dinarjev. 

Iz teh nekaj naštetih primerov je že razvidno, da je bilo s primernimi ukrepi 
s strani Javnega pravobranilstva LRS prihranjenih mnogo družbenih sredstev. 

Podobno kot v pravdnem postopku so v letu 1959 narasle po številu in po 
vrednosti zadeve tudi v izvršilnem postopku. Predlaganih je bilo skupaj 657 
izvršb za skupne terjatve v znesku 66 milijonov dinarjev, dočim je bilo v letu 
1958 predlagano skupno samo 500 izvršb za terjatve v skupnem znesku 40 
milijonov dinarjev. Porast teh zadev gre večinoma na račun zahtevkov zdrav- 
stvenih zavodov. 

Opaziti je upadanje števila kazenskih zadev, v katerih je bilo oškodovano 
splošno ljudsko premoženje v upravi republiških organov. V kazenskem (adhe- 
zijskem) postopku je republiško javno pravobranilstvo v imenu LR Slovenije 
prijavilo v 54 primerih ca. 6 milijonov odškodninskih zahtevkov. Ta znesek je 
za 40 % manjši kot je bil v letu 1958, pripomniti pa je, da se ti podatki nanašajo 
za premoženje v upravi republiških organov. Te zadeve predstavljajo iz leta 
v leto manjši problem in tako stanje kaže na to, da se družbena zavest do 
splošnega ljudskega premoženja vedno bolj krepi in da je intervencija državnih 
organov vedno manj potrebna. 

Razen izvrševanja svojih neposrednih nalog pri zastopanju LR Slovenije 
in njenih zavodov v premoženjskih zadevah pred sodišči in drugimi državnimi 
organi je republiško javno pravobranilstvo stalno spremljalo delo okrajnih 
javnih pravobranilcev in jim v konkretnih primerih pomagalo z nasveti in tudi 
z dejansko pomočjo. Pretežna teža neposrednega dela pravobranilske službe 
leži na okrajnih javrtih pravobranilstvih. 

Republiško javno pravobranilstvo je imelo z okrajnimi javnimi pravobra- 
nilci v letu 1959 5 skupnih posvetovanj v Ljubljani, na katerih je obravnavalo 
tekoče probleme. Na dveh takih posvetovanjih so sodelovali tudi zastopniki 
Vrhovnega sodišča LRS, Javnega tožilstva LRS, Zveznega javnega pravobra- 
nilstva Državnega sekretariata za pravosodno upravo in Odvetniške zbornice. 
V tej zvezi je potrebno ugotoviti, da so javna pravobranilstva pri izvrševanju 
svojih nalog vedno v tesnih stikih s sodišči in javnimi tožilstvi ter državnimi 
organi oblasti in uprave. 

Koristno vlogo so odigrala okrajna javna pravobranilstva pri izvajanju zakona 
o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč, ker so tesno sodelovala 
z občinskimi in okrajnimi komisijami za nacionalizacijo in že v prvi fazi mnogo 
pripomogla k pravilni rešitvi posameznih primerov. Okrajna javna pravobra- 
nilstva so prejela do konca leta 1959 3200 odločb o ugotovitvi predmeta nacio- 
nalizacije, 1893 odločb o izvzetju od nacionalizacije in 50 odločb o odškodnini. 
Pritožila so se skupno v 515 primerih in so bile pritožbe z redkimi izjemami 
vedno upravičene. Tudi v teh akcijah so bile uspešno zaščitene, koristi splošnega 
ljudskega premoženja. 

Pri vseh pravobranilstvih v Sloveniji je skupno 20 pravnikov. Pri republi- 
škem javnem pravobranilstvu je poleg pravobranilca še 6 pravnikov, v Ljubljani 
so trije pravniki, v Celju, Mariboru in Novem mestu sta dva pravnika, medtem 
ko so v Gorici, Kopru, Kranju in Murski Soboti samo okrajni javni pravo- 
branilci. 
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Iz števila pravd, ki so jih javna pravobranilstva vodila v letu 1959, in iz 
pomembnosti teh pravd izhaja, da zahteva služba javnega pravobranilstva 
strokovno usposobljene in politično razgledane kadre, ki jih pa trenutno ni 
dovolj. Pogoji pravobranilske službe nudijo premalo stimulacije za priliv novih 
kadrov. 

Kadrovsko vprašanje v pravobranilski službi bo treba nujno izboljšati in 
mu posvetiti večjo skrb, posebno, če se bodo pričela ustanavljati občinska javna 
pravobranilstva, ki jih zaenkrat pri nas še ni, obstojijo pa že v vseh drugih 
republikah. 

Vsak okrajni javni pravobranilec je vsaj enkrat v letu 1959 poročal o 
svojem delu na skupni seji obeh zborov okrajnega ljudskega odbora in seznanil 
ljudske odbornike z delom okrajnega javnega pravobranilstva, kar so odborniki 
ocenili kot zelo pozitivno. 

2. poglavje 

NARODNA OBRAMBA 

Sekretariat IS za narodno obrambo 

Delo Sekretariata Izvršnega sveta za narodno obrambo je bilo v preteklem 
letu usmerjeno predvsem na izvajanje tistih ukrepov in priprav, ki v organi- 
zacijskem smislu zagotavljajo možnost delovanja upravno-političnih in gospo- 
darskih organov v primeru vojne. 

Obrambne priprave na posameznih področjih je sekretariat vsklajeval z 
gospodarskim in družbenim razvojem republike, zbiral potrebne podatke za 
študij teritorija in izdelavo raznih planov ter na podlagi zveznih predpisov 
izdajal podrobna navodila. Proučeval je razna vprašanja s področja narodne 
obrambe in dostavljal tozadevne študije oziroma predloge v obravnavo odboru 
za narodno obrambo in pristojnim zveznim organom zaradi izdaje ustreznih 
smernic, navodil in predpisov. 

Hkrati s prenosom zadev s področja narodne obrambe na lokalne organe 
oblasti je bila posvečena vsa skrb organizacijski ureditvi, učvrstitvi in usposo- 
bitvi občinskih in okrajnih organov za narodno obrambo. Na podlagi priporočila 
Izvršnega sveta okrajnim ljudskim odborom je sekretariat sprejel določene 
ukrepe, da so dobili občinski in okrajni upravni organi za narodno obrambo 
svoj status. Sedaj so v glavnem rešena vsa organizacijska, v pretežni meri pa 
tudi kadrovska vprašanja teh organov. 

V preteklem letu so bile končane organizacijske in kadrovske priprave za 
delovanje republiških in lokalnih organov državne uprave in pomembnejših 
družbeno-političnih organizacij v primeru vojne. Vsi tozadevni plani so vsklajeni 
z našimi obrambnimi načeli ter vlogo in nalogami državnih in političnih organov. 

Na podlagi odloka Sveta za narodno obrambo in sklepov republiškega 
odbora za narodno obrambo, smo se lotili izvajanja priprav tudi na področju 
zdravstva. V sodelovanju s pristojnimi organi za zdravstvo je bil izdelan načrt 
zdravstvene službe, v katerem je predviden način zdravstvene zaščite v vojnem 
primeru. Izdana so bila ustrezna navodila pristojnim organom. 
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Predvidena organizacija zdravstvene zaščite upošteva dejanske možnosti 
zdravstvene službe glede na povečane zahteve v primeru vojne, obstoječo 
koncentracijo zdravstvenih ustanov v velikih mestih, potrebo po sodelovanju 
vojnega in civilnega zdravstva, preskrbo z zdravili in drugo. 

Glede na dejstvo, da uporaba sodobnih oborožitvenih sredstev lahko 
povzroči velike žrtve nezaščitenemu prebivalstvu, predvsem v večjih upravno- 
političnih in industrijskih centrih, so bile v preteklem letu izvedene tudi dolo- 
čene priprave glede tega. Izdelani so plani zaščite mestnega prebivalstva, ki 
upoštevajo potrebo po evakuaciji in razseljevanju določenih kategorij mestnega 
prebivalstva, proučena pa je tudi problematika izgradnje zaklonišč v stanovanj- 
skih komunalnih in industrijskih zgradbah. 

Posvečena je tudi potrebna skrb usposabljanju in opremljanju protiletal- 
skega topništva, s katerim razpolagajo za svojo obrambo posamezna pomemb- 
nejša industrijska podjetja. 

Na področju gospodarstva so v smislu zakonskih predpisov in navodil 
pristojnih zveznih in republiških organov izvedene določene priprave. Vsklajene 
so z obsegom mobilizacije žive sile in drugih sredstev za narodno obrambo in 
zasnovane na gospodarski zmogljivosti, lokaciji proizvodnih kapacitet, razpo- 
ložljivi strukturi delovne sile in možnosti izkoriščanja lokalnih virov surovin. 

V preteklem letu je bila precej pospešena aktivnost izvenarmadne vzgoje 
ljudstva. Težišče te dejavnosti je bilo v glavnem v družbeno-političnih, telesno- 
vzgojnih, športnih in drugih strokovnih organizacijah, torej predvsem v tistih 
organizacijah, ki so najbolj množične in vključujejo največ mladine ter v 
kakršnikoli obliki krepijo obrambne sile. Na tem področju se je precej povečala 
predvsem aktivnost v pogledu tehnične vzgoje mladine. Tako so na primer 
avto-moto društva usposobila 10.300 voznikov motornih vozil, radioklubi 1900 
radioamaterjev itd. Razen tega pa je bilo izvedenih več praktičnih vaj, pohodov, 
raznih vzgojnih predavanj, tekmovanj in drugih poučnih prireditev. 

Glede na to, da smo na področju izvenarmadne vzgoje težili predvsem za 
fizično in tehnično vzgojo mladine, bo treba v prihodnje to dejavnost usmeriti 
tudi v usposabljanje ljudstva za samozaščito oziroma seznanjanje s tistimi 
nalogami in dolžnostmi, ki se tičejo vsakega državljana in so pomembne za 
obrambno pripravljenost sploh. 

Delo po predvojaški vzgoji je bilo v preteklem letu usmerjeno predvsem 
na utrditev organizacije, na dvig strokovne ravni kadra in na prizadevanje, da 
se izboljša izvajanje pouka. 

Vse delo se je odvijalo v skladu s prenosom pristojnosti za izvajanje pouka 
predvojaške vzgoje na občine. To se je pokazalo kot pravilno, saj je bil dosežen 
vsestranski napredek, predvsem zato, ker je vodilni kader predvojaške vzgoje 
izpopolnil pedagoško raven in metodo dela na ustreznih tečajih, kjer je bilo 
pritegnjeno večje število strokovnih rezervnih oficirjev, in zato, ker so pri 
izdelavi in izvajanju programa sodelovale tudi družbeno-politične organizacije. 
Pouk je bil bolj nazoren in pester, izboljšal pa se je tudi zaradi uporabe sodobnih 
učnih pripomočkov, predvsem filmov. 

Razen vojaške vzgoje se je posvečala večja pozornost tudi politični, telesni 
in tehnični vzgoji mladincev. Za izvajanje pouka predvojaške vzgoje je bilo lani 
porabljenih 108 milijonov dinarjev oziroma 17 milijonov dinarjev manj kot leta 
1958 kar prav tako potrjuje pravilnost prenosa teh zadev na občinske ljudske 
odbore. 
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Na podlagi odloka državnega sekretariata za posle narodne obrambe smo 
v okviru pouka predvojaške vzgoje pričeli v preteklem letu usposabljati voznike 
motornih vozil za JLA. Posebne tečaje je organiziralo 11 avto-moto društev, in 
sicer na stroške omenjenega sekretariata in z vozili JLA. 

Glede na dosežene uspehe na področju predvojaške vzgoje je Državni 
sekretariat za narodno obrambo v preteklem letu skrajšal pouk za vse mladince 
od 3 na 2 leti. 

3. poglavje 

GOSPODARSTVO 

1. Zavod LRS za gospodarsko planiranje 

Osnovna naloga Zavoda za gospodarsko planiranje je proučevanje stanja 
in razvoja gospodarstva, izdelava republiških družbenih planov, spremljanje 
in analiziranje izvrševanja teh planov ter opravljanje drugih zadev iz republiške 
pristojnosti, ki zadevajo sestavljanje gospodarskih planov in metod planiranja. 
V zvezi s temi nalogami temelji delo zavoda predvsem na sestavi predlogov 
družbenih planov in analiz, ki so s tem v zvezi. 

V začetku leta je zavod usmerjal svoje delo na analiziranje in vsklajevanje 
predlogov okrajnih družbenih planov z republiškim. V ta namen je izdelal 
obširnejšo analizo, v kateri je nakazal nekatere osnovne nedostatke predlogov 
okrajnih družbenih planov, predvsem glede strukture investicij, zaposlenosti, 
razvoja posameznih gospodarskih panog ter proračunske potrošnje. Kot dopolnilo 
k tej analizi je zavod izdelal še analizo o vplivu davščin, ki jih predpisujejo 
ljudski odbori na življenjski standard prebivalstva. 

Vzporedno 7. izdelavo teh analiz je zavod imel tudi več sestankov z okraj- 
nimi zavodi, kjer se je razpravljalo o posameznih okrajnih družbenih planih. 
Na predloge okrajnih družbenih planov je zavod dajal tudi pismene pripombe. 
Zavod je prav tako izvršil skupno z ustreznimi republiškimi organi pregled 
predvidene razdelitve sredstev okrajnih investicijskih in proračunskih skladov 
ter dajal k predvideni razdelitvi sredstev svoje predloge in pripombe. 

Težišče izvajanja družbenega plana je bilo v letu 1959 na usmerjanju inve- 
sticijske potrošnje, tako da bi se razpoložljiva sredstva v čimvečji meri uporab- 
ljala za izvrševanje osnovnih nalog perspektivnega plana. Zavod je v ta namen 
izdelal podrobnejšo analizo o predvidenih investicijskih sredstvih po virih in 
namenu. Analiza je pokazala, da je podvzeta vrsta ukrepov, ki omogočajo usmer- 
janje sredstev republike in ljudskih odborov, medtem ko za usmerjanje sredstev 
posameznih gospodarskih organizacij še ni zadovoljivih možnosti. Poleg tega je 
zavod sodeloval z drugimi republiškimi organi pri izdelavi občasnih analiz 
posameznih gospodarskih pojavov, delovanja sistema delitve dohodka gospodar- 
skih organizacij, osebne potrošnje, zunanjetrgovinskega režima ipd. 

Zavod je redno spremljal gibanje gospodarskega razvoja in si na ta način 
ustvarjal podlago za sestavo predloga družbenega plana za leto 1960. V zvezi 
s tem je izvršil tudi več podrobnejših analiz. V prvi vrsti je analiziral izvrše- 
vanje perspektivnega plana v letih 1957—1959, obenem pa postavil tudi oceno 
za njegovo izvršitev do leta 1961. Iz te analize je izhajalo, da bo mogoče osnovne 
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postavke perspektivnega plana, to je proizvodnjo in osebno potrošnjo doseči še 
pred iztekom perspektivnega plana, medtem ko se je pokazalo določeno zaosta- 
janje pri razvoju investicijske potrošnje in produktivnosti dela ter pri izvozu. 
V zvezi s tem je zavod izdelal posebej še analizo investicijske potrošnje, v kateri 
je obravnaval tudi posamezne objekte, s katerimi je računal perspektivni plan. 
Skupno z ustreznimi republiškimi organi je zavod analiziral izvršitev investicij 
za družbeni standard, kjer je ugotovil, da razvoj nekaterih dejavnosti zlasti na 
področju šolstva, zdravstva in komunalne dejavnosti za perspektivnim planom 
zaostaja. 

V zvezi z analizo izvrševanja perspektivnega plana LRS je zavod sestavil 
pregled gospodarskega razvoja po okrajih v letih 1957 do 1959, z namenom, da 
bi se dobil podrobnejši vpogled v doseženi regionalni razvoj. Analiza je poka- 
zala, da sicer še obstoje znatne razlike v gospodarski razvitosti med posameznimi 
okraji, vendar pa se kaže v gospodarsko manj razvitih okrajih hitrejši gospo- 
darski razvoj kot v razvitih. Vzporedno s tem je zavod izvršil tudi analizo 
ekrajnih perspektivnih planov. 

Na podlagi zbranih podatkov in izvršenih analiz so bili sestavljeni pred- 
hodni materiali za sestavo predloga družbenega plana LRS za leto 1960, ki so 
bili predloženi v razpravo Odboru za gospodarstvo in Izvršnemu svetu. Po 
sklepih Odbora za gospodarstvo, da je treba iskati še nadaljnje možnosti za večji 
porast industrijske in gozdarske proizvodnje ter še bolj zaostriti porast pro- 
duktivnosti dela, je zavod sestavil predlog družbenega plana, ki ga je sprejel 
Izvršni svet na svoji seji dne 29. XII. 1959. 

Obenem s sestavljanjem predloga družbenega plana LRS so bila tudi 
ustrezna vsklajevanja z okraji. Zavod je pripravil navodila za sestavo okrajnih 
družbenih planov, o katerih je podrobneje razpravljal z okrajnimi zavodi na 
konferencah. Na podlagi zbranih podatkov je analiziral okrajne predloge, dajal 
svoje pripombe ter skrbel, da bodo okrajni plani vsklajeni z republiškim. V ta 
namen je sklical več posvetovanj, na katerih so sodelovali tudi predstavniki 
podjetij, zaradi česar je bilo mogoče ugotoviti nadaljnje rezerve v kapacitetah 
gospodarskih organizacij ter predvideti v družbenem planu večji porast pro- 
izvodnje in produktivnosti dela. 

O predlogu družbenega plana LRS so razpravljali tudi predsedniki okrajnih 
ljudskih odborov ter so bile njihove pripombe upoštevane v predlogu, ki je bil 
predložen v razpravo Ljudski skupščini. 

Hkrati s predlogom družbenega plana je bila predložena tudi obsežnejša 
številčna dokumentacija, iz katere so podrobneje razvidna posamezna gospo- 
darska gibanja v letih 1958, 1959 in 1960. Dokumentacija k predlogu družbenega 
plana vsebuje tudi prikaz izvršitve perspektivnega plana do L 1960 za najpo- 
membnejša področja proizvodnje in potrošnje. Poleg tega je zavod sestavil za 
potrebe razprav z okraji in drugimi še druge dokumentacijske materiale za 
posamezne gospodarske dejavnosti. 

Za interne potrebe zavoda je bila sestavljena podrobna ocena izvršitve 
družbenega plana za leto 1959 z obrazložitvijo, ki je služila kot ena od osnov 
za predlog družbenega plana za leto 1960. 

Zavod je izdelal tudi analizo dosedanje porabe sredstev republiškega inve- 
sticijskega in stanovanjskega sklada ter predložil osnove za njuno razdelitev 
v letu 1960. 
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Tekoče spremljanje gospodarskega razvoja in izdelava analiz o razvoju 
posameznih gospodarskih področij so omogočili, da je bil predlog družbenega 
plana pravočasno sestavljen in predložen Izvršnemu svetu. Pri tem se je zavod 
posluževal analiz in materialov, s katerimi so razpolagali ustrezni drugi republi- 
ški  organi  ter  je  o  posameznih  problemih  z  njimi  tudi  posebej   razpravljal. 

Z Zveznim zavodom za gospodarsko planiranje je obstojalo tesno sode- 
lovanje, ki se je v največji meri nanašalo na vsklajevanje predloga zveznega 
družbenega plana za leto 1960. K predlogu zveznega družbenega plana je 
republiški zavod sestavil podrobnejše pripombe. 

Zavod je sodeloval tudi pri sestavi predloga za spremembe oziroma dopol- 
nitve nekaterih instrumentov gospodarskega sistema, kot je režim uporabe 
amortizacije, povečanje posebne udeležbe, način plačevanja anuitet, režim 
uporabe rezervnih skladov podjetij ipd. Nekateri od teh predlogov so bili s 
korekturo obstoječih zveznih predpisov upoštevani. 

V letu 1959 je pripravil zvezni zavod prvi osnutek gospodarskega razvoja 
za razdobje 20 let, katerega je republiški zavod podrobneje proučil, sodeloval 
pri razpravah in sestavil pismene pripombe. 

Zvezni zavod je analiziral v letu 1959 gospodarsko razvitost po posameznih 
okrajih z namenom, da se določijo okraji, ki bi se v letu 1960 smatrali kot 
gospodarsko manj razviti. Tudi pri teh analizah je intenzivno sodeloval repub- 
liški zavod, tako na konferencah kot tudi s pripravo potrebnih podatkov. 

V tem letu je bila izvršena v zveznem merilu orientacijska ocena osnovnih 
sredstev v zasebnem sektorju kmetijstva, pri kateri je intenzivno sodeloval tudi 
republiški zavod. V zvezi s predvideno evidenco razpoložljivih kapacitet v 
industriji, ki jo pripravlja zvezni zavod, je republiški zavod izdelal predloge za 
nomenklaturo strojev. 

Zavod je sodeloval s posameznimi organi državne uprave ali z njihovimi 
komisijami predvsem glede vprašanj, ki so se nanašala na izvrševanje nalog 
tekočega in perspektivnega plana, kakor tudi pri sestavljanju perspektivnih 
planov za posamezne gospodarske dejavnosti. 

Tako so uslužbenci zavoda vodili posebne strokovne komisije, ki jih je 
postavil Sekretariat IS za industrijo in obrt za sestavo analize dosedanjega 
in perspektivnega razvoja lesnega gospodarstva in kemične industrije v Slo- 
veniji, ki služita kot osnova za bodoči razvoj teh industrijskih dejavnosti. Prav 
tako je zavod sodeloval z zveznimi organi, ki so izdelali več posebnih študij za 
uspešnejši razvoj gozdnega in lesnega gospodarstva ter v zvezi s tem predloge 
za ureditev lesnega trga. Nadalje so posamezni uslužbenci delali v komisiji za 
izdelavo perspektivnega plana živilske industrije. 

Zavod je po svojem predstavniku stalno sodeloval pri delu Komisije za 
revizijo investicijskih programov, strokovni uslužbenci pa so posamezne pro- 
grame podrobneje analizirali in dajali svoja mnenja in pripombe. 

Za delo zavoda je posebno pomembno sodelovanje z bankami in Zavodom za 
statistiko, ki dajejo osnovne podatke o gospodarskih gibanjih. Za zboljšanje 
statistične in evidenčne službe je zavod skliceval sestanke s temi ustanovami in 
predlagal ustrezne dopolnitve. V letu 1959 je posvetil posebno pozornost izbolj- 
šanju statistične službe glede investicijske potrošnje. Sestavljeni so bili posebni 
predlogi ter dostavljeni ustreznim zveznim organom. 
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Zavod je sodeloval s posameznimi organi državne uprave pri izdelovanju 
predlogov republiških zakonskih predpisov ter dajal mnenja in pripombe 
k predlogom zveznih predpisov. V sodelovanju z drugimi republiškimi organi je 
izdelal predlog prispevka od sečnje gozdov, ki ga je bilo potrebno sprejeti glede 
na spremembe dohodnine od kmetijstva. 

2. Državni  sekretariat  za  finance  LRS 

Dohodki. Visoka realizacija dohodkov iz gospodarstva v 1. 1959 dokazuje 
polno smotrnost in uspešnost novega sistema delitve dohodkov. Ta sistem nudi 
kolektivom več prostosti pri delitvi dohodka v gospodarstvu ter povečuje za- 
služek delavcev, kar se seveda odraža tudi pri dohodkih iz naslova prispevkov 
iz osebnega dohodka delavcev. Razumljivo je, da se uspehi novega sistema 
v prvem letu še niso mogli pokazati, zato so prišli do polnega izraza šele v letu 
1959, kar dokazujejo tudi postavke letošnje realizacije dohodkov iz gospodarstva 
v primerjavi z letom 1958: 

v milijonih 

Republiški      Plačano 
plan do 31. XII. 

1. 1959 1959 

Plačano 
do 31. XII. 

1958 

Obresti od osnovnih in obratnih 
sredstev 

Prometni davek 
Prispevek sklada za kadre 
Prispevek iz dohodka 
Proračunski prispevek iz osebnega 

dohodka 
Proračunski prispevek iz sklada 

skupne porabe 
Zemljarina 
Prispevek sklada za zidanje 

stanovanjskih hiš 
Občinski prometni davek od 

prodaje na drobno 
Dopolnilni proračunski prispevek 

iz osebnega dohodka 
Prispevek za socialno zavarovanje 

20.444 
41.234 

1.465 
65.034 

11.300 

307 
285 

6.128 

1.600 

400 
21.883 

20.842 
33.250 

1.344 
62.695 

102 
81 
92 
96 

12.644       112 

415 
242 

7.376 

1.821 

712 
26.616 

135 
85 

120 

114 

178 
122 

19.829 
34.223 

1.093 
53.417 

9.632 

268 
144 

6.125 

1.383 

311 
19.807 

Skupaj sredstva, ki jih gospodarske 
organizacije plačajo družbi 

Sredstva gospodarskih organizacij 
Amortizacija 

170.079 
88.607 
26.909 

167.957 99 
97.600       111 
25.511 95 

146.242 
78.208 
24.187 

Indeks 
1958 = 100 

105 
97 
123 
117 

131 

155 
168 

120 

132 

229 
134 

115 
125 
105 

Skupaj  sredstva iz gospodarstva 285.595       291.069 102 248.637 117 

Pri nadzorovanju obračunavanja družbenih obveznosti so finančni organi 
ugotovili, da je še vedno mnogo nepravilno sestavljenih inventur. Pravilno 
evidentiranje sredstev podjetij pa tvori osnovo za ugotovitev njihovega ekonom- 
skega uspeha in za pravilen letni obračun družbenih obveznosti. Zato bodo 
morali v bodoče državni organi izvajati kontrolo že pred sestavljanjem inventur. 
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Med problemi s področja dohodkov od gospodarstva je omeniti uvajanje 
dopolnilnega proračunskega prispevka. Občinski ljudski odbori naj bi uvajali 
ta prispevek kot poseben ekonomski instrument z namenom, da se prepreci 
prekomerno izplačevanje osebnih dohodkov iz tistega dela čistega dohodka, ki 
ostane gospodarski organizaciji. 

Večina občinskih ljudskih odborov ni upoštevala namena, ki jih ima 
dopolnilni proračunski prispevek ter ga uvajala predvsem zato, da pride do 
dodatnih proračunskih dohodkov, kar dokazuje tudi dejstvo, da se je ta pri- 
spevek pobiral celo od stalno določenih plač javnih uslužbencev. Zato bi bilo 
treba predpise spopolniti s točnejšo določitvijo pogojev za uvedbo tega prispevka. 

Omeniti je tudi nepravilno pavšaliranje družbenih obveznosti gostinskih 
podjetij. Predpisi določajo, da se smejo pavšalirati le manjša gostinska podjetja 
(do 60 milijonov dohodka, ki nimajo hotelov A in B kategorije in penzione 
I. kategorije). Občinski ljudski odbori niso upoštevali predpisanih pogojev m 
so pavšalirali skoraj vsa gostinska podjetja, tudi vse večje hotele v naših 
turističnih krajih (Bled, Rogaška Slatina, Portorož, Koper itd.). Vsa večja 
gostinska podjetja so v tem samo na prometnem davku prihranila nekaj sto 
milijonov dinarjev. Finančni organi bodo morali v bodoče pavšaliranje v gostin- 
stvu strože kontrolirati. 

Iz naslednjega predloga so razvidni rezultati izvršitve republiškega plana 
važnejših bruto dohodkov od prebivalstva v primerjavi z letom 1958: 

v milijonih 

Republiški 
plan 

1. 1959 

Plačila 
1. 1959 »/« 

Plačila 
1. 1958 

Razlika 
plačil 

Proračunski prispevek iz osebnega 
dohodka izven gospodarstva 3.770 4.192 111 3.574 + 618 

Prometni  davek od zasebnikov in 
prevoznikov 2.200 1.741 88 1.199 — 258 

Prometni davek od vina in žganja 850 663 78 610 +    53 

Prometni davek od davčnih 

vrednotnic 25 14 56 22 —     8 

Občinski prometni davek 2.050 2.012 98 1.892 + 120 

Dohodnina od kmetijstva 2.843 2.291 81 3.273 — 982 

Dohodnina od samostojnih poklicev 
in premoženja 1.600 1.837 115 1.648 + 189 

Dopolnilna dohodnina na les 692 680 98 910 — 230 

Občinska doklada od kmetijstva 2.970 3.777 127 1.800 + 1.977 

Občinska  doklada  od  samostojnih 
poklicev 275 403 147 289 + 114 

Državne takse 1.000 1.040 104 986 +   54 

Občinske takse 160 185 116 215 —   30 

Dohodki uradov in ustanov 216 260 120 243 +    17 

Ostali proračunski dohodki 580 466 80 556 —   90 

Takse od motornih vozil 370 451 122 420 +   31 

Takse od kmetijstva 425 437 103 426 +    H 
Prometni davek od hmelja 320 — — 328 — 328 

Skupaj 20.346 20.649 101 19.191 + 1.458 
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Nizek odstotek izvršitve plana kmečke dohodnine je posledica tega, da so 
občine večinoma odmerjale dohodnino za gozdne površine še po nižjem starem 
katastrskem dohodku, izpad dohodkov pa nadomestile z občinsko doklado. 

Porast dohodkov od prebivalstva je dosežen predvsem zaradi porasta pri- 
spevka iz osebnega dohodka in višje obremenitve kmečkih gospodarstev s 
strani ObLO. 

Obdavčenje zasebnih kmetijskih proizvajalcev je bilo v letu 1959 izvedeno 
po posebnem predhodnem režimu glede na uvedbo novih lestvic katastrskega 
dohodka, s katerimi se je znatno dvignil izračun dohodka, t. j. davčna osnova za 
pašnike in gozdove. Tako bi porastla ob nespremenjenih davčnih stopnjah 
celotna obdavčitev tistih kmetijskih gospodarstev ki imajo gozdove, skoro za 
1 milijardo. 

Lastniki zasebnih gozdov pa so v naši republiki že dosedaj plačevali izredno 
visoko »gozdno takso«, s katero se je tudi nadomestovala nezadostna obdavčitev 
gozdov. S povišanjem gozdne obdavčitve bi bilo seveda treba ta prispevek 
ustrezno znižati. Toda za leto 1959 tega ni bilo mogoče več spremeniti. Zato bi 
bile gozdne površine skupno z »gozdno takso« nesorazmerno visoko obdavčene. 
Zato je bilo ljudskim odborom dopuščeno, da uporabijo za gozdne površine kot 
davčno osnovo še stari nižji katastrski dohodek, dočim se za ostale zemljiške 
kulture obvezno uporabi novi izračunani katastrski dohodek. Te možnosti se je 
poslužila večina občin, razen v okraju Maribor in Murski Soboti. Izpadli dohodek 
so nadomestile s splošnim zvišanjem občinskih doklad. 

Z novim letom pa je treba preiti v celoti na obdavčitev po novem katastr- 
skem dohodku. Da se prepreči nesorazmerna obremenitev gozdov, se odpravi 
dopolnilna dohodnina na les in uvede ločeno nižje predpisovanje občinskih 
doklad od gozdnih površin. 

Zelo važen element naše davčne politike na vasi so občinske doklade. 
Ugotovljeno je, da mnogi občinski ljudski odbori doklad niso predpisali na 
osnovi krajevnih ekonomskih pogojev, niti niso upoštevali premikov, ki so jih 
povzročile nove lestvice katastrskega dohodka. Tako se je zgodilo, da je obdav- 
čitev nižinskega dela občine z boljšimi zemljišči manj narasla kot obdavčitev 
slabšega višinskega predela. Posebna anketa, ki se je izvedla na pobudo IS je 
ugotovila, da so kmečka gospodarstva v posameznih občinah zelo različno 
obremenjena in da je bil v glavnem kriterij davčne politike samo proračunska 
potreba. Pojavlja se torej problem, kako doseči za davčno politiko občin čim 
enotnejši in objektivni kriterij. 

Katastrski dohodek, ki predstavlja le povprečni donos zemljišč, služi lahko 
samo za izračun temeljne davščine (dohodnine), ker ne zajema dohodkov, ki jih 
doseže posameznik zaradi ugodnejših tržnih razmer in podobno. Zato bo treba 
v bodoče težiti k vsklajevanju celotne obdavčitve kmečkih gospodarstev z 
narodnim dohodkom, ki ga dosegajo. To bo gotovo bolj soliden kriterij za dolo- 
čevanje višine občinske doklade kot sedanje administrativno določanje. Tako bo 
mogoče pravilno določiti višino obdavčitve tudi glede na tiste dohodke, ki jih 
kataster ne evidentira. 

Splošna proračunska potrošnja. V letu 1959 smo izvedli načelo 
razdelitve sredstev med posamezne politično teritorialne enote na podlagi enot- 
nega odstotka dohodkov, ker se je pokazalo, da je to eno izmed najustreznejših 
načel za objektivizacijo proračunov. 
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Ob enotnih kriterijih je bila ugotovljena višina dohodkov, ki se deli med 
politično teritorialne enote, v izdatkih pa je bilo prav tako zavzeto enako 
stališče glede njihovega porasta za leto 1959 v primeri z letom 1958. Na osnovi 
takih izračunov smo z enotno udeležbo 33 % pokrili potrebe republiškega prora- 
čuna skupno z dotacijami ljudskim odborom. 

Sprejeti proračuni politično teritorialnih enot za leto 1959 brez dotacij za 
uravnovešenje v primerjavi z letom 1958 znašajo: 

Izvršitev 
1958 Struktura Plan 

1959 
Struktura »/o 

Republiški proračun 
okrajni proračuni 
občinski proračuni 

8.785 
8.030 

12.747 

30 
27 
43 

9.679 
8.731 

15.160 

29 
26 
45 

110,2 
116,4 
118,9 

Skupaj 29.562 100 33.570 100 113,6 

Proračuni občin so narasli močneje od ostalih proračunov predvsem zaradi 
prevzema novih funkcij oziroma zavodov (reforma šolstva in povečanje plač 
v prosveti) in lahko trdimo, da odpade le minimalni del povečanja na izbolj- 
šanje služb. Razmerje med republiškim proračunom in proračuni ljudskih odbo- 
rov se je po planu spremenilo v korist ljudskih odborov tako, da so se v strukturi 
zvišali občinski proračuni za 2 0/o. 

Na splošno lahko ugotovimo, da se strukturna udeležba posameznih vrst 
izdatkov kljub znatnemu povečanju proračunov ni bistveno izboljšala v korist 
služb. Osebni izdatki še vedno zavzemajo najmočnejšo udeležbo in predstav- 
ljajo pri republiškem proračunu 37 0/o vseh izdatkov, pri ljudskih odborih 41 0/o, 
medtem pa je še neugodnejše stanje pri občinah, kjer odpade 43 0/o od vseh 
proračunskih izdatkov na osebne izdatke. Materialni izdatki pri ljudskih odborih 
po planu za leto 1959 padajo v primeri z letom 1958, čeprav so absolutni zneski 
nekoliko višji. 

Izvrševanje proračunov je v LR Sloveniji potekalo v letu 1959 v glavnem 
ugodneje kakor v prejšnjih letih. K temu je v največji meri pripomogla dru- 
gačna razdelitev sredstev med posameznimi političnimi teritorialnimi enotami, 
kakor je bila v prejšnjih letih. Povsem ta trditev drži za republiški proračun 
in za okrajne proračune. Finančno stanje po posameznih mesecih se kaže 
takole: 

Republiški 
proračun 

Okrajni proračuni Občinski proračuni 

-L — + — 
januar + 385 36 69 32 410 
februar + 491 78 173    . 26 706 
marec + 639 362 12 114 437 
april + 741 364 53 275 473 
maj + 813 417 11 292 383 
junij + 968 496 — 280 337 
julij + 514 261 — 273 386 
avgust + 947 400 — 339 336 
september + 931 573 — 535 291 
oktober + 759 370 — 464 273 
november + 1.002 322 — 617 198 
december + 555 92 108 351 335 
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K ugodni situaciji republiškega proračuna v precejšnji meri pripomore 
poleg enotnega odstotka, s katerim je republiški proračun udeležen na skupini 
dohodkov, ki se deli med posamezne proračune, tudi to, da je celotni znesek 
zvezne dotacije zadržan za kritje republiškega proračuna. Okrajni proračuni so 
od maja meseca dalje aktivni, kar kaže razen dveh v decembru, na eni strani, 
da so dohodki po planu postavljeni realno, na drugi strani pa tudi to, da okraji 
izvršujejo izdatke v glavnem v okviru razpoložljivih sredstev. Nekoliko drugače 
je pri občinah. 

Končna izvršitev proračunov v LR Sloveniji brez 6 % obvezne rezerve za 
leto 1959 je takale: 

Plan za   1959 Izvršil ;ev   1959 " 'o Finančno 
dohodld Izdatki dohodki izdatki 4 :2 5 : 3 stanje 

1 2 3 4 5 6 7 8 

republiški proračun 10.642 10.642 11.197 10.642 105 100 + 555 

okrajni proračuni 9.100 9.100 9.070 9.086 100 100 +    92 
— 108 

občinski proračuni 15.159 15.159 14.876 14.860 98 98 + 351 
— 335 

Skupaj 34.901 34.901 35.143 34.588 101 99 

V pripravah za nov proračunski sistem je sekretariat skupno z ljudskimi 
odbori preizkušal izvedbo delitve skupnih virov dohodkov po novem proračun- 
skem sistemu v raznih variantah. Pri tem se je pokazalo, da bi tudi po najugod- 
nejši varianti za ljudske odbore ostalo aktivnih le malo občin. To je tudi 
dokazovalo, da delovanje novega proračunskega sistema vsaj v začetni fazi ne bo 
povsem zadovoljivo. Vsekakor pa bo novi sistem že v bližnji prihodnosti 
povzročil pričakovano stabilnost, večjo zainteresiranost za iskanje lastnih (po- 
sebnih) dohodkov ter bolj skrbno obravnavanje proračunskih izdatkov. 

Zaradi uvedbe večje merljivosti smo končno predlagali, da bi se za pasivne 
okraje omogočila dopolnilna udeležba na deljivih dohodkih, s čimer bi postali 
aktivni prav vsi okraji. 

Republiški proračunski skladi. Izvršitev predračunov repub- 
liških proračunskih skladov za leto 1958 in ocena izvršitve za 1959 kaže takole 
gibanje sredstev: 

1958 1959 
1959 : 1958 

lastni dohodki 1.657 mil. 1.880 mil. 113.5 
dotacije iz proračuna 1.409 mil. 1.132 mil. 80.3 
omejitve 857 mil. 916 mil. 106.9 
realizacija razpoložljviih sredstev 2.590 mil. 2.968 mil. 114.6 
realizacija izdatkov 2.367 mil. 2.966 mil. 125.3 
prenos iz prejšnjih let 381 mil. 872 mil. 228.9 

Kreditno poslovanje. Ob uvedbi novega kreditnega sistema (1. I. 
1957) je bilo razmerje med stalnimi in nestalnimi obratnimi sredstvi v LRS 
68 0/o : 32 0/o. To razmerje se vsako leto izpreminja v korist stalnih obratnih 
sredstev ter znaša konec leta 1959 že 76 : 24, v industriji pa celo 85 :15. 
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Stalna obratna sredstva (sklad obratnih sredstev, krediti in posojila za 
stalna obratna sredstva in revolving krediti) so se v zadnjih dveh letih povečala 
za 18% pri povečanju proizvodnje za 210/o. Povečana stalnost obratnih sredstev 
je ugodno vplivala na razvoj proizvodnje. Od obratnih sredstev odpade na sklade 
obratnih sredstev 42 0/o. 

Potrošniški krediti, ki so znašali 1. I. 1959 4420 milij. so se od meseca marca 
dalje povečali mesečno za 10/o. 

Po strukturi kreditov odpade največ potrošniških kreditev na kredite z 
odplačilnim rokom do 2 let (39 %) in do 3 let (40 "/o). 

Od odobrenih kreditov v znesku 5251 milij. din odpade na denarne zavode 
72 0/o, na trgovska podjetja pa 28 0/o. 

Od celokupnega števila 128.334 koristnikov odpade na denarne zavode 63 0/o, 
na trgovska podjetja pa 27 0/o. 

Vseh hranilnih vlog v LRS, naloženih v denarnih zavodih je bilo 1. I. 1959 
10.870 milij., mesečnim porastom od 1,5 0/o do 3 0/o so dosegle vloge 14.379 milij., 
ki so razdeljene na: 

Mestne hranilnice  42 0/o 
Komunalne banke  24 0/o 
Narodno banko  20 % 
Hranil,  kredit,  odseki  KZ  11 % 
Hranil, kredit, zadr. hranil  3 0/o 

Poleg tega pa so narasle splošne hranilne vloge pri PTT od 1187 milij. na 
dan 1. I. 1959 na 1758 milij. na dan 30. IX. 1959. 

Denarni zavodi lahko uporabljajo del (30 0/o) tako zbranih hranilnih vlog za 
dolgoročno kreditiranje. 

Izvajanje nadzo\rstva. V okviru splošnih nadzorstvenih nalog 
so finančni inšpektorati preverjali predvsem pravilnost osnov za realen obračun 
gospodarskih organizacij z družbo, in sicer v glavnem na področjih, kjer se 
ostvarja masa dohodka. V ta namen so bila preverjanja usmerjena na osnove 
oblikovanja celotnega dohodka, poslovnih stroškov, minimalnega osebnega do- 
hodka in na samo delitev dohodka. To delo je bilo opravljeno predvsem s pre- 
gledi zaključnih računov za leto 1958 in periodičnih obračunov za leto 1959. 

Nadaljnja skrb finančne inšpekcije je bila posvečena nadzorstvu glede 
skladne uporabe veljavnih predpisov na področju gospodarstva ter proračunov 
in skladov. 

Pri okoli 14.000 uporabnikih družbenega premoženja je bilo izvršenih le 
4151 pregledov, iz česar sledi, da bi bilo treba finančno inšpekcijsko službo 
primerno okrepiti, da bi lahko nadzorovala poslovanje tudi pri srednjih in 
manjših podjetjih, poslovanje proračunov in družbenih organizacij, kjer je 
poslovanje relativno slabše. Pričakujemo, da bodo finančni inšpekciji dani 
v okviru službe družbenega knjigovodstva pri Narodni banki FLRJ primernejši 
pogoji za uspešno delo. 

Ugotovitve finančne inšpekcije kažejo, da je izredno veliko nepravilnosti 
pri inventurnih popisih, kar bistveno vpliva na rezultat zaključnega računa. Te 
nepravilnosti se nanašajo na cene in ovrednotenje sredstev in na težnje gospo- 
darskih organizacij,  da si  z reguliranjem  (noveliranjem)  dohodka zavarujejo 
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zaželeni del sredstev za plače in svoje sklade. Delavski sveti še vedno ne posve- 
čajo potrebne pozornosti sestavi zaključnih računov, zlasti ne raziskujejo vzrokov 
ugotovljenih inventurnih primanjkljajev. Z uvajanjem nagrajevanja po enoti 
proizvoda se stvari izboljšujejo. Slabši je v tem pogledu položaj pri manjših 
podjetjih. 

Ugotovljena namenska uporaba obratnih sredstev za investicije znaša 
904 milijonov din. Pri kreditiranju kooperacije zadrug individualnih proizva- 
jalcev ni bilo opaziti nekih pomembnejših posebnosti v zvezi s kreditiranjem in 
nenamensko uporabo kreditov. 

Proračunski sektor večkrat nenamensko uporablja proračunske kredite, 
nima zadostno urejenega finančnega in materialnega poslovanja ter dokumen- 
tacije, kar velja predvsem za organe in zavode ljudskih odborov. 

Premoženjsko pra v n a razmerja. Agrarna reforma je v glavnem 
končana. Nerešeno je le še v zvezni pristojnosti obstoječe vprašanje odškodnine 
na zemljo, razlaščeno kmetom in nekmetom, ter vprašanje cene, ki jo morajo 
plačati za zemljo agrarni interesenti in kolonisti. Na ta problem so bili zvezni 
organi ponovno opozorjeni. 

Agrarne skupnosti so rešene samo deloma, kar pa je pripisati dejstvu, da 
so to pravno zelo zamotana vprašanja, ki jih težko rešujejo strokovno šibko 
kvalificirani kadri pri številnih ljudskih odborih. Iz istih razlogov tudi še niso 
bili rešeni številni primeri uzurpacij zemljišč agrarnih skupnosti. 

Ob koncu leta 1959 je bilo 111 upravičencev do prejemanja akontacije na 
račun odškodnine za premoženje, ki je bilo nacionalizirano po zakonu o nacio- 
nalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij iz leta 1946 in 1948. Vsem tem upravi- 
čencem ie bilo iz tega naslova v letu 1959 izplačanih iz zveznega proračuna 
skupno 10,016.641 din. Iz republiškega proračuna pa se izplačujejo obveznosti 
iz izročilnih pogodb ter je bilo iz tega naslova devetim upravičencem izplačanih 
1.202.350 dinarjev. 

Okrajni ljudski odbori so na podlagi zakona o nacionalizaciji najemnih 
zgradb in gradbenih zemljišč s svojimi odloki določili ožje gradbene okoliše 
za 184 krajev in naselij mestnega značaja v 88 občinah. Glede na to bi morali 
tudi pristojni finančni organi občinskih ljudskih odborov izdati ustrezajoče 
skupno odločbo o ugotovitvi nacionalizacij gradbenih zemljišč. Zaradi delno 
neurejenega stanja zemljiških knjig in potrebne predhodne sestave delilnih 
načrtov pa so bile doslej skupne odločbe o ugotovitvi nacionalizacije gradbenih 
zemljišč izdane le v 66 občinah, medtem ko se v ostalih 22 občinah ta material 
pripravlja. 

V Ljudski republiki Sloveniji je bilo v prijavnem roku od 7. III. do 7. IV. 
1959 in pozneje vloženih  18.933 prijav za ugotovitev predmeta nacionalizacije 

zgradb. 
S sodelovanjem občinskih komisij za nacionalizacijo, okrajnih javnih pravo- 

branilcev in občinskih finančnih organov je bilo izločenih 7506 vloženih prijav 
kot brezpredmetnih. 

Pri preostalih 11.427 prijavah pa so občinski finančni organi uvedli pred- 
pisani postopek ter do 31. XII. 1959 sestavili 11.236 zahtev za ugotovitev 
predmeta nacionalizacije in jih predložili pristojnim občinskim komisijam 
zaradi odločitve. Prvostopne komisije za nacionalizacijo so do 31. XII. 1959 izdale 
5565 odločb o ugotovitvi nacionalizacije za stanovanjske in poslovne objekte. 
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Ker pa so z eno odločbo lahko rešile vprašanje nacionalizacije posameznega 
objekta tudi za več solastnikov, so občinske komisije za nacionalizacijo svojo 
osnovno nalogo, t. j. izdajo odločb o nacionalizaciji zgradb, v glavnem zaključile 
do 31. XII. 1959 t. j. v roku, kakor ga je določila zvezna komisija za naciona- 
lizacijo. 

Skupno število do 31. XII. 1959 izdanih prvoinstančnih odločb zajem? 
4021 nacionaliziranih zgradb, od tega 2722 stanovanjskih ter 1299 poslovnih 
objektov. 

Komisije za nacionalizacijo pri občinskih ljudskih odborih so takoj po 
1. januarju 1960 pričele že z drugo fazo postopka t. j. z reševanjem zahtev 
prejšnjih lastnikov za izvzetje zgradb in delov zgradb od nacionalizacije. Predvi- 
devati je. da bodo s tem delom prvo in drugoinstančne komisije za naciona- 
lizacijo pri ljudskih odborih zaposlene do začetka septembra 1960, nakar šele 
bo sledil postopek za odmero odškodnine prejšnjim lastnikom nacionaliziranih 
nepremičnin. Pristojni organ za določitev teh odškodnin pa je finančni organ 
občine, v katere območju se nahaja nacionalizirana nepremičnina. 

Pri razlastitvah nastajajo problemi zaradi vprašanj o odmeri odškodnine 
za zgradbe, dalje za katera dela izven gradnje objektov se lahko dovoli razla- 
stitev ter ali se zemljišča izven ožjega gradbenega okoliša lahko razlastijo za 
zidanje stanovanjskih hiš. 

Evidenca splošnega ljudskega premoženja izkazuje, da znaša površina 
splošnega ljudskega premoženja v Sloveniji 543.461 ha. Od tega je evidentiranih 
na terenu 160.348 ha zemljiških površin. 

Evidenčno in zemljiškoknjižno urejenih je tudi 11.078 zgradb splošnega 
ljudskega premoženja. 

V teh podatkih niso zajete površine in zgradbe, ki so nacionalizirane po 
zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč. 

Geodetska uprava LRS. V letu 1959 je Geodetska uprava LRS 
pričela z obsežnejšo uporabo aerofotogrametrije na območju LR Slovenije za 
potrebe gospodarstva, revizije katastra (kultur) in nove izmere v Prekmurju, 
v skupni površini ca. 310.000 ha. 

Okrajni ljudski odbori so na predlog geodetske uprave sprejeli odloke 
o reviziji katastra kultur in objektov ter o reviziji klasifikacije zemljišč. Ta 
revizija se že izvaja. 

Pri reviziji se ugotavljajo kulturne spremembe, ki imajo za posledico pove- 
čanje katastrskega dohodka. 

Pri reviziji katastra kultur pa so ugotovljene tudi druge spremembe 
v večjem obsegu. S tem pa se občutno poveča delo knjigovodstvene izpeljave 
sprememb v katastrskem operatu, ki se z obstoječo sistemizacijo kadrov ne more 
izvesti v normalnem delovnem času. 

Ker tudi novi izračun katastrskega dohodka občutno zvišuje stroške za 
vzdrževanje katastra, bo treba nujno oskrbeti knjigovodstveno izpeljavo spre- 
memb v katastrskem operatu s pomočjo sistema perforiranih kartic in elek- 
tronskih strojev. 

Geodetski  zavod  LRS.  Zavod vodi 7-članski upravni odbor. 
Geodetska operativa je opravila v preteklem letu 118.000 delovnih ur na 

terenu in 116.800 ur v tehniški pisarni. Produktivnost se je povečala predvsem 
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z uvajanjem  fotogrametrije.   Ozko  grlo pri  fotogrametričnih  delih  je  instru- 
mentarij. 

Udeležba posameznih investitorjev v finančni realizaciji zavoda (155 
milijonov) je naslednja: Geodetska uprava 29% (45 milijonov), podjetja 44% 
(68 milijonov), ostale organizacije in uprave 27 % (42 milijonov). 

Revizijski zavod LRS. Revizijska poročila omogočajo podjetjem 
in zavodom, da spoznajo svoje ekonomske in organizacijske pomanjkljivosti 
in jim nudijo nasvete, kako bi jih lahko odpravili. Občinskim in okrajnim 
ljudskim odborom omogočajo revizijska poročila ugotoviti, kakšni ekonomski 
in organizacijski ukrepi so potrebni, da se izboljša poslovanje v podjetju. 
Potrebe po revizijskih, analitičnih in organizacijskih storitvah pa so zelo velike 
in zahtevajo, da se poveča ne le kapaciteto republiškega zavoda, ampak tudi 
kapacitete drugih revizijskih zavodov v Sloveniji. 

Število naročil se veča posebno zadnje čase, ko prehajajo podjetja h kom- 
pleksnemu nagrajevanju dela. Med naročniki revizij so predvsem podjetja, ki 
nimajo še urejene ekonomike in organizacije poslovanja ter podjetja, ki razpo- 
lagajo le z manj veščim kadrom. Povečanje kapacitete revizijskih zavodov ovira 
sedaj predvsem pomanjkanje strokovnih kadrov. Poleg pomanjkanja kadrov 
ovira revizijsko,službo tudi to, da še ni zakonsko urejena. 

3. Državni sekretariat za blagovni promet LRS 

Notranja trgovina. Osnovna naloga na področju blagovnega prometa 
v letu 1959 je obstojala predvsem v organizaciji prometa s kmetijskimi pridelki, 
pa tudi v organizaciji trgovine na drobno z industrijskimi predmeti, ker je 
prišlo zaradi povečanega prometa in neurejene nomenklature strok v trgovini 
do takih organizacijskih oblik, ki niso koristile preskrbi potrošnika. 

Zato je sekretariat posvetil svoje glavno delo organizacijskim vprašanjem. 
Sistematično se je lotil izdelave analiz za posamezne sektorje blagovnega prometa 
in predlagal potrebne ukrepe. V vseh primerih, kjer je bilo možno reševati 
probleme v merilu republike, je bilo to storjeno s pomočjo ljudskih odborov 
in pristojnih zbornic. V ostalih primerih pa so se predlogi in stališča dostavljali 
v reševanje zveznim organom. 

Sekretariat je posvetil svoje delo predvsem naslednjim vprašanjem: 
— organizaciji prometa z mlekom in mlečnimi izdelki ter ureditvi cen 

tem proizvodom v posameznih proizvajalnih rajonih; 
— organizaciji prometa z živino. Odpravljeni so bili živinski sejmi starega 

tipa izvzemši v Metliki in Vinici. Namesto klasičnih živinskih sejmov je bil 
vpeljan  sistem  zadružnih  dogonov.  Obdržani  so  bili le  sejmi za plemensko 
živino; 

— organizaciji prometa z vinom, kjer je bilo veliko število grosističnih 
podjetij glavni povzročitelj nesolidnega poslovanja; 

— organizaciji prometa s tobačnimi izdelki, kjer je neurejenost prometa 
zahtevala posebno analitično obravnavo; 

— organizaciji trgovske mreže in blagovnega prometa na splošno. Izdelan 
je bil elaborat, v katerem se obravnava poleg grosistične tudi detajlistična 
trgovina in zunanja trgovina ter postavljajo osnovna načela za razvoj trgovske 
mreže v celoti. 
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Sekretariat se je ukvarjal tudi z vrsto drugih organizacijskih vprašanj, 
kakor n. pr. z organizacijo prometa s sadjem in povrtninami. Izdelal je posebno 
analizo v zvezi s sklepanjem pogodb ter postavil programe za neposredno akcijo. 
Posebej je izdelal elaborat s predlogi za organizacijo prometa s sadjem in po- 
vrtninami v ljubljanskem okraju. Prav tako je izdelal elaborat o prometu z 
mesom v ljubljanskem okraju. V zvezi s konserviranjem blaga kmetijskega 
izvora je obdelal probleme hladilnic. Ustanovil je nadalje posebno komisijo, 
ki je obdelala probleme pekarn ter dal pobudo za obdelavo problemov glede 
prometa z mesom in klavnic, kakor tudi glede izdelave sadnih sokov.^ Posebna 
komisija je izdelala prograjn perspektivne izgradnje silosov in skladišč za ma- 
terialne rezerve osnovnih prehrambenih proizvodov. 

Sekretariat se je po sprejetju stališč in sklepov, ki so bili rezultat iznesemh 
analiz, lotil njihove realizacije in je v ta namen imel več posvetovanj. 

Po planu predvideno povečanje prometa je bilo preseženo; skupni promet 
v trgovini se je povečal v primeri z letom 1958 za 15 n/o, v trgovini na drobno za 
16 0/o. Tako povečanemu prometu trgovska mreža ni bila povsem dorasla. 
Število prodajnega kadra se je v letu 1959 povečalo komaj za en odstotek, 
medtem ko se je promet na enega prodajalca zvišal za ca. U %. Povečani promet 
na prodajalca je šel na škodo kvalitete uslug in blagovne izbire v trgovini. 
Sekretariat je v sodelovanju s Trgovinsko zbornico LRS dajal pobude za 
povečanje kapacitet detajlistične trgovine in za uvajanje sodobnega načina 
poslovanja. 

Tržišče je bilo v letu 1959 relativno stabilno. To kaže skupni indeks cen 
na drobno, ki znaša 102,8, od tega pri industrijskih izdelkih 101,6, pri Prehrani 
103,9 in pri uslugah 103,4 Občutneje so se cene zvišale le pri nekaterih živilih, 
kakor pri mesu, krompirju in vrtninah. 

Sekretariat je stalno spremljal stanje na tržišču ter odnose med blagovnimi 
skladi in kupno močjo prebivalstva. Povsod, kjer je bilo potrebno, je predlagal 
ustrezne ukrepe, kakor n. pr. omejitev izvoza (krompir, jabolka, goveja živina, 
jajca) ali povečanje uvoza (krompir, agrumi, steklo, cempnt itd.), ustvarjanje 
zalog (jajca, meso) itd. Kljub relativni stalnosti tržišča je sekretariat moral 
skrbeti za zagotovitev zadostnih količin blaga na trgu, zlasti pri blagu, katerega 
proizvodnja ni bila zadostna (meso, krompir) pa tudi pri blagu, ki ga trgovinska 
mreža kljub zadostni proizvodnji ni znala ali ni mogla pravočasno preskrbeti 
(povrtnine, češnje). Vrsta akcij sekretariata je ugodno vplivala na tržišče. 

Zunanja trgovina. Na področju izvoza in uvoza je sekretariat vskla- 
jeval potrebe domačega tržišča z izvozom, hkrati pa vzpodbujal k izvozu blaga, 
ki ga je bilo možno izvoziti brez škode za domače tržišče. V ta namen je posre- 
doval dopolnitve obstoječih predpisov ter dajal pobudo za posvetovanja med 
prizadetimi proizvajalnimi in zunanjetrgovinskimi podjetji ter s predstavniki 
Komiteja za zunanjo trgovino in Zbornico za zunanjo trgovino. 

Turizem in gostinstvo. V zvezi s pripravami za turistično sezono 
1959 so bile na pobudo sekretariata formirane v vseh okrajih komisije, ki so 
pregledale sezonske gostinske obrate, kakor tudi gostinske obrate v prehodnih 
centrih in ob glavnih prometnih žilah in križiščih. 

V zvezi z organizacijskimi problemi je bila izdelana podrobna analiza stanja 
strokovne usposobljenosti kadrov in pravilne zasedbe delovnih mest v gostinstvu. 
Analiza je pokazala močno pomanjkanje strokovne delovne sile in to, da način 
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dosedanje vzgoje kadrov ne ustreza potrebam stroke, zaradi česar so potrebna 
revizija učnih programov in celotnega sistema vzgoje. Zato je bil izdelan 
program potreb po strokovnih kadrih do konca leta 1961 in predlog za revizijo 
programov in sistema vzgoje gostinskih in turističnih kadrov. 

Za nadaljnji razvoj turističnega prometa je potrebno povečati gostinske 
kapacitete in primerno urediti turistične kraje. V to svrho so bili izdelani 
perspektivni programi izgradnje enajstih turističnih centrov v Sloveniji. V pro- 
gramih so bili zajeti poleg potrebne ureditve gostinskih obratov tudi programi 
za ureditev trgovine, obrti, prometa, komunalnih in turističnih naprav. Programi 
so bili predloženi pristojnim ljudskim odborom, ki so jih večinoma že sprejeli. 
Glede na nujnost pa se hkrati že izdelujejo investicijski programi za posamezne 
gradnje. 

V sodelovanju z Gostinsko zbornico in Sekretariatom za delo, so bila izdana 
navodila za izvedbo sistema nagrajevanja po delovnem učinku. Ta sistem je bil 
uveden v vseh gostinskih podjetjih in upoštevan v novih tarifnih pravilnikih. 

Sekretariat je izdelal širšo analizo o problemih razvoja turizma v Sloveniji 
od osvoboditve do leta 1959. V analizi je bil zajet turistični promet, stanje 
materialnih osnov turizma in predlogi za ureditev posameznih problemov, ki 
ovirajo nadaljnji razvoj te dejavnosti. 

V letu 1959 je bil izdelan pravilnik o minimalnih tehničnih in higienskih 
tehničnih pogojih v počitniških domovih in osnutek republiške uredbe o odda- 
janju zasebnih sob potnikom in turistom ter navodila za izvajanje te uredbe. 

Strokovni svet IS za turizem je kot posvetovalni organ Izvršnega sveta 
obravnaval v letu 1959 na svojih sedmih sejah aktualna vprašanja s področja 
turizma in gostinstva, katera mu je predložil sekretariat, ter osnutke republiških 
in zveznih predpisov iz tega področja. K tem vprašanjem je dal svet svoja 
mnenja in predloge, izmed katerih je omeniti zlasti sledeče: 

1. Zaradi smotrne ureditve turističnih krajev, ki je pogoj za nadaljnji 
razvoj turističnega prometa, se je ustanovila posebna komisija strokovnega 
sveta, ki je imela nalogo izdelati v sodelovanju z lokalnimi organi programe za 
perspektivno izgradnjo turističnih centrov. 

2. Pri obravnavanju problemov strokovnega kadra je svet predlagal Držav- 
nemu sekretariatu za blagovni promet, da ustanovi posebno strokovno komisijo, 
ki naj izdela predlog za revizijo sistema in učnih programov za vzgojo stro- 
kovnih delavcev in vodilnega kadra v gostinstvu in turizmu. 

Ob koncu leta 1959 je strokovni svet podrobno obravnaval tudi material 
o razvoju in problemih turističnega gospodarstva v LRS, katerega je izdelal 
Državni sekretariat za blagovni promet za potrebe Izvršnega sveta in Ljudske 
skupščine. 

Tržna inšpekcija. Tržna inšpekcija je bila v L 1959 s posebnim 
zakonom prilagojena sistemu naše državne uprave. Ob koncu leta inšpekcijska 
služba po novih predpisih organizacijsko še ni bila urejena v 18 občinah, ker 
ljudski odbori kljub izrecni zahtevi zakona niso organizirali lastne službe tržne 
inšpekcije, zaradi česar je od 15. oktobra 1959 dalje izostal v teh občinah vsak 
inšpekcijski nadzor. 

Tržna inšpekcija je kljub zmanjšanemu številu tržnih inšpektorjev, večji 
obremenitvi z drugimi posli in večji odsotnosti inšpektorjev zaradi strokovno 
izobraževalnih tečajev in seminarjev opravila 14.385 pregledov ali 2,3 0/o več 
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kot v lanskem letu. Kazenskih prijav je bilo vloženih 3.435, to je za 48 0/o več 
kot leta 1958. Tudi kaznovanje v mandatnem postopku je bilo s 1084 primeri 
višje za 28 0/o. Razen tega so tržni inšpektorji uporabili upravne ukrepe v 774 
primerih. Navedenih 14.385 pregledov je bilo izvršenih v okoli 11.000 gospo- 
darskih enotah, medtem ko 14.600 gospodarskih enot t. j. 58 0/o skupnega 
števila ni moglo biti pregledanih. To pomeni, da inšpekcijska služba pri današ- 
njem številu kadra in njegovi usposobljenosti ne more vršiti v celoti svoje 
naloge. V veliki meri je vzrok temu dejstvo, da inšpektorje uporabljajo tudi za 
posle, ki nimajo zveze z inšpektorsko službo. 

Uprava silosov in skladišč LRS. V letu 1959 je uprava razpo- 
lagala v lastnih silosih in skladiščih s kapaciteto 33.000 ton. V teh prostorih 
je vskladiščila 89.810 ton, v najetih skladiščih pa 83.726 ton ali skupno 173.536 
ton blaga. Ce upoštevamo še premike, ki v teh količinah niso upoštevani, je 
znašal celokupni promet 294.000 ton. Zaloge blaga v lastnih in najetih skladiščih 
so znašale na dan 31. dec. 1959 - 75.737 ton. Doseženi rezultati so v letu 1959 
zelo ugodni in kažejo, da je uprava tako lastna kot najeta skladišča vse leto 
pravilno izkoriščala. 

Za shrambo važnejših prehrambenih artiklov se grade po posebnih pro- 
gramih skladišča in silosi. V letu 1959 je bilo v izgradnji oziroma dograjenih 
9 skladišč s kapaciteto 24.113 ton. V drugi etapi te izgradnje pa se predvideva 
izgradnja 9 skladišč s kapaciteto 110.000 ton. Z izgradnjo skladišč v drugi etapi 
bi razpolagali s skupno kapaciteto 168.000 ton, s čemer bi bilo omogočeno vskla- 
diščiti zadostne količine žit od žetve do žetve. V letu 1960 namerava Uprava 
zgraditi silos v Mariboru in skladišče v Celju. 

Gospodarsko razstavišče. V letu 1959 je bilo na Gospodarskem 
razstavišču 56 prireditev: 5 sejemskih z 268.263 obiskovalci in 436 razstavljala, 
od teh 136 inozemskimi. Najeta površina je znašala 7.950 m2. Uprava razstavišča 
si je prizadevala, da bi bila kupolna hala stalno izkoriščena. Do konca leta je 
sklenila že 61 pogodb za različne prireditve, tako da bo tudi v letu 1960 kapa- 
citeta povsem izkoriščena. Da bi lahko razširi dejavnost bodo v letu 1960 
zgradili nov paviljon s 1.100 m2 površine. Potrebna investicijska sredstva bo 
krilo razstavišče iz lastnih sredstev. 

4. Sekretariat IS za splošne gospodarske zadeve 

Delo Sekretariata za splošne gospodarske zadeve je bilo v letu 1959 usmer- 
jeno predvsem v spremljanje in analiziranje gibanja gospodarstva v LRS kot 
celote, kakor tudi poedinih pojavov v tem gibanju, nadalje v proučevanje 
gospodarskega sistema in njegovega mehanizma na poedinih gospodarskih pod- 
ročjih in v sodelovanje pri izdelavi republiških predpisov s področja gospo- 
darstva ter v obravnavanje osnutkov zveznih predpisov. Poleg tega je sekretariat 
izvrševal številne naloge s področja investicijske dejavnosti. Predvsem je sprem- 
ljal celotno investicijsko izgradnjo, še posebej pa republiške negospodarske 
investicije. 

Vse te naloge je sekretariat opravljal v tesnem sodelovanju z interesiranimi 
republiškimi upravnimi organi, gospodarskimi združenji, zbornicami, bankami, 
sindikati in gospodarskimi organizacijami. 
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Sekretariat je sestavljal redne mesečne analize o gibanju gospodarstva ter 
jih dajal Izvršnemu svetu, dostavljena pa so bila tudi drugim interesiranim 
ustanovam in okrajnim ljudskim odborom. V teh poročilih je posvetil posebno 
skrb področjem, od katerih je v največji meri odvisen skladen razvoj gospo- 
darstva in s tem trajnejša stabilnost tržišča. To velja zlasti za proizvodnjo, 
storilnost dela, nagrajevanje po učinku in politiko zaposlovanja. 

V sodelovanju s Sekretariatom za delo, s Sekretariatom za industrijo, 
z Zavodom za gospodarsko planiranje in z Narodno banko je sekretariat izdelal 
elaborat »Problemi v zvezi z delovanjem gospodarskega sistema«. Obdelani so 
bili naslednji instrumenti: delovanje minimalnih osebnih dohodkov, posebni 
delež na prispevku iz dohodka, rezervni sklad, lestvica za izračun prispevka 
iz dohodka, amortizacija, plačevanje anuitet, administrativno določevanje cen, 
obratna sredstva in zunanjetrgovinski režim. Za najvažnejše probleme je elaborat 
predlagal spremembe v obstoječih predpisih in sicer: za poseben delež prispevka 
iz dohodka gospodarskih organizacij, za rezervni sklad, za blokirano amortizacijo, 
za plačevanje anuitet, za posebne olajšave gospodarskih organizacij, ki se bavijo 
z razvojem elementov za elektroniko in elektronskih aparatov, s proizvodnjo 
telovadnega orodja, športnih rekvizitov in glasbil. 

Pri spremljanju celotne investicijske dejavnosti v LR Sloveniji je sekre- 
tariat v tesni povezavi z JIB, NB, Zavodom za gospodarsko planiranje in 
Zavodom za statistiko vse leto zbiral in proučeval gradivo s področja investicij 
ter izdelal periodične preglede in analize o poteku in problematiki investicijske 
dejavnosti. Ti pregledi so bili vključeni v redna mesečna poročila o gibanju 
gospodarstva v LR Sloveniji. Analize so poleg primerjave z lanskoletno dejav- 
nostjo in nasproti tekočemu ter pespektivnemu družbenemu planu vsebovale 
tudi vso problematiko, ki je nastopala na tem področju v teku leta. 

Da bi se zagotovila smotrna uporaba sredstev republiškega investicijskega 
sklada, je sekretariat izdelal v smislu smernic družbenega plana več predlogov 
glede pogojev za dodeljevanje posojil v gospodarstvu uporabe nerazporejenih 
sredstev, uporabe sredstev za posebne stroške in postopka za sprejem poroštva. 

Da bi se pridobila solidna osnova za dolgoročno investicijsko politiko 
s področja negospodarskih investicij, je bila sredi leta začeta akcija za izdelavo 
kompleksne analize negospodarskih investicij na celotnem področju LRS od leta 
1947 do 1956. 

Za izboljšanje investicijskega vzdrževanja zgradb in opreme republiških 
državnih organov in ustanov, ki bi moralo temeljiti na ekonomskih načelih, 
je sekretariat izdelal predlog za nov način finansiranja tega vzdrževanja na 
podlagi ekonomske amortizacije, ki ga je Izvršni svet usvojil. 

K osnutkom novih predpisov in k ostalim materialom zveznih in republiških 
organov s področja investicijske dejavnosti so bile v sodelovanju z JIB in 
Zavodom za gospodarsko planiranje ter ob konsultaciji ustreznih resorov podane 
pripombe in mnenja. Poleg tega je sekretariat aktivno sodeloval z Zavodom 
za gospodarsko planiranje še pri drugih delih. 

Na področju republiških negospodarskih investicij je bila glavna pozornost 
sekretariata posvečena izvajanju tekočega plana republiških negospodarskih 
investicij. S pregledom tehnične dokumentacije, s kontrolo pogodb z izvajalci 
gradbenih del in dobavitelji opreme, s stalnim stikom z investitorji in z obča- 
snimi pregledi izvajanja del na kraju samem je bila zagotovljena namenska 
uporaba odobrenih sredstev. O poteku izvrševanja plana republiških negospo- 
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darskih investicij so bila periodično izdelana podrobna poročila s problematiko 
ter dana IS v obravnavo. 

Naslednja važnejša naloga je bila sestava plana republiških negospodarskih 
investicij za leto 1960. 

Na področju lastnih investicij je sekretariat v letu 1959 vršil investitorske 
posle na letališču Brniki. 

Republiška komisija za revizijo investicijskih pro- 
gramov, do katere opravlja sekretariat pravice in dolžnosti, ki so določene 
S 50. členom zakona o državni upravi, je v letu 1959 obravnavala 355 investicij- 
skih programov in potrdila 316 programov v skupni investicijski vrednosti 109 
milijard din, od tega za industrijo in rudarstvo 160 programov v skupni vrednosti 
65 milijard din, za kmetijstvo in gozdarstvo 51 programov v skupni vrednosti 
16,7 milijard din, za gradbeništvo 8 programov v skupni vrednosti 0,3 milijard 
din, za promet 30 programov v skupni vrednosti 17 milijard din, za trgovino 
4 programe v skupni vrednosti 0,6 milijard din in za negospodarske dejavnosti 
63 programov v skupni vrednosti 9,2 milijard din. 

Ob delu komisije je bilo opaziti naslednje probleme: 
— večina investicijskih programov ni mogla biti vsklajena z regionalnimi 

in urbanističnimi plani za poedina področja, ker še niso izdelani; 
— delo komisije pri presoji ekonomske upravičenosti investicijskih pro- 

gramov je bilo otežkočeno, ker še niso izdelane sistematične ekonomske in 
tehnične študije, ki bi obsegale mrežo in normative za posamezne vrste dejav- 
nosti ; 

— presoja smotrnosti gradbene izvedbe posameznih vrst objektojiJ--jiabila 
otežkočena, ker še niso izdelani in predpisani ustrezni standardi in normativi 
gradbene izvedbe. 

5. Sekretariat IS za industrijo in obrt 

Sekretariat Izvršnega sveta za industrijo in obrt je v letu 19оу stalno 
zasledoval izvrševanje družbenega plana in o tem sestavljal redna poročila. 
Spremljal je delovanje instrumentov delitve dohodka posameznih strok ali 
skupin podjetij svojega področja, dajal pripombe k osnutkom in predlogom 
zakonov, odlokov in uredb, pripravljal sklepe za prevzem poroštev pri najemanju 
investicijskih posojil, dajal mišljenja k zahtevkom za pridobitev investicijskih 
kreditov, vodil evidenco o obratih v poskusni proizvodnji, dajal mišljenja za 
pridobitev industrijske svojine v poedinih podjetjih ter usmerjal in koordiniral 
razdelitev proizvodnje v zvezi s specializacijo med posameznimi podjetji. V tej 
zvezi je podpiral in usmerjal podjetja k osnovanju poslovnih združenj in 
spremljal njihovo delo. 

V sodelovanju s podjetji je sekretariat proučeval perspektivni razvoj indu- 
strije. Za nekatere stroke so bile imenovane posebne komisije, ki so izdelale 
perspektivni plan razvoja. Izdelal je tudi teze za razvoj gradbeništva in obrti, 
o katerih je razpravljal Izvršni svet s predstavniki okrajev in občin. 

Posebno skrb je sekretariat posvetil pripravam za izdelavo investicijskih 
programov. Ker predstavlja projektiranje ozko grlo za perspektivni razvoj, je 
izdelal tudi problematiko projektantskih organizacij s predlogi za povečanje 
njihovih kapacitet. 
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Sekretariat je stalno spremljal izvoz industrijskih izdelkov ter obdelal 
posebno probleme glede možnosti večje trgovinske izmenjave z azijsko-afriškimi 
deželami. 

Z novim zakonom o rudarstvu so se upravne naloge sekretariata znatno 
razširile. Zato je bil v okviru sekretariata osnovan poseben upravni organ za 
rudarstvo. 

Strokovni svet za industrijo je imel v letu 1959 3 seje, na katerih je 
razpravljal o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju v 
gospodarstvu, o zakonu o investicijski izgradnji, o zakonu o rudarstvu, o per- 
spektivnih planih za vskladitev in razvoj kemične ter lesne stroke in o stro- 
kovnih priporočilih za pospešitev stanovanjske izgradnje, 

V sodelovanju z Zveznim sekretariatom za industrijo. Zvezno industrijsko 
zbornico in strokovnimi združenji je sekretariat obravnaval osnutke perspek- 
tivnih planov razvoja posameznih industrijskih strok, probleme investicijske 
izgradnje, vprašanja proizvodnosti, kapacitet, nabave licenc, probleme združe- 
vanja in sodelovanja med podjetji ter strokovno izpopolnjevanje kadrov. 

Z republiškimi organi je sodeloval v vseh zadevah, ki so posegale tudi 
v njihovo dejavnost. Najtesnejše je bilo sodelovanje z Državnim sekretariatom 
za blagovni promet glede vsklajevanja industrijske proizvodnje s potrebami 
notranjega trga, oskrbe s surovinami, uvoza in izvoza, cen, regresov in podobno. 
Skupno s Sekretariatom za kmetijstvo in gozdarstvo je obravnaval ukrepe za 
zaščito gozdov, racionalnejše izkoriščanje lesa, izgradnjo novih in razširitve 
obstoječih kapacitet ter režim žag veneciank. 

Stalne oblike skupnega dela je imel sekretariat z Zavodom za gospodarsko 
planiranje pri sestavi perspektivnih in tekočih planov, analiziranju izvrševanja 
planov in obravnavi problematike. Z Zavodom za statistiko je sodeloval pri 
analizi podatkov in utrjevanju metodologije zbiranja in obdelave statističnih 
podatkov. 

V zvezi z investicijsko izgradnjo je sekretariat sodeloval z Jugoslovansko 
investicijsko banko glede možnosti finansiranja predvidenih rekonstrukcij. 
Vzporedno je sodeloval z Jugoslovansko banko za zunanjo trgovino pri pripravah 
in odobravanju vloženih zahtevkov za nabavo opreme na osnovi povečanega 
izvoza. Sekretariat je sodeloval z Narodno banko pri problematiki obratnih 
sredstev. 

Vprašanja gradbeništva, projektiranja in industrije gradbenega materiala 
je sekretariat reševal skupno z Birojem gradbeništva Slovenije. 

V obrtnih zadevah je bil sekretariat povezan z Obrtno zbornico, z Zavodom 
za napredek obrti, pa tudi s Centralnim zavodom za napredek gospodinjstva 
v zvezi s proizvodnjo opreme za obrate družbene prehrane in servisov stano- 
vanjskih skupnosti. 

Svoje naloge je sekretariat izvajal tudi v povezavi z okrajnimi in občinskimi 
ljudskimi odbori ter njihovimi sveti. 

Sekretariat je sodeloval tudi z Univerzo in njenimi institucijami, kakor tudi 
s samostojnimi inštituti in zavodi ter se posluževal njihove strokovne pomoči. 

Industrija. Družbeni plan za leto 1959 je predvideval povečanje fizič- 
nega obsega industrijske proizvodnje za 8 % v primeri z letom 1958. Sekretariat 
je takoj v začetku leta na sestankih s podjetji in zastopniki ljudskih odborov 
vzpodbujal podjetja, naj povečajo proizvodnjo predvsem z izkoriščanjem rezerv 
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obstoječih zmogljivosti in da se v večji meri lotijo specializacije proizvodnje na 
osnovi kooperacijskih odnosov. Stalno je spremljal oskrbo podjetij s surovinami 
ter po potrebi v sodelovanju z Zveznim sekretariatom za industrijo in s sekre- 
tariati ostalih republik urejal problematiko deficitarnih materialov. Sem spada 
tudi stalno delo sekretariata pri reguliranju potrošnje električne energije. 
Opozarjal je podjetja na naraščajoče zahteve tržišča po artiklih široke potrošnje 
in o možnosti nakupa deviz za nabavo reprodukcijskega materiala in surovin, 
da bi podjetja lahko povečala proizvodnjo nad planirani obseg. 

Konec prve polovice leta, ko se je pokazala ugodna dinamika izvrševanja 
plana, je sekretariat vplival na podjetja, da so pravočasno izvedla ukrepe, ki so 
zagotovili preseganje predvidene proizvodnje. Fizični obseg proizvodnje je bil 
za 11,4% večji od dosežene proizvodnje v letu 1958, kar pomeni, da je postav- 
ljeni letni plan znatno presežen. Tako povečana proizvodnja bo pri večjem planu 
proizvodnje za leto 1960 omogočila, da bo perspektivni plan industrijske pro- 
izvodnje dosežen v štirih letih. Zaradi konkretnih nalog in priprav za izvršitev 
plana v letu 1960 je imel sekretariat konference s predsedniki delavskih svetov 
in direktorji podjetij, na katerih so bile analizirane možnosti in problemi v zvezi 
s povečano proizvodnjo. 

V letu 1959 so bili na splošno doseženi uspehi v izboljševanju kvalitete 
proizvodnje in razširjanju asortimana izdelkov. Sekretariat je na sestankih 
s podjetji in predstavniki Centralnega zavoda za napredek gospodinjstva dajal 
pobude za proizvodnjo novih artiklov za nastajajoče stanovanjske skupnosti, 
gospodinjske servise, obrate družbene prehrane in ostalih sodobnih predmetov 
za potrebe družbenega standarda. 

Skladno s splošnimi smernicami je usmerjal podjetja na uvoz surovin in 
opreme iz vzhodnih držav, s področja azijsko-afriških držav pa posredoval 
možnost uvoza surovin ter pospeševal čim rentabilnejši izvoz. 

Pregled izvršitve plana po strokah je naslednji: 

1958 - 100 

Plan Izvršitev 
1959 1959 

Elektrogospodarstvo        103 97 
Premog        106 109 
Nafta  108 80 
Črna metalurgija  105 105 
Barvasta metalurgija  103 103 
Nekovine  105 102 
Kovinska industrija  114 123 
Elektroindustrija  118 126 
Kemična industrija  107 114 
Industrija gradbenega materiala .   . 112 112 
Lesna industrija  107 120 
Papirna industrija  102 106 
Tekstilna industrija  104 106 
Usnjarska industrija  111 112 
Gumarska industrija  107 105 
Živilska industrija  107 108 
Tobačna industrija  103 100 
Industrija skupaj  108 111 
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Zaradi neugodnega vodnega stanja je bila proizvodnja električne energije 
manjša od predvidene. Struktura proizvodnje je bila zaradi suše v jesenskih 
mesecih mnogo bolj neugodna kot v prejšnjem letu in je bila proizvodnja hidro- 
elektrarn okoli 10% manjša, termoelektrarn pa okoli 12,5% večja kot v letu 
1958. Manjši vodni dotoki v mesecu septembru, oktobru in novembru so povzro- 
čili zmanjšanje proizvodnje hidroelektrarn, vsled česar so bile izvedene obsežne 
redukcije porabe elektroenergije, ki so znašale v industriji približno 21 % 
mesečne porabe. Kjub temu je bila celotna potrošnja električne energije v LR 
Sloveniji v letu 1959 za 1,5% večja kot v letu 1958. Pri tem je potrošnja v 
kategoriji gospodinjstva narasla za 8,6 %. 

Proizvodnja premoga je bila v letu 1959 bolj enakomerna kot v prejšnjem 
letu. Uvedba diferenciranega regresa pri cenah premoga za gospodinjstvo je 
povzročila, da v letnih mesecih ni bilo zastoja v oddaji premoga in premogov- 
nikom ni bilo treba omejevati proizvodnje. Trajen problem je za rudnike nabava 
jamskega lesa. Sekretariat je pomagal pri reševanju tega vprašanja, "razen tega 
pa je pospeševal nadomeščanje lesenega jamskega podporja z jeklenim. Težave 
povzroča premogovnikom pomanjkanje in neredna dostava vagonov, zlasti 
v jeseni, tako za premog kakor za jamski les. 

Proizvodnja nafte se je v letu 1959 še nadalje manjšala zaradi pojemanja 
zalog. Opravljena raziskovalna dela v glavnem niso dala pozitivnih rezultatov 
in zato ni pričakovati povečanja rezerv. 

V črni metalurgiji se proizvodnja železarn preusmerja na bolj kvalitetne 
proizvode. Zaradi te preusmeritve je prišlo v proizvodnji do nekaterih težav 
pri uvajanju novih postopkov in pravilni izrabi obstoječih kapacitet, pa tudi 
zaradi pomanjkanja surovin za izdelavo kvalitetnejših izdelkov. 

V barvasti metalurgiji je proizvodnja tekla v glavnem normalno, razen 
v tovarni aluminija v Kidričevem, kjer je nastopil znatnejši izpad zaradi popolne 
ustavitve elektrolize aluminija v dobi redukcije električne energije. Pri širših 
raziskovalnih delih v Mežici in Idriji so bili doseženi ugodni rezultati, ki dajejo 
osnovo za nadaljnja rudarska dela. 

V proizvodnji nekovin plan ni bil popolnoma dosežen, ker se je zaradi 
rekonstrukcij v cementarnah zmanjšala proizvodnja cementa. Ker so se rekon- 
strukcije pričele v glavni sezoni, ko je primanjkovalo cementa, je sekretariat dal 
cementarnam smernice za dobavo cementa prioritetnim objektom. Kljub rekon- 
strukciji, ki jo izvaja Steklarna v Hrastniku, povečana proizvodnja ne more 
zadostiti vsem zahtevam, posebno pa ne krije potreb industrije po tehničnem 
steklu. Z raziskovalnimi deli so se ugotovile znatne zaloge kremenčevega peska 
ter večje zaloge kvarcita. Obstojijo tudi še večje neizkoriščene možnosti za pri- 
dobivanje bentonitov. Upadanje zalog je opaziti v proizvodnji barita. Razisko- 
valna dela v tej smeri niso imela dobrih rezultatov. 

Znatno preseganje plana proizvodnje zaznamujemo v kovinski in elektro- 
industriji. Proizvodi črne metalurgije v FLRJ količinsko in kvalitetno ne morejo 
zadostiti potrebam kovinske in elektroindustrije, ki sta zato vezani na uvoz. Ker 
so se devizna sredstva dodeljevala šele v teku leta, je to povzročalo motnje 
v preskrbi z materialom. Slabo izpolnjevanje pogodb glede dobavnih rokov in 
kvalitete ter neustreznih cen dobavljenih sestavnih delov ovirajo kooperacijo, ki 
bi posebno v teh strokah lahko znatno vplivala na povečanje proizvodnje. 



186 Priloge ^  

Proizvodnja kemične industrije je znatno presegla plan, lahko pa bi bila 
še večja, če ne bi bilo omejitve električne energije pri proizvodnji karbida. 
Proizvodnjo ovirajo tudi zastareli obrati in tehnološki postopki. 

V industriji gradbenega materiala je bil planirani obseg proizvodnje do- 
sežen. K uspehu so pripomogle rekonstrukcije nekaterih opekarn in izboljšana 
strojna oprema. 

Pomemben porast proizvodnje je bil dosežen v lesni industriji, predvsem 
pri lesonitu in panel ploščah ter pri kosovnem, stavbnem, kuhinjskem in šolskem 
pohištvu, kar je v glavnem rezultat postopnega prehoda na specializacijo pro- 
izvodnje pri posameznih podjetjih. 

Proizvodnja tekstilne industrije se je razvijala precej enakomerno. Večjo 
proizvodnjo so ovirale povečane zaloge bombažnih tkanin in konfekcije v 
začetku leta ter redukcija električne energije. V letu 1959 se je izvršila pre- 
usmeritev v boljšo kvaliteto in širši asortima izdelkov. 

Pri proizvodnji usnja in obutve je bil plan presežen, medtem ko je pro- 
izvodnja gume za planom nekoliko zaostajala. Kritična je bila preskrba s suro- 
vimi kožami drobnice, svinjskimi kožami iz domačega odkupa, govejimi kozami 
in surovim kavčukom zaradi zakasnitve uvoza. Sekretariat je pomagal urejati 
težave pri odkupu svinjskih kož, kar je bilo urejeno konec leta z zveznim 
predpisom. 

V živilski industriji je bil sicer plan presežen, vendar pa je ugodnejši razvoj 
zaviralo pomanjkanje surovin. Z večjo predelavo povrtnin, testenin, olja in 
živinske krme, predvsem pa zaradi večjega ulova in uvoza rib, je bilo doseženo 
izboljšanje proizvodnje v drugem polletju. V tobačni industriji so redno pro- 
izvodnjo ovirale slaba prodaja in prekomerne zaloge. 

V letu 1959 se je število zaposlenih v industriji povečalo za 6260 ali za 3,7 /o 
v primerjavi z letom 1958. Ob povečanju proizvodnje za 11 % je porasla storil- 
nost dela za 7,4 %. 

Na povečanje storilnosti je poleg izboljšanih splošnih pogojev poslovanja 
vplival predvsem stimulativnejši način nagrajevanja. Na pobudo sekretariata se 
je pri projektiranju in revizijah programov in projektov povečala skrb za 
uvajanje čimbolj sodobne opreme, modernih tehnoloških postopkov in avtoma- 
tizacije, kar bo vplivalo na povečanje storilnosti v prihodnjih letih. 

Na industrijsko proizvodnjo, na hitrejše uvajanje novih proizvodov, na 
boljše izkoriščanje kapacitet, na hitrejšo rast in modernizacijo podjetij v znatni 
meri vpliva sodelovanje med proizvodnimi podjetji. Sekretariat je stalno sode- 
loval s podjetji tako pri ustanavljanju poslovnih združenj, kakor tudi pri 
pospeševanju vseh drugih oblik kooperacije med podjetji. Kljub temu se sode- 
lovanje v proizvodnji še ne razvija v zadostni meri, niti preko poslovnih zdru- 
ženj, niti preko ostalih oblik kooperacije. Med podjetji vlada nezaupanje, ki 
sloni na dosedanjih izkušnjah glede discipline kooperantov pri izvrševanju 
pogodbenih obveznosti. Dejstvo, da tržišče kooperantov še ne sili k doslednemu 
izvajanju pogodb, povzroča, da dobavitelji sestavnih delov ob zaostritvi vpra- 
šanja izpolnitve pogodbenih obveznosti večkrat odrekajo nadaljnje sodelovanje. 

V motorni industriji se je v zadnji dobi pojavila nova možnost kooperacije 
naših podjetij z inozemskimi partnerji. Taka kooperacija bi bila zelo važna za 
razvoj naših podjetij zlasti za izboljšanje kvalitete proizvodnje. Zato sekretariat 
podpira taka prizadevanja podjetij in sodeluje pri tovrstnih razgovorih. 
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V letu 1959 so industrijska podjetja v LR Sloveniji ustanovila poslovna 
združenja »Brus« Maribor in »Fužinar« Ljubljana, v formiranju pa so poslovna 
združenja za avtomacijo, za skupno oplemenitilnico v tekstilni industriji, po- 
slovna združenja podjetij lesne industrije in podjetij za eksploatacijo gozdov itd. 
Nekatera podjetja, katerih problemi presegajo teritorij republike, so vključena 
v poslovna združenja večjih območij, kakor n. pr. železarne. 

V letu 1959 je bilo za razvoj industrije vloženih okoli 27.970 milijonov 
dinarjev; od tega odpade na amortizacijska sredstva podjetij 36 %, na splošni 
investicijski sklad 42 0/o ter na denarni del sklada osnovnih sredstev podjetij, 
ostale Investicijske sklade in druga investicijska sredstva 22 0/o. Sekretariat je 
vplival na večje investitorje, da so v okviru podjetij pričeli ustanavljati posebne 
skupine strokovnjakov, odgovorne za izvajanje investicijskih del. Sodeloval je 
z Investicijsko banko pri analizah izvajanja investicijskih del, operativno je 
vplival na delo proizvajalcev opreme in izvajalcev gradbenih del. V posameznih 
primerih je s potekom izgradnje seznanjal tudi ljudske odbore. 

V letu 1959 je znašala predračunska vrednost odobrenih investicijskih 
programov s področja industrije, ki jih je obravnavala Republiška revizijska 
komisija, 65 milijard dinarjev, medtem ko je znašala ta vsota v letu 1958 samo 
23,7 milijard dinarjev, kar kaže na povečano dejavnost podjetij v pripravljanju 
programov. Kljub temu je še vedno premalo izdelanih in pripravljenih investi- 
cijskih programov, predvsem programov za večje nove objekte in take rekon- 
strukcije, ki bi lahko znatno vplivale na spremembo strukture industrijske 
proizvodnje. 

Ob razpisih namenskih natečajev Investicijske banke je sekretariat skliceval 
prizadeta podjetja, projektantske organizacije in inštitute ter z njimi koordiniral 
delo pri pripravah za investicijske programe. 

Inšpektorati. Pri sekretariatu so trije inšpektorati: rudarski in 
elektroenergetski ter inšpektorat za parne kotle. Rudarski inšpektorat in inšpek- 
torat za parne kotle poslujeta samostojno za vse območje republike, elektro- 
energetska inšpekcijska služba pa se opravlja še po treh okrajnih in dveh 
rajonskih inšpektoratih. 

Rudarski inšpektorat je izdal leta 1959 633 odločb, ki so se nanašale na 
redne preglede, delovne načrte, lokacije, tehnične prevzeme in uporabna dovo- 
ljenja, odkopne metode, soglasja k eksploataciji kamnolomov itd. Izvedena je 
bila reogranizacija rudarske inšpekcijske službe in rudarske službe pri sekre- 
tariatu po predpisih novega zakona o rudarstvu. Po novih predpisih je inšpek- 
cijska služba v jami enotna. Izvajanje higiensko-tehničnih predpisov in drugih 
predpisov v povezavi z rudarskimi podjetji nadzoruje rudarski inšpektorat v 
povezavi z ustreznimi ustanovami. 

Elektroenergetski inšpektorat je poleg rednih pregledov nadzoroval pra- 
vilno izvajanje redukcij električne energije ter usmerjal redna letna popravila 
elektrarn. Pregledoval je nove in rekonstruirane objekte, dajal strokovna 
mnenja, sodeloval pri Strokovnem združenju podjetij za distribucijo električne 
energije. Elektrogospodarski skupnosti Slovenije in Elektroprojektu pri reše- 
vanju raznih strokovnih vprašanj. Kontroliral je delo okrajnih elektroenergetskih 
inšpektoratov. Ker zasedba teh inšpektoratov ni zadostna, niso bili med letom 
izvršeni vsi potrebni kontrolni pregledi. 
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Inspektorat parnih kotlov je opravljal poleg varnostne službe tudi nadzor 
nad toplotnim gospodarstvom v industriji; kontroliral je toplotne in trdnostne 
račune novih parnih kotlov in posod pod pritiskom; organiziral je tečaje za 
strojnike in kurjače; indiciral je parne stroje, ki izkazujejo slab faktor izko- 
ristka, dajal navodila za pravilna popravila parnih kotlov in nasvete pri pre- 
ureditvi ali novogradnji parnokotelnih naprav ter pri projektiranju industrijskih 
termo-central. Opozoril je posamezna industrijska podjetja na rekonstrukcijo 
energetskih naprav v zvezi z natečaji Investicijske banke in pri tem vplival 
na podjetja za izgradnjo skupnih toplarn. 

V vsem letu je bilo opravljeno 1170 pregledov parnih kotlov, parnih posod 
in tlačnih posod, 10.000 pregledov jeklenk, 80 pregledov parnih valjarjev in 30 
pregledov bencinskih rezervoarjev. 

Gradbeništvo. Osnovni podatki o razvoju gradbeništva v letu 1959 
so naslednji: 

_. Ocena 
Plan izvršitve 
lilM l!l.ri!l 

Г958 1958 

Obseg gradbenih del         103,6 109 
Zaposlenost  100 HO 
Investicije  120 127 

V strukturi gradbenih del je bil delež kapitalne izgradnje 42 %, medtem ko 
je leta 1958 znašal 48 0/o. Spremenjena struktura gradbenih del je vplivala na to, 
da je vrednost gradbenih del na delavca nekoliko manjša kot v letu 1958. Na 
delovno storilnost je vplivala tudi nepravočasno izdelana dokumentacija ter 
pomanjkanje cementa in stekla v drugem polletju. 

Zaradi uspešnejšega reševanja problemov v gradbeništvu in industriji 
gradbenega materiala je sekretariat pripravil posebne teze, o katerih je raz- 
pravljal Izvršni svet in okraji. 

Pri uvajanju industrijske izdelave tipiziranih elementov in pri uvedbi novih 
gradbenih materialov je bil dosežen napredek, ki pa še ni zavzel širšega obsega. 
Storjeni so bili ukrepi, da se pomembna zaključna dela, ki se izvajajo na 
obrtniški način, nadomeste z industrijsko izdelanimi tipskimi elementi, kar 
velja predvsem za serijsko izdelavo vrat, oken, cementnih izdelkov in inštalacij- 
skih del. 

Sekretariat je sodeloval z okrajnimi ljudskimi odbori pri ukrepih za 
povezavo in razvoj gradbeništva ter industrije gradbenega materiala v posa- 
meznih bazenih. 

Gradbena operativa se je v okviru nekaterih večjih podjetij lotila siste- 
matične organizacije večjih gradbišč. Uspehi bi bili lahko večji, če ne bi pri- 
manjkovalo osnovnega gradbenega materiala. 

S pritegnitvijo stanovanjskih kreditnih skladov se je omogočila pospešena 
izgradnja novih kapacitet industrije gradbenega materiala, obratov za serijsko 
izdelavo elementov za zaključna dela in stanovanj za gradbene delavce v večjih 
centrih. 

Sekretariat je v tesnem sodelovanju z Birojem gradbeništva vplival na 
gradbena podjetja, da so se opremila s sodobno mehanizacijo, ki omogoča indu- 
strializacijo gradbeništva. Nabavljena je bila predvsem mehanizacija za gradnjo 
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objektov družbenega standarda. Prvič so se uvedli stroji za ometavanje, ki so 
pospešili izvedbo zaključnih del. 

Hkrati s tem so se gradili samski domovi in družinska stanovanja za stalne 
delavce, ki bodo pri industrijskem načinu gradnje in stimulativnem nagrajevanju 
po učinku dela povečali gradbene kapacitete in pospešili gradnjo objektov. 

Smer razvoja industrializacije gradnje stanovanj je bila podana v letu 1959 
z gradnjo stanovanj po sistemu panel-blok-montaža, kjer je bil prvikrat upo- 
rabljen tudi montažni sanitarni vozel. Z izpolnitvijo tega prvega poizkusa 
polmontažne gradnje bo možno dovršitvena dela izdelati odnosno vgraditi v 
predfabricirane elemente in tako skrajšati čas gradnje na najmanjšo mero. 
Bile so izvršene tudi predpriprave, da se v letu 1960 vpelje uporaba rinfuza 
cementa, ki ga bo prevozno podjetje s kontenerji dostavljalo v silose na večja 
gradbišča. 

Sekretariat je dal pobudo Zveznemu sekretariatu za industrijo, da se 
vpeljejo visokovredna betonska jekla pri gradnji armirano betonskih kon- 
strukcij, ki jih bo možno izdelati v jugoslovanskih železarnah. Na ta način bc 
možno prihraniti okoli 30 % do sedaj uporabljenih količin. 

Z izdajo navodil o enotni metodi za izdelavo kalkulacij in predračunov za 
gradbena dela in orientacijskih elementov za izdelavo kalkulacij in predračunov 
za gradbena dela v letu 1959 se je uredilo stanje na gradbenem tržišču, ker so 
bila prejšnja navodila že zastarela. 

Obrt. Skupna vrednost obrtne proizvodnje in storitev je znašala okoli 
67.000 milijonov din. Od tega je odpadlo na družbeni sektor 72 %, na zasebni 
pa 28 %. Z boljšim izkoriščanjem obrtnih kapacitet, uvajanjem sodobne meha- 
nizacije in nagrajevanjem delavcev po učinku je bilo doseženo povečanje obsega 
storitev in proizvodnje v primerjavi z letom 1958 za okoli 10 0/o. Zaradi boljše 
kontrole cen, katero so izvajali ljudski odbori, je bila dosežena dokajšnja 
stalnost cen, ki so se zvišale v povprečju le za okoli 3 %. 

Investicijske naložbe v obrti so znašale 1960 milijonov din, od tega iz 
skladov podjetij 53 % in iz kreditov ljudskih odborov 47 0/o. V primerjavi z letom 
1958 so se povečale investicije za 74 %, in to predvsem iz sredstev ljudskih 
odborov, ki so bila za 120 % večja. Povečale so se tudi investicije iz lastnih 
sredstev podjetij. Podjetjem je bila omogočena večja nabava strojev in opreme 
iz uvoza v okviru posebne devizne kvote, določene za obrtništvo v višini 
145 milijonov dinarjev. 30 % teh sredstev je bilo porabljenih za opremo servisov 
pri stanovanjskih skupnostih, 50 0/o za storitveno obrt, 20 % pa za gradbene in 
proizvodne stroke obrti. 

Sekretariat je na področju obrti izvajal v letu 1959 predvsem naslednje 
naloge: 

V začetku leta je pripravil teze o razvoju obrti, o katerih je razpravljal 
Izvršni svet. Teze so služile kot osnova za razpravo na posvetovanju s predsed- 
niki občinskih in podpredsedniki okrajnih ljudskih odborov. Pri tem je bil dan 
osnovni poudarek hitrejšemu razvoju storitvene obrti, ki neposredno vpliva na 
dvig življenjske ravni, na možnosti čim hitrejšega uvajanja plačevanja po 
učinku in čim hitrejšega uvajanja kooperacije industrije z družbeno obrtjo. 

Sekretariat je podpiral razvoj nekaterih večjih obrtnih podjetij za gradbene 
storitve, da bi se na ta način odpravile težave pri končnih delih na gradbenih 
objektih.  Proučeval je možnosti prenosa proizvodnje posameznih obrtnih  iz- 
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delkov na industrijo ter potrebe po razvoju tistih strok družbene obrti, ki bi 
lahko v celoti ali deloma prevzele kooperacijo z industrijo, ki jo sedaj še vršijo 
zasebni obrtniki. 

Na posvetovanjih s proizvajalci motornih vozil in obutve ter uvozniki 
gospodinjske mehanizacije so se proučevale možnosti o organizaciji servisne 
službe na območju Slovenije. Z usposobitvijo takih servisnih delavnic bo dose- 
žena modernizacija storitvene obrti, hkrati pa se bodo sprostile kapacitete 
splošne obrti za izvrševanje ostalih storitev. 

Neposredni stik med organi občinskih in okrajnih ljudskih odborov ter 
predstavniki sekretariata so v precejšnji meri vplivali na usmerjanje lokalnih 
sredstev za razvoj obrti ter na izvajanje ostalih sklepov posvetovanja s pred- 
sedniki občinskih in podpredsedniki okrajnih ljudskih odborov. V tej smeri je 
teklo tudi sodelovanje z republiško obrtno zbornico in njenimi organi. 

Geološki zavod. V preteklem letu je zavod deloma izvedel notranjo 
reorganizacijo, kar je ugodno vplivalo na boljše izkoriščanje kapacitet, kadra, 
laboratorijev in vrtalnih garnitur. Zavod je opravljal inženirsko-geološke in 
hidro-geološke raziskave v območju Drave (HE Hajdoše, HE Lobnica) m na 
Planinskem polju, v Crni gori (HE Tara-Morača) in na HE Peručici na Zeti, 
raziskave pitne vode v Sečovljah in Domžalah ter zajetje termalne vode v 
Cateških toplicah. Izvajal je številne geotehnične raziskave za fundacijo mostov 
pri Ptuju, na Sori in pri Bosanskem Samcu ter opravljal vrtanja in raziskovalna 
dela za fundiranje visokih stavb. V preteklem letu se je zavod bolje povezal 
z rudniki in je bilo delo osredotočeno na raziskavo rudnih nahajališč v Idriji, 
Mežici in Velenju, kar je dalo deloma pozitivne rezultate. Posebna komisija pri 
zavodu kontrolira rudne rezerve rudarskih podjetij; skupina geologov pa je 
stalno zaposlena pri izdelavi nove geološke karte Jugoslavije. Letna realizacija 
zavoda znaša 380 milijonov dinarjev ali 17 % več kot v letu 1958. 

Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij. Poleg 
tekočih standardnih raziskav materiala je zavod v letu 1959 delal na programih 
pri rekonstrukcijah 18 opekarn, sodeloval pri izgradnji tovarn zidakov iz elektro- 
litskega pepela v Šoštanju in Trbovljah ter pri uvedbi proizvodnje stramit-plosč, 
opravljal je polindustrijske preiskave o uporabi opalske vreče in študijske 
raziskave sljude in azbesta v Makedoniji in Srbiji. 15 raziskovalnih nalog s 
področja gradbeništva je izvršil za Zvezno gradbeno zbornico. Poleg tega je 
raziskoval izolacije pri HE Kokinbrod in sodeloval pri izdelavi investicijskih 
programov cementarn Trbovlje in Anhovo. Finančna realizacija dela zavoda je 
znašala 390 milijonov dinarjev ter se je v odnosu na leto 1958 zvišala za 5 /o. 
Tretjina nalog odpade na območje drugih republik. Razen tega je zavod delal 
na perspektivnem planu razvoja industrije gradbenega materiala LR Slovenije. 

Tekstilni inštitut. Tekstilni inštitut v Mariboru je svojo dejavnost 
skladno s potrebami industrije v glavnem usmeril na projektantsko dejavnost: 
izdelavo elaboratov za rekonstrukcijo tekstilnih podjetij v LR Sloveniji in 
izdelavo tehnoloških projektov za nova tekstilna podjetja v ostalih republikah. 
Projektantske usluge je uspel inštitut plasirati tudi v inozemstvo. Za Etiopijo je 
izdelal kompleten projekt za tekstilni kombinat, ki predstavlja investicijo 
6 milijonov US dolarjev. Izvajal bo tudi nadzor nad izgradnjo in montažo ter 
uvedbo tega kombinata. Celotni promet inštituta je v letu 1959 znašal 120 
milijonov dinarjev, kar je 85 0/o več kot v letu 1958. 
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6. Sekretariat IS za kmetijstvo in gozdarstvo 

Kmetijstvo. V preteklem letu si je sekretariat prizadeval, da bi s 
potrebno povezavo in skladnim delom vseh organizacij s področja kmetijstva 
dosegel izpolnitev nalog tako v proizvodnji kot tudi v investicijski graditvi. 

Glavna zadružna zveza je s pomočjo okrajnih zadružnih zvez vsestransko 
vplivala na utrjevanje kmetijskih zadrug. Zbornica za kmetijstvo in gozdarstvo 
pa je podprla napore za povečanje proizvodnje in delovne storilnosti na kme- 
tijskih posestvih in gozdnih gospodarstvih. Posebno učinkovita je bila vklju- 
čitev Kmetijskega inštituta in področnih kmetijskih zavodov v pomembnejše 
proizvodne akcije, ki so na ta način dobile zanesljivo podlago v sodobni. agro- 
tehniki in zootehniki. 

Svet za gozdarstvo in Svet za vodno gospodarstvo sta proučevala aktualne 
probleme gozdarstva oziroma vodnega gospodarstva in dajala predloge za njih 
rešitev. 

Socialistično preobrazbo vasi so spremljale in podpirale tudi politične orga- 
nizacije in so doseženi rezultati v veliki meri plod njihovega aktivnega dela 
na vasi. 

Splošni gospodarski in družbeni pogoji so omogočili, da se je tudi kmetijstvo 
v letu 1959 uspešno razvijalo. Kljub neugodnim vremenskim razmeram je 
kmetijska proizvodnja dosegla le približno za 4,2 % manjši obseg kot v pre- 
teklem letu. V posameznih panogah se je kmetijska proizvodnja v odnosu na 
leto 1958 gibala takole: 

Poljedelstvo  105.8 
Sadjarstvo  42,5 
Vinogradništvo  62,3 
Živinoreja  113,5 
Ribolov  105,3 
Domača predelava  58,2 

Kmetijska proizvodnja skupaj 95,8 

V osnovnih panogah poljedelstva in živinoreje je bil plan presežen, slaba 
letina v sadjarstvu in vinogradništvu, ki tvorita glavno osnovo tudi domači 
predelavi, pa je povzročila, da v skupni kmetijski proizvodnji planirani porast 
ni bil dosežen. 

Družbeni sektor kmetijstva se je v preteklem letu organizacijsko in ma- 
terialno krepil. Kmetijska posestva so se odločneje usmerila v specializirano 
sodobno proizvodnjo ob združevanju več manjših posestev v kmetijske kombi- 
nate. To bo dobra organizacijska osnova za hitrejši napredek proizvodnje in 
smotrnejša investicijska vlaganja. 

Kmetijske zadruge so se že močno uveljavile kot proizvajalne organizacije. 
V zadnjih dveh letih so potrojile število svojih traktorjev od 400 na 1175 in se 
tako usposobile za vse večjo organizirano proizvodnjo. Dočim so bili poprej 
traktorji le delno zaposleni na kultivaciji zemljišč in se je njihovo vzdrževanje 
tudi s prevozi le s težavo krilo, je organizirana proizvodnja omogočila izreden 
napredek v izkoriščanju zadružne mehanizacije. Reševanje neposrednih pro- 
izvodnih nalog je zahtevalo tudi izpopolnitev kmetijskega strokovnega kadra v 
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zadrugah. V tekočem šolskem letu šolajo kmetijske zadruge 970 odraslih za 
kmetijske tehnike, kar jim bo omogočilo, da v bodoče še v večjem obsegu 
razvijejo organizirano proizvodnjo. 

Lani je bilo v kmetijstvo vloženih več sredstev kot v katerem koli prejšnjem 
letu, kar je v veliki meri pripisati uspešni mobilizaciji lokalnih virov, zlasti 
skladov samih gospodarskih organizacij. Glede obsega in virov finansiranja je 
primerjava zadnjih dveh let naslednja (v milijonih): 

19 5 8 19 5 0 indeks 

Splošni investicijski sklad 
Zvezni proračun .... 
Republiška sredstva . . 
Sredstva LO in podjetij    . 

Skupaj 

2.801 2.898 103 
— 230 — 

133 1.067 802 
3.392 3.652 108 

6.326 7.847 126 

V strukturi investicij so se najbolj povečala vlaganja za razvoj živinoreje. 
Organizirana proizvodnja je  imela naslednji  delež  v skupni  površini  oz. 

pridelku: 

ha •/. "/. 
organizirane        skupne skupnega 

površine površine        pridelka 

Pšenica        8.000 14 26 
Koruza  2.500 6 10 
Krompir  4.800 8 12 
Travniki  28.000 13 17 

V živinoreji je dalo dobre rezultate pogodbeno pitanje živine. Tako je bil 
plan pitanja mlade govedi (47.000 glav) in prašičev (177.000 glav) prekoračen 
za 8 0/o, upoštevajoč izdobave, ki so še v teku. Plan vzreje plemenske govedi 
(12.000 glav) je realiziran. 

Pogodbeno pitanje živine pomeni sicer napredek v pogledu količine m 
kvalitete živinorejske proizvodnje ter rednejše oskrbe tržišča z mesom — začasen 
zastoj je nastal zaradi prehoda na obsežno pogodbeno pitanje — vendar pa bo 
treba pospeševati predvsem živinorejo v farmah kmetijskih zadrug in posestev. 
V ta namen so bila v 1. 1959 usposobljena pitališča za mlado govedo in prašiče 
letne kapacitete ca. 10.000 oz. 20.000 glav in izvršena pripravljalna dela za 
obsežno gradnjo pitališč in mlečnih farm. Zlasti v okolici večjih potrošnih središč 
so v gradnji mlečne farme kapacitete 100.0001 dnevne produkcije mleka, da se 
na ta način zboljša oskrba potrošnikov z mlekom, ki je v 1. 1959 celo nazadovala 
za okoli 10 %. 

Sekretariat je z okrajnimi upravnimi organi, pristojnimi za kmetijstvo, 
usmerjal in vsklajeval akcijske programe organizirane proizvodnje ter spremljal 
njih realizacijo. 

Kljub zakasnelim in nezadostnim pripravam za pitanje telet v zadružnih 
pitališčih in zasebnih kmetijskih gospodarstvih se je z boljšo organizacijo odkupa 
zmanjšal zakol telet za 28 0/o, v primerjavi s prejšnjim letom. 

S prepovedjo klanja telet se postopoma oblikujejo rajoni za specializirano 
živalsko proizvodnjo in postopoma spreminja tudi sedanja struktura klavne 
živine tako, da prihaja v zakol več mlade živine. 
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Da se je preprečil vnos nevarne' slinavke in parkljevke, ki sta se razširila 
na sosednjem italijanskem ozemlju, je bila v obmejnem pasu cepljena vsa goveja 
živina in ovce, na prehodnih blokih pa so bili določeni preventivni ukrepi. 

Razpoznavno cepljenje goved za tuberkulozo se je nadaljevalo v enakem 
obsegu kot prejšnja leta. 

Ugotovljena okužba je majhna (1,5 0/o bolnih in sumljivih živali). Večino 
okuženih živali so lastniki dali v zakol na svoje stroške. 

Izvršene so bile sistematične preiskave goved in prašičev družbenega 
sektorja na brucelozo. Zatrli so se primeri prašičje kuge, ki se je pojavila v nekaj 
krajih zaradi pošiljk mesa iz drugih republik mimo klavnične mreže. 

Republiške in okrajne strokovne komisije so nadzorovale proizvodnjo 
temenskega blaga in sadilnega materiala med vegetacijo. Oskrba kmetijskih 
proizvajalcev s semenskim žitom je bila zadovoljiva. Najkvalitetnejšega semena 
pšenice in hibridne koruze je bilo za organizirano proizvodnjo dovolj na razpo- 
lago. Pri semenskem krompirju proizvodnja ni krila potreb in jo bo treba povečati. 
Drevesnega materiala je bilo pridelanega več, kot je znašala potreba obnove in 
bo ostal celo neizkoriščen. Podobno je s trsnim materialom. Kreditiranje obnove 
nasadov iz splošnega investicijskega sklada ni povezano s proizvodnjo sadilnega 
materiala. Ta problem se je šele sedaj začel reševati v zveznem merilu. 

Gnojil je bilo v prometu dovolj za potrebe organizirane proizvodnje. Ker 
je kooperacija zlasti v travništvu zaostajala za predvidenim obsegom, jih je 
ostalo še precej na zalogi. 

Osemenjevanje goved je bilo enotno urejeno v vseh republikah. Občinski 
ljudski odbori so določili kraje, kjer je prirodno osemenjevanje še dopustno. 
Sekretariat je predpisal okvirno tarifo skočnine, ki krije stroške osemenjevanja. 
Okrog 170.000 ali 63% vseh krav je bilo umetno osemenjenih, kar pomeni, da 
se ta sodobni ukrep zadovoljivo uveljavlja. 

V zimskem škropljenju sadnega drevja so zadružne ekipe poškropile 3,8 mi- 
lijonov ali 60 "/o sadnih dreves, t. j. ca. 10 % več kot prejšnje leto. Nadzor nad 
akciio je pokazal, da razpoložljiva tehnična sredstva še vedno niso v polni 
meri izkoriščena. 

Napredek je bil dosežen v poletnem škropljenju, s katerim se uničujejo 
poleg kaparja tudi številne druge bolezni in škodljivci sadnega drevja, kar je 
pogoj za zdravo sadje. Poškropljenih je bilo 2 milijona dreves ali 674.000 več 
kot prejšnje leto, ko se je akcija začela. 

Zatiranje koloradskega hrošča je opravljalo 742 zadružnih ekip. Zaradi 
prekrškov je bilo prijavljenih 277 individualnih proizvajalcev. 

Vinograde so kmetijski proizvajalci škropili že v precejšnji meri po napo- 
vedih prognostične službe. Anketa je pokazala, da v teh primerih bolezni niso 
povzročile več kot 5 % škode, pri stihijskem škropljenju pa je polovico pridelka 
uničila peronospora, ki se je v deževnem vremenu močno razvijala. 

Poleg naštetih akcij so bile izvedene tudi nekatere akcije lokalnega značaja, 
kot n. pr. zatiranje zelo nevarne breskvine muhe v okraju Koper, gobarja v 
okraju Murska Sobota itd. Organi kmetijske inšpekcije so večkrat letno pre- 
gledali skladišča kmetijskih pridelkov in jih po potrebi razkužili. Pregledali so 
vse sadne in gozdne drevesnice ter pregledovali in izdali zdravstvene certifikate 
za pošiljke kmetijskih pridelkov (sadje, krompir itd.). 
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Ukrepi za varstvo rastlin se vedno tesneje povezujejo s kooperacijsko 
proizvodnjo. Pomen tega varstva narekuje kmetijskim zadrugam, da povečajo 
tehnična sredstva in spopolnjujejo strokovno znanje škropilnih ekip. 

V letu 1959 so bile zelo važen faktor pri urejanju zemljišč družbenega 
sektorja arondacije, ki so jih okraji izvajali na podlagi uredbe o arondaciji 
zemljišč kmetijskih posestev in zemljišč kmečkih delovnih zadrug. Največ 
gospodarsko nujnih arondacij je bilo izvršenih v okraju Maribor, predvsem 
v občini Ptuj in v okraju Kranj. V drugih okrajih arondacije niso bile številne. 
Medtem ko so bile arondacije v mariborskem okraju dobro pripravljene m s 
se zlasti v ptujski občini pretežno izvajale na podlagi sporazumov z zasebnimi 
kmetijskimi proizvajalci, tega ni mogoče trditi o okraju Kranj. 

Z zakonom o izkoriščanju kmetijskega- zemljišča je uredba o arondaciji 
izgubila svoj veljavo. V zvezi s 54. členom tega zakona je bil izdelan o311"^ 
republiškega predpisa, da se v LR Sloveniji določi 25 0/o skupne zemljiške 
površine v kompleksu, ki je potrebna kmetijski organizaciji, da lahko predlaga 
uvedbo arondacijskega postopka. Ta predpis je Ljudska skupščina sprejela na 
januarskem zasedanju leta 1960. 

V letu 1959 je Sekretariat izdal 33 načelnih odobritev za arondacijo, indivi- 
dualnih arondacijskih odločb pa je bilo izdanih okrog 600. Pritožb proti aronda- 
cijskim odločbam je bilo vsega vloženih 87, od katerih je bilo 19 ugodno rešenih. 

Komasacije so se izvajale v okrajih Koper, Ljubljana in Maribor. V okraju 
Koper izvajata komasacije občini Koper in Piran, v okraju Maribor občina 
Gor. Radgona, v okraju Ljubljana pa občina Medvode. Vse te komasacije za^" 
majo skupno 2410 ha. Komasacije bodo predvidoma v glavnem končane leta 1960. 
To bo vplivalo na povečanje kmetijske proizvodnje družbenega sektorja. 

Po zakonu o upravljanju in o gospodarjenju s premoženjem bivših agrarni 
skupnosti v zvezi z uredbo za izvajanje tega zakona bi morale pristojne občine 
na zemljiščih bivših agrarnih skupnosti, ki so bila razglašena za splošno ljudsko 
premoženje, urediti skupne pašnike in jih izročiti kmetijskim zadrugam ah 
drugim kmetijskim organizacijam. Na tem področju, ki je izredno važno za 
živinorejo, pa so bile občine v LR Sloveniji zelo neaktivne in je bilo izdanih 
malo odločb o določitvi skupnega pašnika in o dodelitvi skupnega pašnika 
kmetijskim organizacijam, predvsem zaradi pomanjkanja strokovnega kadra na 
občinah, deloma pa tudi zato, ker za finance pristojni organi okrajnih ljudskih 
odborov še vedno niso izdali vseh ugotovitvenih odločb, katero premoženje bivših 
agrarnih skupnosti je postalo splošno ljudsko premoženje. 

Gozdarstvo. Naši gozdovi še nimajo normalne lesne zaloge; zato se 
sečnje urejajo načrtno, v skladu z družbenimi plani. 

Po podatkih statistike je v 3 letih plana doseženih 67 0/o količine lesa, ki je 
predvidena za 5-letno plansko razdobje. To pomeni, da je sečnja predvidevanja 
perspektivnega plana nekoliko presegla. Izkoriščanje posekanega lesa se izbolj- 
šuje in se povečuje odstotek tehničnega lesa. Sečnje so usmerjene zlasti 
redčenju mladih in srednjestarih sestojev. Proizvodnja celuloznega lesa se je 
povečala od 103.000 m3 v L 1947 na 220.000 m3 leta 1959. Jamski les se proizvaja 
v zadostnih količinah, vendar so pri oskrbovanju rudnikov s tem lesom še vedno 
potrebne intervencije, ker se ta les prodaja za razne druge namene. 

V Sloveniji je gostota gozdnoprometne mreže nezadostna. Na 100 ha gozda 
imamo povprečno 1,6 km, potrebno pa bi bilo 3,3 km gozdnih cest. Petletni plan 
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predvideva, da se zgradi 1000 km gozdnih cest, t. j. povprečno vsaj 200 km letno. 
V obdobju 1957 do 1959 je bilo zgrajenih novih kamionskih gozdnih cest 303 km, 
rekonstruiranih pa 293 km gozdnih cest. S tem se je gostota gozdnih cest v pri- 
merjavi z letom 1956 povečala le od 1,5 km na 1,6 km na 100 ha. Na hitrejši in 
cenejši tempo gradenj vpliva mehanizacija, ki pa se pri gozdnogospodarskih 
organizacijah le počasi uveljavlja. 

Z urejevalnimi deli na hudournikih v zgornji Savski dolini, v Mislinji, na 
nekaterih pritokih Drave in Savinje je odstranjena nevarnost za zaproditev 
akumulacijskih bazenov, za prometne naprave in nekatera naselja. Na Koprskem 
se opravljajo gradbena in vegetativna dela na utrjevanju terenov fliša, ki so 
močno ogroženi v povirju Bračana, Sočerga, Kubeda, Gabrovice in Ospa. V 
goriškem okraju potekajo dela na hudourniških območjih Soče in njenih 
pritokov. 

V letih 1957—1959 je bilo v LRS porabljeno za hudourniška dela skupaj 
557 milijonov din, od česar je gozdni sklad prispeval 236 milijonov din, t. j. 43 %. 

Pogozdovanje se v petletnem planu po fizičnem obsegu postopoma zmanj- 
šuje, izvzemši kras, kar ustreza stanju v gozdovih, ker večjih goljav za 
pogozdovanje ni več. V 1. 1959 je bilo pogozdenih 2243 ha, s čimer je bil plan 
izpolnjen. Nega gozdov postaja poglavitna naloga, ob kateri se bo povečala 
proizvodnost gozdov po količini in kakovosti. V nego gozdov je bilo zajetih 
34.016 ha, s čimer je bil plan izpolnjen le z 92 %. 

Čeprav je gojitev gozdov v primerjavi s petletnim planom nižja, je po 
kvaliteti vidno napredovala, kar je zasluga strokovnega dela in prizadevnosti 
strokovnjakov v gozdarstvu. Gre predvsem za intenzivnejšo nego in izboljšanje 
gozdov z vnašanjem ekonomsko in biološko ustreznejših drevesnih vrst ter 
melioracijo opešanih gozdov in grmišč. Vnašanje iglavcev v bukove gozdove je 
zavzelo velik obseg. Jeseni 1958 in deloma spomladi 1959 je bilo posejanih 
z jelko okoli 2000 ha gozdne površine. 

Perspektivni plan predvideva, da se bo na Krasu gozdna površina povečala 
od dosedanjih 20 % na 35 %. Od predvojnih nasadov je na Slovenskem Krasu 
ostalo ohranjenih 6800 ha borovih umetnih kultur, po osvoboditvi pa je bilo do 
konca leta 1959 na novo pogozdenih 6300 ha kraških goljav, tako da imamo 
danes 13.100 ha umetnih kraških gozdnih nasadov. 

S tem je družbeni sektor domala že urejen, v zasebnem sektorju je doslej 
urejenih približno polovica vseh gozdov. Podatki glede urejanja gozdov kažejo, 
da znaša lesna zaloga v letu 1959 dejansko že 133 milijonov m3 in je verjetno, da 
se bo do konca petletja še povečala. 

Vpliv urejanja je zlasti važen v zasebnih gozdovih. Sele z ureditvijo teh 
gozdov in z natančnim vpogledom v njihovo stanje je bila ustvarjena možnost 
za okrepitev družbene kontrole na tem področju, kar omogoča gospodarjenje 
z gozdovi na način, ki je v skladu z družbenim interesom in družbenim 
razvojem vasi. 

Ugodnejše stanje gozdnih fondov ni samo posledica točnejših meritev, 
temveč tudi posledica družbenih prizadevanj za njihov razvoj (režim sečenj, 
vlaganje družbenih sredstev za njihovo redno vzdrževanje in investicije itd.). 
Zato so tudi velika sredstva, ki se trosijo za urejanje gozdov koristno naložena. 

Pravilna ugotovitev zmogljivosti in strukture gozdnih oziroma lesnoindu- 
strijskih bazenov je tudi omogočila pravilno usmerjanje razvoja investicij v lesni 
industriji. 
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Za investicije v gozdarstvu je bilo iz okrajnih gozdnih skladov vloženih 
889 mil. din, od tega 508 za gradnjo gozdnih komunikacij, 187 za gradnjo 
gozdarskih stavb in ostanek za nabavo strojev, vzgojo kadra itd., iz republiškega 
gozdnega sklada pa 170 milijonov, in sicer največ za pogozdovanje krasa (80) 
in hudourniškega dela (70). Iz gozdnih skladov je bilo torej skupno investiranih 
1059 mil. din. 

Za redno vzdrževanje gozdov je bilo porabljenih 1692 mil. din, od tega 407 
za nego, 222 za obnovo, 230 za urejanje in 278 za vzdrževanje gozdnih komu- 
nikacij. 

Za vzdrževanje gozdarske službe je bilo potrošenih 345 mil. din. Skupaj 
so porabljena sredstva v 1. 1959 znašala 3982 mil. din, od tega 3654 iz okrajnih 
virov in 328 iz republiškega gozdnega sklada. 

Smotrno gospodarjenje z zasebnimi gozdovi se spopolnjuje. Prva tozadevna 
naloga — vsklajevanje sečnje s prirastkom — je obvladana. Za pretežni del 
zasebnih gozdov so pripravljeni ureditveni načrti, ki so podlaga za racionalno 
gospodarjenje v večjih gozdnih enotah. Gozdnogospodarske organizacije in 
gozdarske poslovne zveze s področnimi kmetijskimi zadrugami se postopoma 
usposabljajo za odkazovanje drevja za sečnjo, smotrno krojenje gozdnih sorti- 
mentov, za gradnje gozdnih komunikacij, pogozdovanje in nego gozdov, skratka 
za vsa dela, ki spadajo pod gospodarjenje z gozdovi. Gre za to, da se tudi pri 
sami sečnji zasebni gozdni posestnik čim bolj naveže na svojo zadružno orga- 
nizacijo. Z nadaljnjo krepitvijo gozdnogospodarskih organizacij jim bo možno 
nalagati čedalje več nalog, ki so jih doslej opravljali ljudski odbori oziroma 
njihovi upravni organi, zlasti glede formiranja in porabe sredstev za vzdrževanje 
gozdov in uravnavanje sečnje v vseh gozdovih skladno z družbenim planom. 

Uprava za gozdarstvo. Naloge iz področja gozdarstva je v glavnem 
izvrševala Uprava za gozdarstvo in sicer v sodelovanju s prizadetimi organi in 
organizacijami. V pismenem poslovanju je uprava rešila 1880 zadev po veliki 
večini upravno-organizacijskega, upravno-gospodarskega ali gospodarsko-anali- 
tičnega značaja. V zelo redkih primerih posluje uprava v upravnih zadevah kot 
prva stopnja. Ti primeri so: odobravanje gozdnogospodarskih načrtov in izda- 
janje soglasij za gradnjo lesnoindustrijskih naprav in gozdnoprometnih sredstev. 

Poseben problem je organizacija upravne službe v gozdarstvu pri okrajnih 
ljudskih odborih. Okrajne uprave za gozdarstvo bodo po zakonu o organizaciji 
uprave ljudskih odborov reorganizirane, in sicer tako, da ne bo prizadeta 
učinkovitost upravne gozdarske službe. 

Vodno gospodarstvo. Za potrebe vodnega gospodarstva je bilo 
v letu 1959 vloženih iz republiških virov ca. 150 mil. din, pri čemer je bil dan 
poseben poudarek študijsko-raziskovalnim in projektivnim delom (45 milj. din), 
poleg tega pa so bila izvajana najnujnejša vzdrževalna dela in objekti za 
obrambo pred poplavami na vodotokih. V breme zveznih sredstev je bilo 
vgrajenih 165 mil. din na Muri. Dravi, Savi in Soči. Z večjimi sredstvi so 
razpolagale vodne skupnosti, ki so vložile v melioracije okoli 640 mil. din, za 
regulacije okoli 480 mil. din ter za hudournike okoli 200 mil. din. Poleg tega so 
vlagale sredstva še v vodovode, kanalizacije in mehanizacije. 

Poudarek je bil dan pripravi investicijskih programov in idejnih projektov 
za udeležbo v natečaju, za katerega so se prijavile vodne skupnosti za zapadni 
del Prekmurja, za Sčavnico, za Pesnico, za Račo-Radomljo itd. v skupni vred- 
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nosti okoli 6 milijard din. Posebej je omeniti, da je bil v letu 1959 v osnovi rešen 
idejni projekt za ureditev Ljubljanskega barja z Ljubljanico vred. 

Projekt za zavarovanje in ureditev morske obale je dal temeljno osnovo za 
urbanistično zasnovo koprskega področja. Pripravljen in potrjen je bil inve- 
sticijski program za sanacijo blejskega jezera. 

Poleg tega pa so se izvajala študijsko-raziskovalna dela in pripravljali 
projekti za območje Save, Savinje, Krke in Ptujsko - Pragersko območje in je 
bilo izdelanih vrsta manjših projektov in investicijskih programov. 

Ob koncu leta je bilo registriranih skupno 42 vodnih skupnosti (11 splošnih, 
19 melioracijskih, 12 za vodno preskrbo), od katerih so bile v letu 1959 orga- 
nizirane 3. Vodne skupnosti zajemajo že več kot 85 % celotne površine LRS. 

Uprava za vodno gospodarstvo. Naloge iz področja vodnega 
gospodarstva opravlja Uprava za vodno gospodarstvo. 

'Na podlagi zakona o varstvu voda, ki je izpolnil osnovno vrzel na področju 
vodnega gospodarstva, je Izvršni svet izdal uredbo o ukrepih za varstvo kako- 
vosti voda. S pooblastilom v tej uredbi je uprava izdala pravilnik o obliki in 
vsebini obratnih poslovnikov in o vodstvu obratnih dnevnikov za čistilne 
naprave za čiščenje odplak ter pravilnik o obliki in vsebini katastra kakovosti 
voda, kar daje osnovo za boljše poslovanje čistilnih naprav in za uvedbo 
katastra kakovosti voda. V skladu s 43. členom zakona o varstvu voda so bili 
sporočeni organizacijam roki za zgraditev čistilnih naprav v predpisanem ter- 
minu do leta 1967. Po približni kalkulaciji je treba vložiti letno ca. 1 milijardo 
din, od katerih odpade na naselja (vključno z nujnimi kanalizacijami) ca. 680 
mil., na industrijo pa ca. 350 mil. din. 

Uprava je izdelala v več kot 100 primerih smernice za projektiranje ali 
ureditev vodnogospodarskih objektov. Za koordinacijo in usmerjanje njihove 
izgradnje je izdala 280 odločb o vodnogospodarskih dovoljenjih. 

Uspešen razvoj vodnih skupnosti in vse večja zainteresiranost ljudskih 
odborov za reševanje vodnogospodarskih problemov narekujeta, da se upravna 
vodnogospodarska služba decentralizira. 

7.  Sekretariat  IS za  urbanizem,  stanovanjsko  izgradnjo in 
komunalne zadeve 

Sekretariat je posvetil največ dela pripravam in izvajanju zveznih predpisov, 
ki naj bi zagotovili potrebna gradbena zemljišča za vedno večjo stanovanjsko 
in komunalno izgradnjo v mestih in naseljih mestnega značaja ter uvedli nove 
in čimbolj ekonomske odnose na področju finansiranja izgradnje stanovanjskega 
fonda in njegove eksploatacije. 

Vedno večja stanovanjsko-komunalna izgradnja nujno terja predhodno 
dobre urbanistične osnove za hitro in racionalno graditev. Zato je sekretariat 
skrbel za izvajanje republiškega zakona o urbanističnih projektih. 

Vzporedno s temi temeljnimi nalogami je sekretariat v gradbeno regula- 
tivnem delovanju pripravljal in izdajal potrebne predpise oziroma vodil upravne 
postopke za republiške objekte. S tem je zagotovil pravilno lociranje teh 
objektov, družbeno nadzorstvo nad projektiranjem in izvajanjem del ter varoval 
splošne ljudske interese v pogledu varnosti objektov, ljudi in bližnje okolice. 
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Urbanizem. Na področju urbanizma je bil v pretečenem letu dosežen 
znaten napredek, ker so bila z zakonom o nacionalizaciji gradbenih zemljišč 
zagotovljena ljudskim odborom zemljišča za stanovanjsko in komunalno graditev 
znotraj mest in naselij mestnega značaja. 

V prvem polletju je bilo delovanje urbanističnih organov pretežno usmer- 
jeno na izvajanje tistih določb zakona o nacionalizaciji, po katerih so se 
določili ožji gradbeni okoliši v mestih in naseljih z mestnim značajem, znotraj 
katerih so bila gradbena zemljišča nacionalizirana. 

Za določitev območja ožjih gradbenih okolišev je Izvršni svet na predlog 
sekretariata izdal ljudskim odborom priporočilo o imenovanju strokovnih 
komisij in smernice za njihovo delo. 

Sekretariat je formiral republiško strokovno komisijo, ki je dajala strokovne 
napotke okrajnim komisijam ter sodelovala pri določanju posameznih ožjih 
gradbenih okolišev na sejah okrajnih svetov za urbanizem in na komisijskih 
ogledih terenov. Pri tem je komisija vplivala na to, da so ljudski odbori določali 
ožje okoliše v skladu s svojimi potrebami in zmogljivostmi v zvezi z uresni- 
čevanjem stanovanjske in komunalne izgradnje. 

Pravočasne organizacijske in strokovne priprave so omogočile, da je Izvrsni 
svet že v marcu dal pritrditev k večini odlokov okrajnih ljudskih odborov 
o ožjih gradbenih okoliših, nekatere pa je vrnil ljudskim odborom v ponovno 
proučitev. 

Tudi po končani akciji je bilo ugotovljeno, da nekateri ljudski odbori niso 
v celoti izkoristili danih ugodnosti in so še vedno nezadostno usmerjali stano- 
vanjsko izgradnjo v ožje gradbene okoliše oziroma v prevelikem številu dovolje- 
vali izjemne zidave zunaj okolišev na kmetijskih površinah. Po podatkih 
ljudskih odborov je bilo izdanih od 1. I. do 1. IX. 1959 v vseh okrajih le 61,7 % 
lokacijskih   odločb   v   ožjih   okoliših   za   individualno   stanovanjsko   izgradnjo. 

Sekretariat je v letu 1959 proučeval elemente za izdelavo urbanističnih 
programov in ureditvenih načrtov po zakonu o urbanističnih projektih, za kar 
je pripravil osnutek ustreznega navodila. S tem bo izdelava teh elaboratov 
poenostavljena in poenotena. 

Izvršni svet je na podlagi zakona o urbanističnih projektih določil na 
predlog sekretariata večja gospodarska, industrijska in rudarska središča ter 
turistične in kulturno pomembnejše kraje, za katere daje pritrditev k urbani- 
stičnemu projektu Sekretariat za urbanizem. 

Stanje urbanistične dokumentacije je za te kraje še vedno kritično, ker 
nimajo še potrjenih urbanističnih projektov. V tem letu je sekretariat sodeloval 
v postopku za potrjevanje urbanističnega programa za mesto Celje in za turi- 
stično področje Ankarana. 

Delovanje ljudskih odborov na urbanističnem področju ni moglo biti bolj 
uspešno zaradi izredno šibkega urbanističnega kadra. Ugotovljeno je, da je pri 
okrajnih ljudskih odborih, z izjemo Ljubljane, zaposlen le po en uslužbenec, 
ki se ukvarja z urbanističnimi posli, poleg tega pa opravlja tudi dela z drugih 
področij. Stanje pri občinskih ljudskih odborih je še slabše. 

Da bi se izboljšalo stanje na tem področju, je IS podvzel ukrepe, ki so 
omogočili delovanje Inštituta za urbanizem. 

Na pobudo sekretariata je bil ustanovljen odsek za komunalne inženirje 
pri fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, ki bo prispeval k vzgoji 
potrebnega urbanističnega kadra. 
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Stanovanjska izgradnja. Na tem področju je sekretariat spremljal 
delo občinskih ljudskih odborov pri usmerjanju stanovanjske izgradnje v smislu 
zvezne uredbe o posebnih pogojih za gradnjo stanovanjskih hiš in ustrezne 
resolucije Ljudske skupščine LRS ter jim pomagal z nasveti. Večina ljudskih 
odborov je izdala ustrezne odloke in s tem usmerila stanovanjsko izgradnjo na 
racionalnejšo pot. 

Po sprejetju temeljnih stanovanjskih zakonov je sekretariat pripravil za 
Ljudsko skupščino predlog odloka o najvišjem odstotku stanarine in najemnine, 
ki sme biti določen kot dohodek stanovanjske skupnosti, predlog odloka o 
določitvi najvišjega in najnižjega odstotka najemnine za poslovne prostore, ki 
se plačujejo v občinski kreditni sklad za zidanje stanovanjskih hiš ter predlog 
zakona o merilih, po katerih določi občinski ljudski odbor, kateri stroški za 
tekoče vzdrževanje obremenjujejo sklade hiše. Ljudska skupščina je predloge 
sprejela na junijskem zasedanju. 

V načelni obravnavi stanovanjske reforme je sekretariat ves čas sodeloval 
pri analizah, poročilih, predlogih in pripombah k posameznim zakonskim 
osnutkom in drugim elaboratom. Sekretariat je izvedel v avgustu anketo zaradi 
preverjanja predloženih inštrumentov za določanje nove stanarine ter obdelal 
tudi ves material za območje Slovenije. Po sprejetju zakona o finansiranju 
gradenj stanovanj in drugih predpisov je sekretariat imenoval posebno stro- 
kovno komisijo za spremljanje izvajanja stanovanjske reforme. Ustanovitev 
posebnih strokovnih komisij je sekretariat priporočil tudi vsem okrajnim in 
občinskim ljudskim odborom za njihovo območje. 

Za izvedbo stanovanjske reforme je sekretariat pripravil potrebne obrazce 
in pojasnila za njeno izvajanje. 

Z okrajnimi organi, pristojnimi za stanovanjsko izgradnjo, so bila pred 
in medtem skupna posvetovanja. Pri tem si je sekretariat prizadeval po eni 
strani da bi s preostrimi instrumenti za določitev stanarin ne prizadeli standarde 
državljanov, po drugi strani pa da se ne bi osiromašili stanovanjski skladi 
oziroma, da bi organom družbenega upravljanja ne vzeli njihove materialne 
osnove in da bi se stanarina približala našim ekonomskim razmeram. 

V zadnjih treh letih se je razvijala stanovanjska izgradnja takole: 

Dograjenih   stanovanj 

■ družbena zasebna skupaj opombe 

1957 število 
površina ma 

vrednost mili j. 

2.435 
143.317 

8.226 

1.502 
103.321 

4.102 

3.937 
246.678 

12.328 

1958 število 
površina m2 

vrednost mili j. 

3.303 
173.027 

10.259 

1.732 
120.183 

4.513 

5.035 
293.210 

14.772 

1959 
(ocena) 

število 
površina m2 

vrednost mili j. 

5.273 
251.600 

12.704 

1.556 
94.300 
3.220 

6.829 
345.900 

15.942 

Podatki zbrani 
po okraj. LO 
konec 1. 1959 

1957 
do 

1959 

število 
površina m2 

vrednost milij. 

11.011 
567.984 
31.189 

4.790 
317.804 

11.835 

15.801 
885.788 
43.024 
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Iz podatkov je razvidno, da je stanovanjska izgradnja v družbenem sektorju 
vidno napredovala tt;r obstoje možnosti, da bo doseženo število stanovanj, ki je 
predvideno po perspektivnem planu. Število dograjenih stanovanj pa bi bilo še 
znatno večje, če ne bi v drugi polovici leta nastopilo pomanjkanje stekla, 
radiatorjev, kotlov za centralno kurjavo, cementa, betonskega železa in raznega 
instalacijskega materiala. Zaradi tega ni bilo dovršenih v Ljubljani 632, v Mari- 
boru 271, v Celju 211 in v Kranju 60 stanovanj ali skupaj 1174 stanovanj. 

Zaradi preobremenjenosti gradbenih podjetij niso uspele številne razpi- 
sane licitacije ter se je veliko število del oddajalo z neposredno pogodbo. Se 
večjo oviro pri gradbenih delih pa predstavljajo nezadostne kapacitete za 
dovršitvena dela. 

Da bi se poenotili določeni gradbeni elementi, je sekretariat izdelal stro- 
kovna priporočila, ki jih je že sprejel Strokovni svet za stanovanjsko iz- 
gradnjo. Priporočila obravnavajo požarnovarno projektiranje stanovanjskih hiš, 
enotne izmere kuhinjske opreme ter ekonomsko tehnično primerjavo raznih 
vrst stropov iz montažnih elementov. Več drugih strokovnih priporočil je še 
v pripravi in obdelavi. 

Republiški sklad za zidanje stanovanjskih hiš je imel v letu 1959 na razpo- 
lago za nova posojila 1.454 mil. din. Po odobrenem planu razdelitve sredstev 
sklada je bilo dodeljenih posojil v višini 2,075 mil. din ob pogoju, da posojilo- 
jemalci koristijo 30 % odobrenih kvot šele v letu 1960. Taka omejitev je bila 
potrebna, ker se gradnja stanovanjske hiše ne zaključi v gospodarskem letu, 
temveč traja tudi pri organiziranem načinu gradnja do 16 ali več mesecev. 
Odobreno je bilo tudi posebno posojilo v višini 150 mil. din za razvoj industrije 
gradbenega materiala. Temeljno vodilo sklada pri razdeljevanju sredstev je 
bilo, da s čim večjo pritegnitvijo drugih sredstev poveča obseg in racionalnost 
stanovanjske in komunalne izgradnje. Sredstva, ki so bila dodeljena iz repu- 
bliškega sklada za komunalno izgradnjo, so bila vezana na stanovanjsko grad- 
njo v večjih mestih in industrijskih centrih. 

.Komunalna izgradnja in gradnje. Na področju komunalne 
izgradnje, kjer finansiranje še ni enotno urejeno, so bila najpomembnejša 
vlaganja za rekonstrukcijo in gradnjo novih lokalnih cest, ki jih je bilo rekon- 
struiranih ali novo zgrajenih 175 km, dalje v gradnjo vodovodov, ki jih je 
bilo zgrajenih 132 km, ter v povečanje nizko napetostnega omrežja, ki ga 
je bilo zgrajenih 670,4 km. Manj uspešna je bila gradnja kanalizacije, katere 
je bilo zgrajeno le 45,6 km. 

Iz sklada za zidanje stanovanjskih hiš so bila odobrena občinskim ljud- 
skim odborom posojila za nekatere komunalne naprave v višini 300 mil. din, 
kar je  bil  znaten  prispevek za  uresničenje  plana  komunalne  izgradnje. 

Sekretariat je na področju gradenj uspešno sodeloval pri obravnavi tez 
za zakon  o investicijski  izgradnji  ter je k tezam  dal  obsežne pripombe. 

Da bi se poenotile kalkulacije gradbenih del pri investicijskih programih 
in idejnih in glavnih projektih ter da bi se veljajoči instrumenti spravili v 
sklad s tržnimi razmerami, je sekretariat pripravil predlog odloka o vpeljavi 
enotne metode pri kalkulacijah in predračunih za gradbena dela in na tej 
podlagi izdal navodila o enotni metodi za izdelavo kalkulacij in predračunov 
za gradbena dela ter orientacijske elemente za izdelavo kalkulacij in pred- 
računov za gradbena dela za leto 1959. 
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K sestavi teh predpisov je sekretariat pritegnil tudi predstavnike Repu- 
bliškega odbora sindikata gradbenih delavcev, Biroja gradbeništva Slovenije, 
Združenja projektivnih organizacij. Zavoda za stanovanjsko izgradnjo OLO 
Ljubljana ter strokovnjake kalkulante. 

Sekretariat je izdal predpise, s katerimi je v skladu z zveznimi predpisi 
določil pristojnost republiške komisije za revizijo projektov in gradbenega 
inšpektorata glede revizije projektov oziroma tehničnih pregledov za objekte, 
ki so  pomembni za  republiko. 

Ob koncu leta je sekretariat postal tudi pristojni organ za stanovanjske 
skupnosti in zadeve ter naloge Centralnega zavoda za napredek gospodinjstva 
LRS v Ljubljani. 

Zaradi vpogleda v razvoj stanovanjskih skupnosti je sekretariat v po- 
vezavi s SZDL in Zavodom za statistiko LRS izvedel anketo, na podlagi 
katere bo možno spremljati njihov razvoj in predlagati ustrezne ukrepe. 

Strokovni svet za stanovanjsko izgradnjo je imel eno sejo, na kateri so 
se obravnavali predlogi strokovnih priporočil. Strokovni svet za urbanizem 
še ni imel nobene seje, ker ni bilo mogoče pripraviti materiala za obravnavo 
na seji. 

Sekretariat je imel v preteklem letu dobro povezavo z ljudskimi odbori, 
republiškimi in zveznimi upravnimi organi glede vseh v poročilu obravnavanih 
vprašanjih. 

Gradbeni inšpektorat je opravil okoli 120 inšpekcijskih, kon- 
trolnih in tehničnih pregledov objektov republiškega pomena. Dokončanih 
gradbenih objektov republiškega pomena je pregledal skupaj 105 in izdal 98 
odločb o tehničnem pregledu ali o potrebnih ukrepih. 

Povprečna kvaliteta gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del je zado- 
voljiva, na kar so vplivali tudi opravljeni inšpekcijski in tehnični pregledi 
republiških, okrajnih in občinskih gradbenih inšpektoratov. Izboljšala se je 
tudi disciplina glede tehnične dokumentacije za izvajanje del. Varnost izgra- 
jenih objektov je bila v celoti dosežena z izjemo usada na odseku trojanske 
ceste, ki gre verjetno na račun padavin. 

Gradbeni inšpektorat je s pomočjo Zavoda za raziskavo materiala kon- 
troliral kvaliteto cementa, betona in nekaterih opečnih izdelkov ter je na 
ugotovljene   pomanjkljivosti   pravočasno   opozoril   prizadete. 

Uspešnejše delo gradbenih inšpektoratov je bilo ovirano zaradi neza- 
dostne in strokovno neustrezne zasedbe delovnih mest pri ljudskih odborih. 

Republiška komisija za revizijo projektov je potrdila 
skupno 576 idejnih in glavnih projektov v skupni predračunski vrednosti 
35,8  milijard  din. 

Ob revizijskih razpravah je bilo danih nad 10.000 pripomb k posameznim 
projektom, katere je komisija delno sprejela, delno pa so bile pojasnjene v 
sami razpravi. Na razpravah sprejete pripombe je bilo treba upoštevati pri 
izdelavi glavnega projekta, ali pa glavne projekte po sprejetih pripombah 
popraviti. Gospodarski pomen revizije projektov je zelo pomemben zaradi pre- 
našanja izkušenj ter finančnih prihrankov, ki znašajo letno ca 1 milijardo din. 

Pri svojem delu je komisija naletela predvsem na sledeče probleme: 
zaradi   nepripravljenosti   na   natečaje   in   kratkih   rokov   pri   razpisih  so  pro- 
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jekti često izdelani, na hitro ter površno in so nezadostno proučeni, kar 
onemogoča komisiji zadosti temeljito obravnavo; pogosto se komisiji predla- 
gajo v revizijo projekti za objekte, ki so že v gradnji, kar onemogoča komi- 
siji vpliv na zasnovo objekta; naraščanje investicijske izgradnje že presega 
zmogljivosti projektantskih organizacij, vsled česar projekti niso popolni ter 
nastajajo težave pri reviziji in sami izvedbi. 

8. Sekretariat IS za promet 

Sekretariat za promet je stalno spremljal razvoj izvrševanja 
družbenega plana, proučeval problematiko posameznih prometnih strok ter 
njihove medsebojne odnose. V zvezi s tem je izdelal elaborat o koordinaciji 
železniškega in javnega cestnega transporta. 

Na področju železniškega prometa je sekretariat skupno z DJ2 Ljubljana 
proučeval problematiko železniškega prometa ter dajal pristojnim organom 
predloge za njeno ureditev. Proučeval je organizacijo jugoslovanskih železnic 
in sodeloval pri delu strokovne komisije Izvršnega sveta, ki je izdelala elaborat 
o organizaciji ter družbenem in delavskem upravljanju na železnici. 

Sekretariat je sodeloval pri reševanju problema križanja cest I/l in 1/10 
z železniško progo v Ljubljani, za kar je bila formirana posebna komisija pri 
Izvršnem svetu in posebna direkcija za študij in realizacijo potrebnih investi- 
cijskih del. Dasi še ni dokončne rešitve, se je železnica že lotila rekonstruk- 
cije tistih objektov, ki predstavljajo ozko grlo ljubljanske postaje, a ne preju- 
dicirajo rešitve načina križanja. 

Na področju cestnega prometa je sekretariat izdelal elaborat o problematiki 
cestnega prometa v Sloveniji. 

Za proučitev posameznih vprašanj, ki so bila nakazana v tem elaboratu, je 
sekretariat izdelal analize o primerjavi javnega in režijskega cestnega to- 
vornega prometa, o stanju privatnega sektorja, o avtobusnih postajah in po- 
stajališčih v Sloveniji in o avtobusnem prometu v Sloveniji. 

Sekretariat je pričel tudi sistematično proučevati problematiko varnosti 
cestnega prometa ter skupno z Državnim sekretariatom za notranje zadeve 
izdelal elaborat, ki je bil predložen Odboru za notranjo politiko Izvršnega 
sveta. Skupno z Državnim sekretariatom za notranje zadeve je dal pobudo za 
ustanovitev Koordinacijskega odbora za varnost cestnega prometa, katerega 
naloga je vskladiti in usmerjati delo na področju propagandno-preventivne de- 
javnosti za varnost cestnega prometa. 

Sekretariat je sodeloval pri zagotavljanju sredstev za finansiranje mo- 
dernizacije in vzdrževanja cest I. in II. reda. predvsem glede udeležbe sredstev 
prizadetih politično-teritorialnih enot. 

Na področju pomorstva je sekretariat sodeloval pri izdelavi projektov za 
izgradnjo luke ter spremljal razvoj obratovanja pristaniškega podjetja v Kopru. 
Pri pristojnih zveznih organih je utemeljeval potrebo nabave novih plovnih 
objektov za »Splošno plovbo« iz inozemstva ter rekonstrukcije pomorskih ob- 
jektov v Slovenskem Primorju in uspel, da se bo ponovno uvedla linija Umag— 
Koper—Trst. 
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Sekretariat je sodeloval pri izdelavi lokalnih letalskih redov letenja. Pro- 
učeval je vprašanje nadaljnje izgradnje letališča Brniki ter sodeloval pri izde- 
lavi investicijskega programa. 

Dejavnost sekretariata v PTT prometu je bila usmerjena na sodelovanje 
pri proučevanju investicijskih programov za razširitev in ojačanje TT mreže 
v LR Sloveniji in sodelovanje pri proučevanju reorganizacije skupnosti podjetij 
PTT prometa. 

Sekretariat je dajal mnenja in pripombe na razne osnutke zveznih pred- 
pisov s področja prometa. Izdelal je osnutek za zvezni zakon o križiščih pro- 
metnih poti, ki je bil dostavljen pristojnemu zveznemu organu, in osnutek 
republiškega zakona o prevozu potnikov s cestnimi motornimi vozili v LRS. 

Sekretariat je kot drugostopni upravni organ reševal pritožbe zoper prvo- 
stopne odločbe Uprave za ceste LRS o zaščiti javnih cest in dajal soglasja 
k odlokom o kategorizaciji cest III. reda. 

Sekretariat je sodeloval z upravnimi organi okrajev, pristojnimi za zadeve 
prometa, vendar je to sodelovanje bilo otežkočeno, ker v splošnem okraji nimajo 
organizirane te službe s področja prometa kot svoje stalne dolžnosti, zato jim 
sekretariat ni mogel nuditi potrebne strokovne pomoči. 

Povezava s Sekretariatom ZIS za promet in zveze bi bila uspešnejša, če 
bi obstajalo večje izmenjavanje izkušenj. 

Strokovni svet za promet je obravnaval vsa važnejša vprašanja, ki mu 
jih je predložil sekretariat, predvsem pa problematiko varnosti cestnega pro- 
meta in problematiko avtobusnih postaj in postajališč, kakor tudi teze za 
zvezni zakon o železnicah in druge pravne predpise s področja prometa. 

Skupni obseg prometnih uslug se je v letu 1959, razen pri železnici, močno 
povečal.  Po posameznih dejavnostih se je povečal obseg prometa takole: 

Indeksi (1958 = 100) 
Tovorni promet: 
— železniški        100 
— javni cestni 134 
— režijski cestni 116 
— prekomorski     ,    135 

Potniški promet: 
— železniški         100 
— javni cestni  138 
— režijski cestni  119 

Poleg organizacijskih problemov vpliva na zaostajanje železniškega to- 
vornega prometa znatno zmanjšanje mednarodnih tranzitnih prevozov. Tudi 
potniški promet se pri železnici bistveno ne povečuje, ker zavzema skoro 
celoten porast potnikov javni cestni promet, ki nudi hitrejši in cenejši prevoz 
kot železnica. 

Zaostajanje razvoja železniškega prometa je v znatni meri tudi posledica 
nezadostnih investicijskih vlaganj. Zato železnica ni uspela rešiti svojih naj- 
nujnejših problemov, kot so mehanizacija skladišč, razširitev vozlišč in ran- 
žirnih postaj ter povečanje števila in kvalitete potniških voz; v potniškem 
prometu je še vedno v uporabi 90 tovornih vagonov. 
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Vozni park podjetij za javni cestni promet se je povečal v letu 1959 za 
16 %. V primerjavi z letom 1956 se je nosilnost tovornega parka podvojila, 
število tkm pa potrojilo, medtem ko se je avtobusni park povečal za 74 %, 
prevoženi potniški km pa za  138 %. 

Predvidena modernizacija cest se uspešno izvaja, k čemur je deloma pri- 
pomoglo tudi sodelovanje okrajev in občin. V letih 1957—1959 so bile moder- 
nizirane ceste v skupni dolžini 381 km, od tega v preteklem letu 171,2 km. 
Moderniziran je bil odsek Baba—Trojane—Prevoje ter s tem v celoti usposob- 
ljena za sodobni promet cesta Šentilj—Sežana, dalje cestna zveza Kranjska 
gora—Vršič—Sežana in posamezni odseki na zvezi Dravograd—Maribor—Murska 
Sobota. Med pomembnejšimi objekti je bil dokončan in predan prometu most 
preko Drave pri Ptuju ter predor pod Ljubljanskim gradom. 

Pomorski promet se je v letu 1959 še nadalje ugodno razvijal. Splošna 
plovba je nabavila 2 novi ladji in sklenila pogodbo za nabavo treh modernih 
rabljenih ladij, katere bo uporabila za redni linijski promet Jugoslavija—Se- 
verna Amerika. Na ta način je Splošna plovba povečala svoje kapacitete za 
38.352 DWT, tako, da razpolaga sedaj s 13 ladjami skupne nosilnosti 112 tisoč 
578 DWT. 

Izgradnja koprske luke se v tem letu ni nadaljevala, ker ni bilo razpo- 
ložljivih sredstev. Izvajala so se le poglobitvena dela iz republiških investi- 
cijskih sredstev v znesku 40 milijonov dinarjev. Promet v luki se je povečal 
od 29.771 ton v letu 1950 na 72.600 ton v letu 1959. 

Skupni obseg PTT uslug je presegel predvidevanja družbenega plana pred- 
vsem zaradi močnega povečanja telefonskega prometa. Indeks porasta posa- 
meznih vrst dejavnosti je v letu 1959 v odnosu na leto 1958 naslednji: 

pisemska pošta     . 103 
paketi !    . 100 
telegrami  102 
telefonski pogovori  120 

V letu 1959 se je razširila ljubljanska telefonska centrala, v Šentvidu in 
Trbovljah pa sta bili zgrajeni novi centrali. Začeli so polagati kable na odsekih 
Maribor—Dravograd   n   Ljubljana—Kranj   ter   za   nekatera   lokalna   omrežja. 

Kljub ugodnemu razvoju obsega prometnih uslug kot celote nastopa zaradi 
njihove dosedanje nezadostne medsebojne vsklajenosti, nezadostnih vlaganj 
in drugih organizacijskih pomanjkljivosti vrsta problemov, ki jih je sekre- 
tariat v teku leta deloma že reševal; zaradi njihove pomembnosti za razvoj 
celotnega gospodarstva pa jim bo potrebno posvečati vso pozornost tudi v 
bodoče. 

Ti problemi obstojijo zlasti v pomanjkljivem uveljavljanju delavskega 
upravljanja v železniških transportnih podjetjih in v podjetjih za PTT promet; 
v počasni modernizaciji in togem komercialnem poslovanju železnic; v zane- 
marjanju potreb lokalnega cestnega prometa; v forsiranju dolgih relacij- v 
cestnem prometu, kjer se preko poslovnega združenja uveljavljata monopoli- 
zem in nezdrava konkurenca nasproti železnici; v nevsklajenem uvajanju 
avtobusnih linij na izključni osnovi rentabilnosti in brez upoštevanja potreb 
prebivalstva; v slabi urejenosti avtobusnih postaj in postajališč; v pomanj- 
kljivih kapacitetah avtomehaničnih, remontnih in servisnih delavnic; v neza- 
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dostnih  sredstvih za  vzdrževanje  cest;  v  zaostajanju  razvoja  obalne  plovbe; 
v neenakomernem razvijanju kapacitet telefonskih linij. 

Dosedanjim potrebam tudi ne ustreza več organizacija cestne vzdrževalne 
službe in je sekretariat skupno z Upravo za ceste in Republiškim sindikatom 
delavcev prometa  in zvez pristopil k izdelavi  predloga  za reorganizacijo te 
službe. 

Pomanjkanje in zastarelost pravnih predpisov na področju cestnega pro- 
meta zlasti o tehničnih pogojih motornih vozil za obratovanje na javnih ce- 
stah, ovirata ureditev varnega in gospodarsko pravilno usmerjenega cestnega 
prometa. 

Uprava za ceste LRS je samostojen republiški upravni organ, ki 
skrbi za cestno-vzdrževalno službo na cestah L in II. reda, opravlja posle 
investitorja za dela na teh cestah, strokovno usmerja javno cestno službo ter 
proučuje vprašanja cestne mreže v Sloveniji. 

V letu 1959 je Uprava za ceste LRS s pomočjo svojih operativnih organov 
na terenu tehničnih sekcij, vzdrževala ceste I. in II. reda ter pripadajoče 
cestne objekte. Opravljala je zimsko službo na cestah I. in II. reda in službo 
obveščanja o prevoznosti teh cest. 

Uprava je izdelala osnutek programa ureditve cestne mreže ter študijo o 
kamnolomski mreži v LR Sloveniji ter pripravljala 32 projektivnih nalog za 
ceste mostove in predore. Usmerjala je javno cestno službo s strokovnimi 
mnenji ter sodelovanjem v razpravah in ogledih. 

Uprava je nadalje opravljala upravne zadeve zaščite javnih cest I. in II. 
reda ter izdajala soglasja za posebno uporabo javnih cest, izjemna dovoljenja 
za posege v varnostni pas ceste ter odločala na drugi stopnji o pritožbah 
zoper odločbe okrajnih uprav za ceste v varstvu javnih cest. Poleg tega je 
reševala vprašanja premoženjsko pravnih zadev cest (odškodnine, odkupi, ru- 
šenja). Sodelovala je tudi pri obravnavi raznih pravnih predpisov, posebno 
pri osnutku zveznega predpisa o javnih cestah. Opravljala je tudi vse posle 
v zvezi s cestnim skladom. 

Svoje delo je uprava vršila v tesnem sodelovanju z okrajnimi upravami za 
ceste in  drugimi prizadetimi organi. 

9. Sekretariat IS za delo 

Sekretariat za delo je v preteklem letu opravljal naloge, za katerih obseg 
in vsebino so bili značilni dosežki razvoja gospodarskega sistema, v okviru 
katerega so se med drugim z vedno večjim poudarkom postavljala v ospredje 
vprašanja porasta delovne storilnosti in zagotavljanje pogojev, da se z spod- 
budnejšimi načini nagrajevanja, z boljšo organizacijo dela in poslovanja go- 
spodarskih organizacij, S hitrejšim strokovnim usposabljanjem kadrov za po- 
trebe delovnih mest, z boljšo ureditvijo delovnih pogojev in racionalnejšim 
zaposlovanjem delovne sile utrdijo osnove za nadaljnji gospodarski razvoj. 
To obširno področje dela sekretariata je bilo potrebno smtrno koordinirati, da 
se je omogočilo enakomerno razvijanje posameznih služb ob sodelovanju 
Zavoda za proučevanje organizacije dela in varnosti pri delu LRS, Republi- 
škega zavoda za socialno zavarovanje, organov ljudskih odborov, pristojnih za 



206 Priloge  

delo, sindikatov, zbornic, združenj ter republiških sekretariatov in drugih 
ustanov, s katerimi je bilo potrebno posamezna vprašanja reševati kolektivno. 

Na področju osebnih dohodkov v gospodarstvu in tarifne politike je moral 
sekretariat v letu 1959 opraviti nekaj nalog, ki jih je narekoval izpopolnjeni 
sistem delitve dohodka gospodarskih organizacij in realizacija načel stimula- 
tivne tarifne politike. 

Z odlokom o minimalnih osebnih dohodkih gospodarskih organizacij so 
bile odstranjene tiste pomanjkljivosti, ki jih je povzročil način določanja 
minimalnih osebnih dohodkov na podlagi tarifnih postavk s tem; da je od- 
pravil povezanost tarifnih postavk in minimalnih osebnih dohodkov. Raz- 
vrstitev gospodarskih organizacij v 122 skupin in določitev minimalnih osebnih 
dohodkov za posamezne skupine kot podlage za popravo dotedaj veljavnih mi- 
nimalnih osebnih dohodkov v gospodarskih organizacijah sta omilila nesoraz- 
merja v položaju podjetij v sistemu delitve dohodka. 

Sekretariat je v zvezi s temi spremembami organiziral po okrajih kon- 
ference s predstavniki gospodarskih organizacij, kjer sta bila obrazložena 
ekonomsko-politična vsebina in smoter omenjenega odloka. 

Ker so bili občinski upravni organi pooblaščeni, da opravijo kontrolne 
preglede poprav minimalnih osebnih dohodkov, je sekretariat organiziral m- 
štruktažo za referente za delo občinskih ljudskih odborov. Izdelal je tudi 
enoten tehnični in računski postopek za popravo ter enotno metodo izkazo- 
vanja zahtevanih podatkov, s čemer je zagotovil organiziran potek tega opra- 
vila in pravočasno izdelavo pregleda o popravi minimalnih osebnih dohodkov. 

Ta pregled kaže: 
— popravo minimalnih osebnih dohodkov je opravilo 1943 gospodarskih 

organizacij; 
— 1260 gospodarskih organizacij je minimalne osebne dohodke povečalo, 

214 jih je zmanjšalo, 469 pa jih je obdržalo na ravni iz leta 1958; 
— v celoti so se ob popravi minimalni osebni dohodki povečali za 1 J™^- 

jardo 425,274.000 dinarjev, kar je približno 100/o celokupnega povečanja 
v FLRJ. 

Poprava minimalnih osebnih dohodkov, revizija skale za obračun prispevka 
iz dohodka in uvedba posebnega deleža gospodarske organizacije pri dohodku, 
so omogočili, da so gospodarske organizacije izdelale samostojen plačilni sistem, 
ki ustreza njihovim potrebam in zahtevam ter je zgrajen na ekonomski pod- 
lagi. Uredba o postopku pri sprejemanju tarifnih pravilnikov je prenesla te- 
žišče postopka na ekonomsko analizo in postavila načelo, da morajo delavski 
sveti sprejemati pravilnike o osebnih dohodkih z ravnanjem skrbnega gospo- 
darja in je v ta namen določila tudi nekaj meril za oceno takega ravnanja. 

Da bi bili tudi organi za delo pripravljeni za svoje naloge na področju 
tarifne politike, je sekretariat sklical v začetku februarja konferenco načel- 
nikov okrajnih tajništev za delo in predstavnikov razvitejših občinskih ljud- 
skih odborov, kjer so bili predpisi obdelani s tehnične in družbeno-politične 
strani. Na pobudo sekretariata so tudi sveti za delo okrajnih ljudskih odborov 
obravnavali načela nagrajevanja in načine njihove izvedbe. Posebne komisije 
pri občinskih ljudskih odborih so po navodilih sekretariata strokovno obdelale 
ekonomske analize poslovnih rezultatov iz leta 1958 in predvidenih nalog v 
letu 1959. 
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Da bi omogočil za delo pristojnim upravnim organom spremljati vsa 
dogajanja pri sprejemanju tarifnih pravilnikov, je sekretariat predpisal me- 
todo tega spremljanja s posebnimi obrazci, v katerih so bili zajeti vsi tisti 
podatki, ki so značilni in ki odkrivajo tendence v postopku pri sprejemanju 
pravilnikov. 

Na podlagi teh podatkov je sekretariat izdelal analitične preglede o osno- 
vah na katerih so gospodarske organizacije izdelale svoje tarifne pravilnike. 
Ti pregledi kažejo, da so gospodarske organizacije predvidele povečanje celot- 
nega dohodka za 4,4%, dohodka za 11,3%, čistega dohodka za 16,7%, osebnih 
dohodkov za 15,2 %, skladov pa za 23,5 %. V celoti je znašalo povečanje ta- 
rifnih postavk 15,4 %. Po novih tarifnih pravilnikih so gospodarske organiza- 
cije predvidele, da se poveča število oseb, ki se jim osebni dohodki določajo po 
učinku pri delu, od 53% v letu 1958 na 73% v 1959. letu. 

Sekretariat je izdelal posebno evidenčno metodo, po kateri so upravni or- 
gani občinskih ljudskih odborov spremljali gibanje osebnih dohodkov, razpo- 
laganje s čistim dohodkom in realizacijo tarifnih pravilnikov in pripravljali 
za zbore proizvajalcev ustrezna poročila. 

Na podlagi teh podatkov je izdelal sekretariat primerjalne preglede 
ustvarjenega dohodka na osnovi novih tarifnih pravilnikov. Iz teh pregledov 
je razvidno, da so ob polletju vse panoge izločile več sredstev za osebne do- 
hodke kot v letu 1958, da so predvideni dohodek dosegli ob polletju industrija, 
gozdarstvo in promet in da v splošnem bolj rastejo srestva za sklade kot pa 
sredstva, izločena za osebne dohodke. 

Sekretariat za delo je redno spremljal gibanje osebnih dohodkov, izpol- 
njevanje norm, izrabo delovnega časa in gibanje zaposlenosti tudi po svoji že 
ustaljeni evidenčni službi, ki mu omogoča izdajati redne mesečne biltene. 

Svoje ugotovitve je sekretariat stalno posredoval za delo pristojnim orga- 
nom okrajnih ljudskih odborov in opozarjal na pojave, ki niso bili v skladu 
s stališči in smernicami Izvršnega sveta. 

Z zveznim družbenim planom za leto 1959 je bilo • predvideno, da gospo- 
darske organizacije posvete posebno pozornost delu za višjo strokovnost zapo- 
slenih delavcev. Materialna osnova za to je bila dana s tem, da je bilo gospo- 
darskim organizacijam odstopljeno 40 % prispevka za kadre ter da je bila 
uporaba drugih sredstev podjetij za namene strokovnega usposabljanja opro- 
ščena družbenih dajatev. Pravna podlaga pa je bila ustvarjena z uredbo o 
centrih za strokovno usposabljanje. 

Odbora Izvršnega sveta za splošna in upravna vprašanja ter za gospo- 
darstvo sta odločila, da je treba čimprej postaviti mrežo centrov, da se sme 
40 % prispevka za kadre, ki je odstopljen podjetjem uporabljati po določenem 
programu samo za izobraževanje delavcev v centrih in da naj bodo centri 
oblika za izobraževanje delavcev za delovno mesto. 

Sekretariat je te naloge pričel izvajati neposredno in preko republiškega 
centra za izobrazbo kadrov, dalje preko okrajnih zavodov v Kranju, Celju in 
Mariboru, v katerih delovno področje spada poleg drugih dejavnosti tudi stro- 
kovno izobraževanje, in končno preko okrajnih tajništev za delo. 

Republiški center je doslej usposobil 152 inštruktorjev, od katerih pa le 
kakih 60 % dela na strokovnem usposabljanju v podjetjih. 

Ker je glavni namen centrov, da se delavci na hiter način usposabljajo za 
potrebe delovnega mesta,  morajo podjetja poznati  potrebo po izobraževanju 
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delavcev in vedeti, kako ugotavljati te potrebe. V ta namen je republiški 
center izdelal ustrezno metodo, ki naj gospodarskim organizacijam služi kot 
vodilo pri njihovem delu. Razen tega je izdal brošuro »Organizacija izobraže- 
vanja v podjetjih«. Sekretariat pa je s sodelovanjem republiškega centra de- 
loma neposredno, deloma pa preko okrajnih tajništev za delo organiziral po 
celi republiki posvetovanja s predstavniki gospodarskih organizacij, na katerih 
so bile razložene naloge podjetij na tem področju. Ugotoviti je treba, da se 
gospodarske organizacije še niso v zadostni meri lotile izvedbe postavljenih 
nalog. To delo bo zato potrebno v letu 1960 še poglobiti in razširiti. 

V naši republiki je doslej organiziranih 9 tovarniških centrov, pripravlja 
pa se formiranje centrov pri nadaljnjih 25 gospodarskih organizacijah. 

Da bi se čimprej zadovoljile potrebe po industrijsko usposobljenih de- 
lavcih, se v zveznem merilu ustanavlja 8 centrov za usposabljanje inštruk- 
torjev' za poedine poklice. Od teh osmih centrov bosta dva, in sicer za gradbe- 
ništvo ter za tekstilno industrijo, v LR Sloveniji. Ta dva centra sta v formi- 
ranju in se ustvarjajo materialni pogoji, da bi začela z delom septembra 1960. 

Nepravilnosti v postopkih za polaganje izpitov za kvalificirane in visoko- 
kvalificirane delavce so narekovale, da je sekretariat neposredno nadziral po- 
slovanje izpitnih komisij. Pregledi so pokazali, da uspešno delo izpitnih komisij 
ovira nedostajanje enotnih izpitnih kriterijev in pomanjkljiva kvaliteta izpra- 
ševalcev. Da bi se delo poenotilo, je sekretariat organiziral pripravo izpitnih 
programov za najvažnejše stroke. Pri tem je sodeloval tudi s sekretariati za 
delo drugih ljudskih republik. 

Tudi v preteklem letu je sekretariat stalno skrbel za to, da bi gospodarske 
organizacije posvetile več pozornosti izdelavi pravil oziroma pravilnikov o de- 
lovnih razmerjih. 

Sekretariat je stalno spremljal in razvijal samostojno delo raznih komisij 
delavskih svetov v gospodarskih organizacijah. Zlasti je bilo potrebno opo- 
zarjati, da se komisije za sklepanje in odpovedovanje delovnih razmerij čim- 
bolj osamosvojijo in postanejo neodvisne od vpliva vodilnega kadra podjetij. 

Po posredovanju sekretariata je Zvezni sekretariat za delo v 12 primerih 
dovolil gospodarskim organizacijam uvedbo nočnega dela žena, kjer so tako 
delo zahtevale koristi skupnosti. Razen tega je bilo dovoljeno tako delo v vseh 
tekstilnih gospodarskih organizacijah, dokler je primanjkovalo električne 
energije. 

Glede na pooblastilo zakona o delovnih razmerjih je bilo potrebno na novo 
urediti delovna razmerja gospodinjskih pomočnic, hišnikov, kmetijskih de- 
lavcev v zasebnih kmetijskih gospodarstvih ter delavcev v domači obrti in 
delavcev na domu. Po proučitvi pogojev dela in posebnosti teh delovnih raz- 
merij je sekretariat pripravil potrebno gradivo in izdelal ustrezne teze oziroma 
zakonske osnutke. Na podlagi tega gradiva je Ljudska skupščina v preteklem 
letu sprejela zakon o delovnih razmerjih gospodinjskih pomočnic in postrežnic 
ter zakon o hišnikih. 

Ljudska skupščina je nadalje sprejela tudi zakon o zdravstvenem zavaro- 
vanju kmetijskih proizvajalcev, s katerim se zdravstveno varstvo razširja že 
skoraj na celokupno prebivalstvo LR Slovenije. 

Kot nadzorni organ v zadevah socialnega zavarovanja je sekretariat pri- 
pravljal razne akte za potrditev po Izvršnem svetu, dajal številne pripombe 
k osnutkom novih zveznih predpisov in pripravljal razne analize. 
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Služba inšpekcije dela. Republiški inšpektorat dela je okrajnim 
in občinskim organom inšpekcije dela nudil strokovno pomoč pri 212 rednih 
in izrednih pregledih predvsem večjih gospodarskih organizacij, kjer obstoji 
težja varstvena problematika. Strokovni inšpektorji so prav tako sodelovali pri 
154 komisijskih ogledih raznih novih strojev in strojnih naprav v svrho izdaje 
ustreznih dovoljenj za obratovanje. Tudi pri delu republiške revizijske ko- 
misije je inšpektorat sodeloval z varstvenega vidika v 194 primerih odobra- 
vanja investicijskih, idejnih in glavnih projektov ter v 103 primerih tehničnih 
kolavdacij novozgrajenih industrijskih objektov. Poleg navedenega je inšpek- 
torat dela pregledal 154 projektov industrijskih dvigal in žerjavov ter izvršil' 
218 varstveno-tehničnih prevzemov raznih dvigalnih naprav in žičnic v svrho 
izdaje dovoljenj za obratovanje. 

V sodelovanju z občinskimi in okrajnimi organi službe inšpekcije dela ter 
organi tajništev za notranje zadeve so strokovni inšpektorji republiškega in- 
špektorata preiskali 239 primerov smrtnih in težjih poškodb pri delu, od tega 
185 primerov v zvezi z odškodninskimi zahtevki okrajnih zavodov za socialno 
zavarovanje v smislu uredbe o finansiranju socialnega zavarovanja. 

Z Zavodom za proučevanje organizacije dela in varnosti pri delu, z Dru- 
štvom varstvenih tehnikov in inženirjev, z Republiškim svetom zveze sindi- 
katov Slovenije, z Republiškim sanitarnim inšpektoratom. Republiškim in 
okrajnimi zavodi za socialno zavarovanje ter raznimi strokovnimi združenji je 
inšpektorat sodeloval pri reševanju raznih težjih varstvenih problemov in prav 
tako na raznih seminarjih in tečajih pri varstvenem izobraževanju delavcev 
ter varstvenih tehnikov in inženirjev v gospodarskih organizacijah. 

S pogostejšimi inšpekcijskimi pregledi je Republiški inšpektorat dela v 
preteklem letu večkrat pregledal jamske obrate in reševalne postaje na rud- 
nikih in topilnicah. Posebno skrb je posvetil pravilnemu in varnemu odstre- 
Ijevanju in shranjevanju raznih razstreliv. 

V železniškem prometu še vedno prihaja do prevelikega in škodljivega 
obremenjevanja vlakospremnega, strojnega in postajnega osebja. Enako stanje 
je tudi pri voznikih tovornih motornih vozil v cestnem prometu, kar nedvomno 
vpliva na vse večje število prometnih nezgod. 

Po še nepopolnih podatkih Republiškega zavoda za socialno zavarovanje 
LRS je bilo v preteklem letu na področju Slovenije 51.332 poškodb pri delu, 
to je za okoli 5,5 % več kot v letu 1958. 

Analiza statističnih podatkov zadnjih let kaže, da se varnost pri delu v 
Sloveniji ne zboljšuje, temveč so poškodbe pri delu celo v stalnem rahlem po- 
rastu. To pogosto povzročajo neurejeni pogoji dela, slaba organizacija dela in 
nepoznavanje varstvenih predpisov. 

V 78 občinah ni inšpekcijskega organa; v 27 občinah opravljajo to službo 
deloma referenti za delo, ki nimajo potrebnih kvalifikacij za opravljanje in- 
špekcijskih zadev. 

Posredovanje dela. Poleg Uprave za posredovanje dela LRS je 
v preteklem letu izvajalo službo posredovanja dela osem okrajnih in 63 ob- 
činskih posredovalnic za delo. Za poklicno usmerjanje, vključevanje v uk in 
zaposlovanje mladine so bile v zadnjih treh letih postopno ustanovljene in or- 
ganizacijsko vključene k posredovalnicam za  delo tudi poklicne svetovalnice. 

14 
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V letu 1959 je iskalo zaposlitev preko posredovalnic za delo skupno 
112.810 oseb. Od teh so jih posredovalnice za delo zaposlile 93.248. V istem 
času so poklicne svetovalnice pregledale, svetovale, informirale ali vključile 
v uk oziroma zaposlitev skupno 16.285 mladincev. 

Neposredno vodstvo in upravljanje posredovalnic za delo je poverjeno 
družbenim organom — upravnim odborom. Za strokovno pomoč poklicnim 
svetovalnicam delujejo posebne komisije, v katerih je skupno nad 100 pred- 
stavnikov prosvetnih, šolskih, mladinskih in drugih družbeno-političnih orga- 
nizacij. Upravni odbori so usmerjali posredovalnice za delo k uresničitvi po- 
stavk družbenega plana glede zaposlovanja in nudili pristojnim ljudskim 
odborom informacije ter pomoč pri izvajanju politike zoposlovanja. 

V perspektivnem planu LRS je predvideno za razdobje od 1957 do 1961 
leta povečanje števila zaposlenih za okoli 52.000, od tega v industriji za 16.000, 
s čimer naj bi bil v glavnem absorbiran naravni prirastek prebivalstva. Toda 
že z letom 1959 se je zaposlenost povečala za 70.812 oseb (podatki temeljijo na 
evidenci socialnega zavarovanja o gibanju aktivnih zavarovancev), kar močno 
presega s perspektivnim planom postavljene okvire. 

Zaradi prenaglega porasta zaposlenosti sta že sredi leta 1958 pokremla 
Sekretariat za delo in Uprava za posredovanje dela akcijo za omejevanje pre- 
komernega naraščanja zaposlenosti. V letu 1959 je bil porast zaposlenosti kljub 
večjemu povečanju proizvodnje v primerjavi s prejšnjim letom za 19% 
manjši. 

Število brezposelnih se je v tem letu gibalo v mesečnem povprečju 9349 
oseb, kar pa ni smatrati kot problem. Istočasno je namreč ostajalo mesečno 
povprečno 1682 nezasedenih delovnih mest v glavnem zato, ker ne ustrezajo 
kvalifikacije brezposelnih potrebam razpoložljivih delovnih mest. Med brez- 
poselnimi je 77,2 0/o žensk, ki so v veliki večini nekvalificirane in za težja 
dela neprimerne; med brezposelnimi moškimi prevladujejo invalidne, za delo 
manj zmožne in ostarele osebe. Slednjih ne bo možno v celoti zaposliti niti 
po novem zakonu o invalidskem zavarovanju, ker zadevajo ti predpisi le de- 
lovne invalide, ne pa ostalih zlasti za delo manj zmožnih in ostarelih oseb, ki 
jih posredovalnice za delo po možnostih zaposlujejo v zavodih za začasno za- 
poslovanje invalidnih in za delo manj zmožnih oseb. Takih zavodov je v LRS 
doslej štirinajst in je bilo v letošnjem juliju v njih začasno zaposlenih skupno 
1400 invalidnih, za delo manj zmožnih, ostarelih in socialno ogroženih oseb. 
Pomembnost teh zavodov ni samo v tem, da posredovalnice za delo ustvarjajo 
znatne prihranke na dajatvah, temveč tudi v zadovoljstvu zaposlenih ter nji- 
hovih družin. Tako zaposlovanje pa je tudi važno- za občine, ker prihranijo na 
izdatkih  za  podpore socialno ogroženim  osebam. 

V prizadevanjih za zaustavitev prekomernega naraščanja zaposlenosti, za 
omilitev stanovanjske krize in za razbremenitev drugih komunalnih naprav so 
posredovalnice za delo tudi v preteklem letu vsklajevale s potrebami proiz- 
vodnje priliv oseb z dežele v mesta in industrijske centre. 

Veliko pomoč gospodarstvu v zagotavljanju ustreznih mladih kadrov in 
mladincem pri odločanju za poklic nudijo poklicne svetovalnice. Poleg infor- 
miranja, svetovanja mladini in vključevanja v uk so poklicne svetovalnice 
mnogo prispevale k poklicnemu prosvetljevanju mladine in staršev. V letu 
1959 so opravile skupno 1390 predavanj, ki se jih je udeležilo 56.000 oseb. 
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V času od 15. IV. do 15. VI. je bil organiziran »Mesec poklicnega usmerjanja 
mladine«. V tem mesecu je bilo izvršenih samo na območjih celjskega, kranj- 
skega, ljubljanskega in novomeškega okraja 461 ogledov tovarn, gradilišč, de- 
lavnic, rudnikov, kmetijskih posestev, zadrug itd., katerih se je udeležilo 
16.167 učencev. Na ta način se je mladina neposredno seznanjala s poklici, 
načinom in pogoji dela. Hkrati so bile organizirane tri poučne razstave (v 
Tržiču, Ptuju in Mariboru), ki jih je obiskalo skupno  15.680 oseb. 

V tem letu je prišlo tudi do tesnejše povezave službe poklicnega sveto- 
vanja z organi za šolstvo in s samimi šolami, ki so med drugim prevzele nase 
organizacijo poklicne predorientacije v šolah. 

Za kritje izdatkov za brezposelne in za posredovanje dela je Izvršni svet 
določil za to leto 0,15 % od splošne stopnje prispevka za socialno zavarovanje. 
Od tega prispevka je bilo v letu 1959 protrošenih skupno 113,085.513 dinarjev. 

Zavod za proučevanje organizacije dela in varno- 
sti pri delu. Delovanje zavoda se je v preteklem letu razvijalo zlasti na 
področju organizacije dela, analitične ocene delovnih mest, kontrole kvalitete 
proizvodov, normiranja del ter nagrajevanja glede na uspeh poslovanja, po- 
klicnega svetovanja, strokovnega usposabljanja kadrov za potrebe delovnega 
mesta ter na področju varnosti pri delu. 

Dognanja in izkustva s teh področij je zavod neposredno ali s pomočjo 
zavoda  organiziranih  okrajnih  centrov   prenašal  v  gospodarske  organizacije. 

Posebne uspehe je imel zavod pri uvajanju statistične metode za kontrolo 
kvalitete v raznih gospodarskih organizacijah, ki so zabeležile vidne rezultate 
pri zmanjšanju slabe kakovosti in izmečka proizvodov. Metoda sloni na znan- 
stveni teoriji vzorčenja, vendar je tako prikrojena, da jo lahko uporablja vsak 
delavec na svojem delovnem mestu. 

Zavod je uspešno deloval tudi na področju strokovnega usposabljanja ka- 
drov kjer ni pomagal samo pri organiziranju raznih izobraževalnih centrov 
v podjetjih, temveč predvsem pri utrjevanju raznih metod za pospešeno stro- 
kovno usposabljanje. Te metode so služile tudi za osnovo tovrstnega dela na 
področju drugih ljudskih republik. 

Poklicno svetovanje se je v LR Sloveniji tudi v preteklem letu razvijalo 
na osnovi teoretskih in praktičnih pripomočkov, ki jih je pripravil zavod ob 
uporabi rezultatov raznih anket. 

Gospodarske organizacije so v mnogih primerih iskale pomoč pri zavodu, 
ki si je z dajanjem uslug s področja organizacije dela, varnosti pri delu ш 
zlasti strokovnega usposabljanja kadrov ustvaril pretežen del svojih dohodkov. 

Republiški zavod za socialno zavarovanje. Izdatki so- 
cialnega zavarovanja so v stalnem porastu. 

Izdatki za zdravstveno varstvo — posebno za ambulantno ter bolnicno 
zdravljenje in za zdravila — naraščajo hitreje kot število zavarovancev ozi- 
roma osebni dohodki zaposlenih. Številni ukrepi, ki so imeli namen zajeziti 
takšno naraščanje izdatkov, niso imeli posebnega uspeha. Ugotoviti se more, 
da ljudski odbori niso v polni meri zainteresirani za smotrno uporabljanje 
družbenih sredstev, ki jih upravlja socialno zavarovanje. 
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V pokojninskem zavarovanju je bilo povečanje izdatkov predvsem posle- 
dica izvedbe novega zakona o pokojninskem zavarovanju, s katerim so zava- 
rovanci pridobili pravico do povečanih dajatev. Primanjkljaji, ki v tej panogi 
zavarovanja nastajajo že vrsto let, kažejo na potrebo po spremembi organiza- 
cije in finansiranja socialnega zavarovanja v zveznem merilu. Predpriprave 
za tako reformo so že v teku. 

10. Zavod LRS za statistiko 

Organizacija in pristojnost zavoda se v letu 1959 nista spremenili. Zaradi 
splošnega razvoja pa se stalno veča število in obseg statističnih služb, ki jih 
zavod vodi. Vodenje statističnih akcij se je dopolnilo še s tem, da je Izvršni 
svet izdal sklep o načinu zbiranja statističnih podatkov po republiških uprav- 
nih organih ter sklep o načinu zbiranja statističnih podatkov po samostojnih 
zavodih in organizacijah. S temi sklepi je zavod pooblaščen, da vsklajuje sta- 
tistične akcije, kar je glede na kvaliteto podatkov ter enotnost pri njihovem 
zbiranju in obdelavi velik napredek. 

Uredba o organizaciji in delu zavoda je utrdila njegovo organizacijo, ki 
ustreza dejanskemu stanju današnje statistike. K izboljšanju statistične službe 
je pripomogel tudi Strokovni svet za statistiko, ki je bil ustanovljen v letu 1959 
z namenom, da obravnava posamezna vprašanja s področja organizacije ш 
delovanja statistične službe, vskladitve vsebine obsega in načina dela posa- 
meznih organov pri izvajanju statističnih raziskovanj v republiki. 

Vsi ti ukrepi so organizacijsko utrdili statistične službe in pripomogli k 
izboljšanju njihove kvalitete. Zavod kot strokovni organ za statistiko vodi po 
večini vse statistične akcije v republiki kot samostojne statistične akcije v 
okviru plana Zveznega zavoda za statistiko (skupaj 259 statističnih služb) ali 
kot posebne statistične akcije za potrebe republike. Kadar vodi republiški 
zavod statistične akcije v okviru zveznega plana statističnih raziskovanj, tesno 
sodeluje z Zveznim zavodom za statistiko. Prav tako mora tudi tesno sode- 
lovati z okrajnimi zavodi za statistiko, da se s tem zagotovi enotnost izvršitve 
akcije na vsem terenu. Organizacija zavoda je v današnjih razmerah pri- 
lagojena izpolnitvi zveznega plana statističnih akcij, kar velja tudi za okrajne 
zavode za statistiko. Zato zavodi dosedaj niso mogli v celoti zadovoljiti potreb 
republiških, okrajnih in občinskih upravnih organov. Zavod stremi za tem, 
da čimveč statističnih podatkov, dobljenih pri zveznih akcijah, preuredi tako, 
da morejo služiti tudi potrebam okrajev in občin. Vendar je to stvar težje 
urediti zato, ker se precej obdelav vrši centralno, s čimer se prepočasi dobe 
podatki tudi za republiške in lokalne potrebe. 

V glavnem se statistična raziskovanja vršijo po vsedržavni statistični 
službi, v nekaterih specialnih primerih pa se vrše po drugih organih (železnica, 
pošta, zdravstvo, banka itd.). Ta način je ostal zaradi njihovih operativnih 
potreb. 

Skladno z našim družbenim razvojem bo morala tudi statistična služba 
prilagoditi svoj sistem dela in obdelave podatkov potrebam okrajnih in ob- 
činskih ljudskih odborov. Zaradi tega bo potrebno vso organizacijo statisti- 
čne službe v najširših okvirih decentralizirati ter jo vskladiti z ostalimi stati- 
stikami, n. pr. pri bankah, Zavodu za socialno zavarovanje ipd., ter pritegniti 
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vse podatke v skupni statistični sistem. Zato je nujno, da se organizacija sta- 
tistične službe glede na potrebe okrajnih in občinskih ljudskih odborov ter 
ostalih  specializiranih služb čimprej  uredi. 

Izboljšani in izpopolnjeni sistem statistične službe bo mogoče doseči le 
z ustreznimi zveznimi predpisi, predvsem z zveznim zakonom o statistiki. 

Kot rezultate svojega dela izdaja zavod razne publikacije ter posebna 
statistična obvestila javnosti oziroma državnim organom in drugim korist- 
nikom. V letu 1959 je zavod izdal: 

Število 
publi- 
kacij na 1 izvod 

Strani 

izdanih naklada 

Mesečni statistični pregled 
Prikazi in študije 
Komunikeji 
Posebna statistična poročila 
Osnovni podatki po občinah 
Statistično gradivo 
Mesečne dokumentacije 
Občasne dokumentacije 
Metodološko gradivo 
Teorija statistike V. zvezek 
Anketa o učencih 1. III. 1957 

12 
12 

155 
60 

2 
4 

108 
17 
13 

1 
1 

53 
34 

2 
4 

92 
55 
15 
54 
36 

123 
110 

636 370.890 

408 237.980 

310 
240 23.955 

184 46.016 

220 23.439 

1620 127.128 

918 92.730 

468 191.644 

123 63.960 

110 25.300 

Frekvenca publikacij je bila naslednja: 

22 letnih 

2 četrtletni 

22 mesečnih 

1 štirinajstdnevna 

1 tedenska 

58 občasnih 

1,243.429 
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4. poglavje 

ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 

1. Svet za zdravstvo LRS 

Svet za zdravstvo LRS se je v letu 1959 povečal za 8 članov in šteje 
sedaj 33 članov. Imel je 9 sej, na katerih je obravnaval pomembne zadeve 
s področja zdravstva in sprejel številna priporočila in sklepe. 

V plan dela za leto 1959 je sprejel zlasti naslednje naloge: 
Izdelati analize stanja javne zdravstvene službe; pregledati izvajanje per- 

spektivnega plana na področju zdravstva; izdelati plan kadrovskega izpopolnje- 
vanja; analizirati racionalnost porabe družbenih sredstev za zdravstveno varstvo; 
utrjevati strokovno nadzorstvo nad zdravstvenimi zavodi; skrbeti za vklju- 
čevanje zdravstvenih delavcev v družbene organizacije in sploh skupne napore 
za izboljšanje preventivne zdravstvene službe in zdravstvenega prosvetlje- 
vanja; izdelati enotne principe za investicijsko izgradnjo zdravstvenih zavodov; 
analizirati sistem medicinskega strokovnega šolstva in ga vskladiti s potrebami 
družbe na področju zdravstva. 

Uveljavljanje družbenega upravljanja v zdravstveni 
službi. Na območju LR Slovenije imamo skupno 376 upravnih odborov v 
finančno samostojnih in v proračunskih zdravstvenih zavodih. Skupno sodeluje 
pri družbenem upravljanju na področju zdravstva nad 4200 državljanov. 

Kvaliteta dela upravnih odborov se je izboljšala zlasti zato, ker so ljudski 
odbori posvetili večjo skrb boljši sestavi teh organov, sami upravni odbori pa 
so se tesneje povezali z delovnimi kolektivi. Tudi strokovni kadri oziroma stro- 
kovni kolegiji dobivajo bolj in bolj svoje pravo mesto v sistemu družbenega 
upravljanja. Zato delavnost upravnih odborov ne zajema le materialnih m 
uslužbenskih vprašanj, ampak že tudi vprašanja o boljši organizaciji dela, o 
odnosu do bolnikov, o prehrani in razvedrilu bolnikov in o vlogi, ki naj jo 
ima zavod pri izvajanju zdravstvene politike v svojem delovnem področju. 
Skrb za zadostno število štipendij, da se zagotovijo potrebni zdravstveni de- 
lavci za bodoči razvoj zavoda, in skrb za primerna stanovanja so vse pogosteje 
teme razprav, pa tudi odločitev in sklepov na sejah upravnih odborov. 

Za nadaljnjo krepitev organov družbenega upravljanja bo potrebno nada- 
ljevati z intenzivno in sistematično borbo za socialistične odnose v kolektivih 
zdravstvenih zavodov, ki so pogoj za dobro delovanje zavodov in omogočajo 
potrebno in koristno sodelovanje kolektivov z upravnimi odbori pri reševanju 
važnih problemov v zavodih. 

Sveti za zdravstvo bi morali na primeren način poskrbeti, da bi člani 
upravnih odborov poznali pravice in dolžnosti, ki jih imajo pri opravljanju 
svoje družbene funkcije, in da bi bili seznanjeni z ustreznimi zakonitimi pred- 
pisi. Prav tako bi sveti morali organom družbenega upravljanja posredovati 
izmenjavo izkušenj med posameznimi upravnimi odbori, jih seznanjati s smer- 
nicami ljudskih odborov, z ugotovitvami komisij za zdravstveno strokovno nad- 
zorstvo ter z delom in uspehi drugih zdravstvenih zavodov. 
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Analiza (in evalvacija) stanja javne zdravstvene 
službe: Vse leto smo, kot doslej, spremljali važne podatke statistične in 

■evidenčne službe. Podatki večinoma niso dovolj ažurni, da bi bili operativni, 
in ne dovolj obdelani, da bi mogli služiti za globlje analize. Izdelana je bila 
potrebna metodologija za evalvacijo napredka zdravstvene službe, zaradi teh- 
nične zaostalosti naše statistike in pomanjkanja finančnih sredstev pa se ni izva- 
jala. Svet je ponovno razpravljal o potrebnih ukrepih za izboljšanje službe, 
zlasti o prehodu na strojno obdelavo. 

Zdravstveni zavodi in kadri. V letu 1959 se je povečalo število 
temeljnih zdravstvenih zavodov za 5 obratnih ambulant (»Sava«-Kranj, Mari- 
borska livarna, Rudnik Zagorje, Rudnik Idrija, Predilnica Jelovica, Skofja 
Loka) in za novo zdravstveno postajo na Vinici pri Črnomlju. Od 89 občin 
ima 47 občin po 1 zdravstveni zavod, 24 občin po 2 zavoda, 8 občin po 3 zavode, 
7 občin po 4 zavode.  2 občini po 5 zavodov,  1  občina 6 zavodov. 

V letu 1959 so bili odprti: nov zdravstveni dom v Kranju in v Velenju, 
nove zdravstvene postaje na Bizeljskem, v Bohinjski Bistrici, na Polzeli in 
pomožna zdravstvena postaja Tuhinj. Z večjimi adaptacijami ali dozidavami 
pa je bilo povečanih 23 zdravstvenih domov, 11 zdravstvenih postaj in 9 
obratnih ambulant. V tem letu so se pričele tudi nove gradnje za 7 zdravstvenih 
domov, za 2 zdravstveni postaji in 2 obratni ambulanti. 

Po stanju v decembru 1959 smo imeli v LR Sloveniji: 82 zdravstvenih 
domov 58 zdravstvenih postaj, 37 obratnih ambulant, 3 poliklinike in 3 zobne 
poliklinike. 

Mreža ambulanlno-polikliničnih zavodov je ustreznejša predvsem glede 
števila in razvrstitve teh zavodov. Njihova kapaciteta pa še vedno ne zadošča. 
Mnogo teh zavodov je tudi še v zasilno adaptiranih prostorih. Zato bo v pri- 
hodnje treba z dozidavami in novogradnjami mrežo teh zavodov še izpo- 
polnjevati. 

V bolnični službi je bilo ob koncu leta 1959 7079 postelj (1958: 6973) v 
splošnih bolnicah in 4478 postelj (1958: 4388) v specialnih bolnicah, skupaj 
11.557  (1958:  11.361) postelj ali 7,34 na 1000 prebivalcev. 

Z adaptacijami in dozidavo v 5 bolnicah se je v tem letu povečalo število 
postelj za 196. S prezidavami, ki še niso končane, bo v naslednjem letu povečano 
število postelj še za nadaljnjih 100. Pri bolnici v Slovenjem Gradcu se zida 
novo poslopje, v katerem bo 200 novih postelj. 

Zasedenost bolniških postelj je v letu 1958 ostala ista kot je bila v letu 
1957. V kliničnih bolnicah se je povečala od 88,2% (1957) na 89,0% (1958) 
V splošnih bolnicah je zasedenost postelj povprečno nespremenjena (89,8%). 
v posameznih bolnicah pa se je dvignila: Crna 100% (1957 — 870/o), Postojna 
1115% (1957 — 98,5%), Ljubljana-Porodnišnica 95,3% (1957 — 86%), 
Murska  Sobota  88,7%  (1957 -- 84,9%),  Ptuj   91,7 Vo  (1957 - 86,9%). 

V bolnicah za tuberkulozo je zasedenost nekoliko manjša, v letu 1958 je 
bila 97,8% (1957 — 100%) v glavnem zaradi manjše zasedbe v Valdoltri 
(1957 — 100 %,  1958 - 83,3 %). 

V bolnicah za duševne bolezni je zasedenost postelj zvišana zaradi spre- 
jemov v Idriji od 79,1% (1957) na 93,1% (1958). 
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Z razširjenjem zdravstvenega zavarovanja na kmetijske proizvajalce se bo 
potreba po zvišanju števila bolniških postelj še povečala. 

V letu 1959 smo v LR Sloveniji pridobili 53 novih zdravnikov in 9 zobo- 
zdravnikov, tako da imamo vseh zdravnikov in zobozdravnikov v LRS na 
dan 31. XII. 1959: 1488 (1 :1061 prebiv.). Od tega števila jih je v delovnem raz- 
merju (t. j. brez upokojencev, začasno nezaposlenih, v JLA ter inozemstvu): 
1373 (1 :1149 prebivalcev). 

Vseh splošnih zdravnikov je  °*° 
Vseh  zdravnikov-stažistov  je  "' 
Vseh zdravnikov-specialistov je  511 

(od tega 48 stomatologov) 
Vseh zobozdravnikov je  °2 

Vseh zdravnikov-specializantov je 199 
■ 

(od tega 9 stomatologov) 

Po posameznih občinah je število splošnih zdravnikov in pediatrov nasproti 
številu prebivalstva naslednje: 

14 občin ima 1 zdravnika do 2500 prebivalcev 

12 občin ima 1 zdravnika na 2500 do 3000 prebivalcev 

23 občin ima 1 zdravnika na 3000 do 4000 prebivalcev 

18 občin ima 1 zdravnika na 4000 do 5000 prebivalcev 

7 občin ima 1 zdravnika na 5000 do 6000 prebivalcev 

7 občin ima 1 zdravnika na 6000 do 7000 prebivalcev 

8 občin ima 1 zdravnika na več kot 7000 prebivalcev 

Na inštitutih in klinikah Medicinske fakultete  129 zdrav. 

v splošnih in drugih bolnicah je  518 zdrav. 

v ambulantno-polikl. zavodih in dispanzerjih  591 zdrav. 

v higienskih zavodih in sanitar. inšpektoratih  51 zdrav. 

v drugih  zdravstvenih   zavodih  1"* zdrav. 

v drugih zavodih in  organih  °' zdrav. 

Pomanjkanje stanovanj za zdravstveno osebje postaja resna ovira za pra- 
vilno funkcioniranje zdravstvene službe. Zavodi ne dobivajo reflektantov na 
razpisana mesta in celo odklanjajo namestitev tistega osebja, ki so ga sami 
štipendirali, ker jim ne morejo nuditi stanovanj. Dogaja se, da uporabljajo 
za nastanitev nujno potrebnega osebja funkcionalne prostore zdravstvenih 
zavodov in s tem utesnjujejo že tako in tako nezadostne kapacitete. 

Sani tarn o-demogr af ska situacija v LR Sloveniji v 
zadnjih letih. Nataliteta, ki je še v letu 1950 znašala 23,66 živorojenih 
otrok na 1000 prebivalcev, je do leta 1959 padla na 17,69 in je med najnižjimi 
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v Evropi. Zato se naravni prirastek, ki je še leta 1950 znašal 12,16 na 1000 
prebivalcev, stalno zmanjšuje (sedaj le še 9,30) in to kljub temu, da se je 
znatno znižala tako splošna mortaliteta (od 11,5 v letu 1950 na 8,39 na 1000 pre- 
bivalcev konec leta 1958) kot tudi mortaliteta dojenčkov (od 80,60 na 1000 
živorojenih v letu 1950 na 38,73 konec leta 1958). Se v letu 1950 je bilo med 
100 umrlimi 37 starih pod 50 let, sedaj jih je starih pod 50 let le še 23. Ker 
se tudi zaposlenost naglo veča (leta 1950 je bilo na 100 prebivalcev 20 zapo- 
slenih, v letu 1958 pa že 27,3) in je danes v Sloveniji le še ena tretjina kmečkega 
prebivalstva, se naglo bližamo demografskim pokazateljem, ki veljajo za indu- 
strijsko razvite države s stacionarnim prebivalstvom. To nam dokazujejo tudi 
podatki o smrtnih vzrokih, kjer so na prvem mestu bolezni srca in ožilja, na 
drugem novotvorbe (rak), na tretjem bolezni živčevja, na četrtem bolezni dihal 
in na petem nasilne smrti (nesreče). Teh pet skupin bolezni predstavljajo tri 
četrtine vseh smrtnih vzrokov, medtem ko odpade na infekcijske bolezni 
vključno s tuberkulozo le 4,33 %. 

V oktobru 1959 izkazuje Republiški zavod za socialno zavarovanje 449.000 
zavarovancev, s svojci pa skupno 1,048.000. Povprečni dnevni izpad delovne 
sile zaradi nezgod in bolezni (torej brez porodov) znaša pri zavarovancih 4,39 Vo, 
kar pomeni, da dnevno ne pride na delo 18.711 delavcev in uslužbencev. Med 
vzroki za izostanek z dela so na prvem mestu bolezni dihal (prehladi in influ- 
enca) na drugem pa poškodbe, torej vzroki, na katere je mogoče z ustreznimi 
ukrepi ugodno vplivati. 

2e teh nekaj podatkov nakazuje smernice zdravstvene politike v prihodnjih 
letih. 

Ob nezmanjšani skrbi za zdrav naraščaj bo treba intenzivneje izvajati 
ukrepe za ohranitev zdravja in delovne sposobnosti odraslih tudi preko 50 
"oziroma 55 leta starosti. 

Prizadevanje za večjo storilnost bo treba vskladiti s prizadevanji za čim- 
večjo varnost pri delu. Nesreč pri delu in izven dela je še vedno preveč v 
sorazmerju s številom zaposlenih. Posebno skrb je treba posvetiti tistim bo- 
leznim po katerih je prizadetih največ ljudi in ki povzročajo največji izpad 
iz ustvarjalne aktivnosti. To so v prvi vrsti bolezni dihal pa tudi duševne in 
živčne bolezni. 

Investicije. Petletni perspektivni načrt za razvoj zdravstvene službe 
predvideva do leta 1961 skupne investicije v znesku 12,381 mil. dinarjev, z 
investicijami za nove Klinične bolnice pa  14,881  mil. dinarjev. 

Plan investicij za nove Klinične bolnice ne bo izpolnjen, ker niso še oprav- 
ljena študijska dela za sestavo gradbenih programov in idejnih projektov. Stu- 
dijsko delo se zavlačuje, ker še ni uspelo vskladiti potreb in zahtev ter določiti 
obsega posameznih inštitutov in klinik in ker še ni izgotovljen projekt urba- 
nistične ureditve okoliša, v katerem so nove klinike predvidene. 

Plan investicij brez novih Kliničnih bolnic je bil razdeljen za posamezne 
službe   naslednje: 

bolnice (1863 novih postelj) '. 8,805 mil. din 
izvenbolnična služba (143 del. mest zdrav- 

nikov več)  2,100 mil. din 
naravna zdravilišča (obnova)  1,476 mil. din 

skupaj: 12,381 mil. din 
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Pregled izvršenih investicij za triletno obdobje (1957-59) pokaže, da je bilo 
v bolnicah investiranih 4108 mil. din ali 46,7 0/o za pet let predvidene vsote. 
Največ odpade na lastna sredstva bolnic, ki so bila v glavnem porabljena za 
izboljšanje opreme in adaptacije. Predvidenega povečanja kapacitet bolnic za 
1863 postelj ne bo mogoče doseči, ker so za novogradnje ali dozidave potrebna 
tolikšna sredstva, da jih nekateri okraji ne zmorejo, poleg tega pa tudi še niso 
uspeli, da si zagotove izdelavo potrebne dokumentacije. 

Skrb ljudskih odborov za čim hitrejšo in boljšo zdravstveno varstvo držav- 
ljanov se kaže v razvijanju in preseganju predvidenega plana investici] v 
izvenbolnični službi. V prvih treh letih so te investicije dosegle 2850 mil. din 
ali 135,7 0/o od predvidenega plana za pet let. Potrebe po večjih investicijah 
te vrste so utemeljene z naraščanjem števila zavarovanih oseb, zaradi večjega 
pritiska na te zavode po omejitvi zasebne prakse ter s povečanjem preventivne 
dejavnosti. V prihodnjih dveh letih lahko zaradi tega pričakujemo, da se bodo 
te investicije še stopnjevale, posebno še zato, ker so zanje potrebna soraz- 
merno dosti manjša sredstva in ker je pri njih investitorju mnogo lažje doseči 
sodelovanje vseh interesentov. 

Za obnovo in povečanje naravnih zdravilišč je v petletnem planu pred- 
viden znesek 1476 milijonov dinarjev. V treh letih je porabljenih 523 milijonov 
dinarjev ali 35,83 % predvidenega petletnega plana, v glavnem iz lastnih sred- 
stev teh zavodov, deloma pa iz prispevkov zavodov za socialno zavarovanje. 
Predvideni plan investicij brez večjega dotoka investicijskih sredstev ne bo 
dosežen. 

Investicije za medicinske strokovne šole so bile predvidene z zneskom 520 
milijonov dinarjev; do konca leta 1959 bo porabljenih 175 milijonov in bo plan 
verjetno izpolnjen (nova setrska šola v Mariboru). 

Od vseh investicij v zdravstveni službi v treh letih odpade na posamezne 
vire: lastna sredstva zavodov 48,5%, ljudski odbori 15,6%, posojila 10,8%, 
zavodi za socialno zavarovanje 10,6«%, republiška sredstva 8,8 % gospodarske 
organizacije in drugi viri 5,7 %. 

Po perspektivnem planu so bile predvidene investicije v treh letih na 
6696 mil. din ali 54,08% petletnega plana (brez novih kliničnih bolnic). De- 
jansko bo v treh letih investiranih 7481 milijonov dinarjev ali 60,42 % in bo 
plan v finančnem pogledu dosežen. Ne bo pa izpolnjen plan glede povečanja 
števila  bolniških  postelj   in  naravnih  zdravilišč,   t.  j.  po  strukturi   investicij. 

Prikazano izvrševanje petletnega plana investicij temelji na bančnih po- 
kazateljih, ki dajejo pregled nad porabo finančnih sredstev, ne pa nad mate- 
rialno bazo (koliko novih ali povečanih objektov, koliko novih aparatur in 
pod.). Sekretariat si je med letom ustvaril dober pregled tudi o tem in 
ugotavlja, da je zdravstvena služba v prvih treh letih izvajanja investicijskega 
plana znatno pridobila na materialni bazi. 

Po "izvršenih virmanih je Svet za zdravstvo LRS razpolagal v letu 1959 
s 382,000.000 din investicijskih sredstev. 

Ker so dela in nabave še v teku, še ni mogoče dati točnega obračuna 
porabljenih sredstev. Je pa že sedaj jasno, da bodo porabljena vsa sredstva, 
ki so bila odobrena iz rednega proračuna. Pri izkoriščanju investicijskih sred- 
stev so še vedno precejšnje težave: le ozek krog arhitektov in projektantskih 
organizacij se bavi in sodeluje v reševanju teh problemov, primanjkuje grad- 
benih kapacitet in od časa do časa nastopa pomanjkanje nekaterih vrst grad- 
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benega materiala. Administrativni postopek pri odobravanju programov in 
projektov zahteva navadno precej časa. Zdravstveni objekti pa so tako za 
projektante  kot  izvajalce med  najbolj  zahtevnimi. 

Strokovno izpopolnjevanje zdravstvenih kadrov je 
v letu 1959 precej napredovalo, zlasti v okraju Maribor, kjer so v 12 seminarjih 
in tečajih zajeli 145 zdravnikov in sester in v Ljubljani, kjer so Centralni 
higienski zavod, Sanitarni inšpektorat LRS, Poliklinika, nekatere klinike, anti- 
tuberkulozna služba. Zavod za transfuzijo krvi. Rdeči križ in strokovna društva 
priredili veliko število tečajev, v katerih so zajeli več sto zdravnikov, farma- 
cevtov, sester, babic itd. V prihodnje bodo morali vodilni kadri zdravstvenih 
zavodov pokazati več pripravljenosti za izvedbo raznih oblik strokovnega 
izpopolnjevanja pa tudi okrajni upravni organi za zdravstvo bodo morali 
dajati več iniciative. 

Stroški zdravstvenega varstva v LRS. Za zdravstveno var- 
stvo brez investicij je bilo porabljeno v letu: 

1956  7.980,600.000 din 
1957  9.798,600.000 dni 
1958  13.092,800.000 din 
1959 predvidoma  15.000,000.000 din 

V primerjavi z doseženim narodnim dohodkom pomenijo ti stroški v letu 
1956 - 3,35 %, v letu 1957 — 3,53 %, v letu 1958 — 4,27 %, v letu 1959 — 
4,44% narodnega dohodka. 

Stroški so narastli: 
1. Zaradi porasta števila prebivalstva od 1,543.600 v letu 1956 na 1,562.444 

v letu 1958. 
2. Zaradi povečanja števila aktivnih socialnih zavarovancev od 378.000 v 

letu 1956 na 426.000 v letu 1958. 
3. Zaradi namestitve večjega števila osebja v zdravstvenih zavodih, ki pri- 

hajajo iz šol, od 10.705 v letu 1956 na 12.753 v letu 1958. 
4. Zaradi povečanja števila oskrbnih dni v stacionarnih zdravstvenih za- 

vodih (bolnišnicah in okrevališčih) od 3,844.446 v letu 1956 na 4,467.302 v 
letu 1958. 

5. Zaradi povečanja števila ambulantnih storitev (splošnih in specialistič- 
nih pregledov ter zobozdravstvenih storitev) od 7,078.793 v letu 1956 na 
10,234.410 v letu 1958. 

6. Zaradi ureditve temeljnih in položajnih plač in zaradi uvedbe proračun- 
skega prispevka, zaradi česar so osebni izdatki narastli v strukturi cene zdrav- 
stvenih storitev od 2.331,561.000 din v letu 1956 na 4.773,849.000 din v letu 1958. 

7. Stroški za zdravljenje in nego bolnikov so se zvišali od 912,644.000 din 
V letu 1956 na 1.320,468.000 din v letu 1958 zaradi povečanja števila zdrav- 
stvenih storitev in zaradi uvedbe novih diagnostičnih in terapevtskih metod. 

8. Stroški za prehrano bolnikov so se zvišali od 948,589.000 din v letu 1956 
na 1.229,783.000 din v letu 1958 zaradi podražitve živil in zaradi povečanja 
števila oskrbnih dni. 
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9. Stroški za režijo so se zvišali od 836,775.000 din v letu 1956 na 1 mili- 
jardo 261,687.000 din v letu 1958 zaradi podražitve premoga, elektrike, vode in 
obrtniških storitev. 

10. Stroški za amortizacijo so se zvišali od 757,238.000 din v letu 1956 na 
1.038,399.000 din v letu 1958 zaradi dograditve novih kapacitet in boljše opreme 
zavodov. 

Največji del stroškov za zdravstveno varstvo je odpadlo na socialne zava- 
rovance, in sicer 8.884,009.000 din ali 67,88% v letu 1958. Ljudski odbori so 
plačali 1.865,642.000 din ali 14,24%; zvezni organi so plačali 150,496.000 din 
ali 1,14%; republiški organi 665,706.000 din ali 5,08%. Državljani sami so 
plačali 1.461,675.000 din ali 11,16%. Stroški administracije so znašali 64,495.000 
dinarjev ali 0,50 %. 

Racionalnost porabe družbenih sredstev sta svet in njegov sekretariat 
stalno spremljala in sproti opozarjala na negativne pojave. Pri določanju cen 
za zdravstvene storitve je svet zahteval obvezno sodelovanje glavnih plačnikov, 
v prvi vrsti zavodov za socialno zavarovanje. V zvezi s potrditvijo zaključnih 
računov zdravstvenih zavodov je svet izdal priporočila zavodom, po katerih 
naj se vsaj v večjih zavodih formira analitična kontrolna služba, ki naj sproti 
obvešča odbore o finančni situaciji, o morebitnem prekoračenju odobrenih cen, 
o pojavih neracionalnega trošenja sredstev ipd.; delovni kolektivi zdravstvenih 
zavodov naj se seznanijo tudi z gospodarskimi zadevami svojih zavodov in jim 
pomagajo reševati; brez zelo nujnih razlogov naj se odobrene cene med letom 
ne menjajo. Zato bo svet največ dvakrat na leto prejel v svoj dnevni red odo- 
bravanje cen. 

V preteklem letu je precej naraslo število honorarnih služb, hišnih obiskov 
in dežurstev. Opravljeni so bili ukrepi, da se kritično pregledajo vse hono- 
rarne zaposlitve in uredi višina nagrad v skladu s predpisi in ukinejo ^P^" 
trebne honorarne pogodbe. Sekretariat je zbral podatke o opravljenih hišnih 
obiskih zdravnikov na domovih bolnikov za daljšo dobo za celo Slovenijo. Po- 
datki dokazujejo, da se v več kot 80 % opravljajo obiski v obsegu, ki je^ v 
okviru interesov bolnikov in druge zdravstvene službe; primeri, ko se hism 
obiski zlorabljajo za pretirane zaslužke, vsekakor obstojijo, v prvi vrsti tam, 
kjer upravni organi zavoda temu ne posvečajo dovolj pozornosti — obstojijo 
pa tudi primeri, ko zdravniki prosijo, da se jih oprosti naporne službe obiskov. 
Kar zadeva dežurstva, se svet ni mogel prepričati, da obstojijo nepotrebna de- 
žurstva; honoriranje dežurstev je pa izredno nizko in so zaradi tega stalne 
pritožbe. 

Najtežji problem so pač honorarne zaposlitve. S kampanjskim načinom 
borbe proti honorarnim zaposlitvam ne bomo koristili zdravstveni službi. Po 
ukinitvi zasebne prakse je bilo treba dati zdravstvenim delavcem možnost, da 
se polno zaposle v javni zdravstveni službi. Danes skoraj vso izvenbolnišnično 
specialistično službo opravljajo honorarni uslužbenci. Pri veliki zahtevi po 
zdravstvenih storitvah gotovo ni v interesu zdravstvene službe, da se zdrav- 
stveni delavci omeje na 5 do 7 urne osnovne zaposlitve, če so sposobni in voljni 
delati več. Gre za to, da se honorarna služba ne opravlja na škodo osnovne 
zaposlitve in da ne preprečuje tekočega strokovnega usposabljanja. Honorarna 
razmerja naj se sklepajo le tam, kjer to narekujejo interesi bolnikov. Ob za- 
dostni skrbi upravnih organov zdravstvenih zavodov ne more priti do zlorab, 
ki bi dalj časa ostale neodkrite. 
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Zasebna zdravstvena praksa. Po podatkih okrajnih tajništev 
za zdravstvo je v letu 1959 opravljalo zasebno zdravstveno prakso le 48 zdrav- 
nikov in dentistov. Med temi je 14 zdravnikov splošne prakse, 14 specialistov, 
7 zobozdravnikov in 13 dentistov. Od 48 zdravnikov in dentistov je 29 upoko- 
jenih, 19 pa je obdržalo zasebno prakso po uveljavitvi zakona, ker so se samo 
z zasebno prakso preživljali že poprej. 

Po okrajih imajo zdravniki dovoljenja za zasebno prakso: Celje 4, Gorica 
1, Koper 2, Kranj 6, Ljubljana 21, Maribor 12, Murska Sobota 2, Novo mesto 0. 

Strokovno nadzorstvo se ne opravlja zadovoljivo. Svet in sekre- 
tariat nimata pregleda nad celotnim obsegom v tem letu opravljenega nadzora, 
je pa tudi iz nepopolnih podatkov razvidno, da je bilo opravljenih premalo 
nadzornih pregledov in da tudi tisti, ki so bili opravljeni, niso vsi dobri. Raz- 
logi za takšno stanje so na strani zdravstvenih zavodov samih in njihovih 
upravnih in nadzornih organov, ki preporedko zahtevajo strokovni nadzor, če 
ga pa zahtevajo, mu ne določijo konkretnih nalog; velika ovira je nadalje v 
tem, da je težko dobiti primerne strokovnjake, ki naj bi nadzor opravili. Dose- 
danje izkušnje kažejo, da strokovnjaki zelo radi predlagajo stvari, ki so težko 
izvedljive in presegajo zmogljivosti zdravstvenega zavoda (povečanje kapa- 
citete, širšo sistemizacijo, nabavo drage aparature), poredkoma pa ugotavljajo 
slabosti in napake zdravstvene službe same, njenih kadrov, organizacijske po- 
manjkljivosti, kar vse bi bilo mogoče popraviti in izboljšati. 

Svet meni, da je strokovni nadzor nujno potreben in da je treba nenehno 
prizadevati, da se ta služba izboljša. Rezultati kritične ocene stanja, s katerimi 
bi bili seznanjeni ljudski odbori, bi bili lahko podlaga za nadaljnji napredek 
in bi lahko te organe pravilno usmerjali tudi v strokovnih vprašanjih. 

Preventiva zaostaja še vedno za ostalo zdravstveno službo, predvsem 
zato ker so zdravstveni kadri v to premalo usmerjeni in zato premalo uspo- 
sobljeni. 

Sprejeto je bilo strokovno navodilo za opravljanje osnovnih preventivno- 
zdravstvenih nalog v zdravstvenih domovih in postajah. S tem je sleherni 
zdravstveni delavec na terenu dobil konkretne in obvezne naloge s področja 
praktične preventive. Navodilo vsebuje tudi smernice za delo in vlogo uprav- 
nih organov in strokovnih kolegijev. To delo je treba povedati v aktivnost 
družbenih organizacij. 

Zaradi izboljšanja higiene živil je bila sprejeta uredba in navodilo o te- 
čajih in izpitih za pridobitev osnovnega znanja o higieni živil za osebje, ki ima 
opravka z živili in prehrano. Sprejeta je bila tudi uredba o prodaji živil izven 
poslovnih prostorov. 

Čeprav prepočasi, vendar narašča obseg preventivnih storitev iz leta v 
leto kar se kaže tudi v porabljenih sredstvih. Leta 1957 je bilo za preventivo 
porabljenih nekaj nad 604 milijonov din, kar pomeni 6 % izdatkov za zdrav- 
stvo (brez investicij), leta 1958 pa že 928 milijonov ali 7,6 %. Izdatki za leto 
1959 še niso znani, bodo pa po predvidevanjih za preventivo še ugodnejši. Da 
bi dosegli hitrejše uspehe na tem področju, bi bilo nujno potrebno, da se 
zdravstveni delavci bolj vključijo v delo društev in družbenih organizacij, ki 
skrbe za zdravstveno vzgojo državljanov. 

Prehod večine ambulantno polikliničnih zavodov na pavšalno obračuna- 
vanje na splošno ni prinesel pričakovane poglobitve preventivnega delovanja. 
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čeprav so zavodi za socialno zavarovanje dali zanj na razpolago še dodatna 
sredstva. To dokazuje, da ne gre le za premajhna sredstva, ampak tudi za 
premajhen  interes   zdravstvenih  delavcev  za  opravljanje   preventivnih   nalog. 

Strokovno šolstvo. V letu 1959 je delovalo 15 rednih šol za vzgojo 
zdravstvenih kadrov in 7 enoletnih tečajev s programi rednih šol. Iz teh šol 
smo v letu 1959 dobili novih medicinskih sester 92; sedaj vseh skupaj 886 
(aktivnih)' 

rentgenskih   tehnikov  20; sedaj vseh skupaj 
fizioterapevt. tehnikov        —; sedaj vseh skupaj 
sanitarnih  tehnikov  —; sedaj vseh skupaj 
laborator. tehnikov  —; sedaj vseh skupaj 
zobotehnikov  22; sedaj vseh skupaj 
farmacevtskih tehnikov  41; sedaj vseh skupaj 
babic  20; sedaj vseh skupaj 
otroških negovalk  77; sedaj vseh skupaj 
bolničarjev         276; sedaj vseh skupaj 
zobarskih asistentk         25; sedaj vseh skupaj 
dentistov        —; sedaj vseh skupaj 

129 (aktivnih) 
90 (aktivnih) 

136 (aktivnih) 
132 (aktivnih) 
268 (aktivnih) 
232 (aktivnih) 
618 (aktivnih) 
553 (aktivnih) 

1939 (aktivnih) 
252 (aktivnih) 
222 (aktivnih) 

Podatki o številu absolventov po stanju šol in po nazivih kažejo, da je 
mreža zdravstvenih strokovnih šol deficitarna glede na vrsto, stopnjo in ka- 
paciteto šol, saj je od 573 na novo šolanih zdravstvenih delavcev končalo le 
195 oseb višje, štiriletne in dvoletne šole, dočim je 375 oseb končalo le eno- 
letne šole ali tečaje za pridobitev strokovne kvalifikacije v delovnem raz- 
merju. Prirastek zdravstvenih delavcev torej ne zadovoljuje glede stopnje 
strokovnosti in širše splošne izobrazbe, ki je potrebna za dobro opravljanje 
nalog v zdravstveni službi na današnji stopnji razvoja medicine in družbeno- 
medicinske prakse. Sistem študija še vedno premalo povezuje teorijo s prakso, 
prav tako pa dobe ti kadri premalo družbeno politične vzgoje. 

V sodelovanju s Svetom za šolstvo LRS, z družbenimi in strokovnimi or- 
gani Univerze, fakultete za medicino in stomatologijo in z vsemi strokovnimi 
šolami, s strokovnimi društvi, s sindikati, z zavodom za napredek šolstva in 
z drugimi so bile ponovno obravnavane teze za reformo medicinskega strokov- 
nega šolstva in je bil izdelan prednacrt, ki je sedaj dan v najširšo diskusijo. 
Osvojeno je bilo načelo etapnega študija za vse vrste zdravstvenih delavcev; 
omogoči naj se čimvečjemu številu v zdravstvu zaposlenih usposobitev za 
poklic višje strokovnosti z izrednim študijem; sistem podiplomskega študija 
naj postane redna oblika študija za delavce v specializiranih področjih. 

Najbolj izdelan je predlog etapnega študija na stomatološkem oddelku za 
medicino in stomatologijo, v prvi etapi naj bi se formirali dentisti, usposobljeni 
za vsa tista dela v zobozdravstvu, kjer nam najbolj manjka strokovnjakov 
(plombiranje, protetika ipd.), v drugi etapi pa stomatologi, ki bodo usposob- 
ljeni tudi za čeljustno kirurgijo, ortodontijo ipd. Učni načrti in programi so 
izdelani do podrobnosti in bo s tem načinom študija mogoče pričeti že v šol- 
skem letu 1960/61, v kolikor bodo izpolnjeni nekateri drugi pogoji (razširitev 
učne baze s tem, da se poveča število učiteljev in asistentov, ustrezna spre- 
memba zakona o univerzi). 
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Intenzivno se pripravlja tudi reforma študija farmacije. Pri tem delata 
dve komisiji (pri fakulteti in pri svetu). Hkrati se proučujejo možnosti popol- 
nega študija farmacije na ljubljanski univerzi (sedaj samo 4 semestri). 

Pravna delavnost Sveta in sekretariata je bila v glavnem določena s smer- 
nicami Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS. 

Izdelani so bili  izvršilni  predpisi k zakonu o zasebni zdravstveni praksi. 
S področja higiene so bili izdelani predpisi o tečajih in izpitih iz osnovnega 

znanja in higiene živil za vse živilsko osebje in sprejeto »Strokovno navodilo« 
za, opravljanje preventivno-zdravstvenih nalog v zdravstvenih domovih in 
postajah. 

S sprejetjem navodila za izvajanje pravilnika o splošnih načelih za siste- 
mizacijo v zdravstvenih zavodih je svet postavil temeljne proporce za število 
in vrsto delovnih mest v zdravstvenih zavodih in normative za obremenitev 
zdravstvenega osebja. 

Svet je pripravil teze in deloma tudi dokumentacijo za osnutek republi- 
škega zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev ter teze 
za zakon o naravnih zdravilnih sredstvih in naravnih zdraviliščih. 

Poleg omenjenih obsežnejših predpisov je svet uredil posebne dodatke za 
sanitarne inšpektorje, dopolnil predpise o zdravniških obiskih na bolnikovem 
domu pripravil spremembo predpisa o babiških preživninah ter razveljavil 
predpis o razglasitvi trahomskih ozemelj v LR Sloveniji. 

Sekretariat je za izboljšanje zdravstvene službe pri ljudskih odborih pri- 
pravil tudi podroben popis vseh opravil v občinskih in okrajnih upravnih or- 
ganih za zdravstvo. 

Veliko truda sta posvetila svet in njegov sekretariat dajanju pobud in 
predlogov za zvezni zakon o organizaciji zdravstvene službe. 

Za zaključek poudarjamo, da bi za boljše proučevanje zdravstvene proble- 
matike in za dobro izvajanje sklepov moral sekretariat imeti razen boljše 
statistične in evidenčne službe tudi več neposrednega kontakta s terenom. 
Danes niti v okrajnem niti v republiškem merilu nimamo organa, ki bi pro- 
učeval in koordiniral zelo številne in po problematiki zelo različne delavnosti 
raznovrstnih služb in zavodov. To je toliko bolj neugodno, ker spričo obeta- 
nega zveznega zakona o organizaciji zdravstvenega varstva, ki predvideva v ob- 
činah okrajih in republiki posebne zavode za ljudsko zdravstvo z zgoraj opi- 
sanimi nalogami, ni bilo ukrepov, ki naj bi stanje spremenili. Tudi sekretariat 
Sveta za zdravstvo LRS po strukturi in številu uslužbencev ni več kos vsem 
svojim nalogam in pripravlja novo sistemizacijo. 

2. Svet za socialno varstvo LRS 

Sestava Sveta je bila v preteklem letu na podlagi republiškega odloka o 
sestavi in načinu volitev članov Sveta za socialno varstvo LRS razširjena in 
povečana za 8 članov, katere so izvolili sveti za socialno varstvo okrajnih 
ljudskih odborov. Svet šteje sedaj 33 članov in ima 3 stalne komisije; komisijo 
za varstvo družine, komisijo za varstvo odraslih in komisijo za zadeve inva- 
lidov in borcev. V komisijah sodelujejo razen članov sveta tudi zastopniki 
raznih organizacij, zavodov in strokovnjaki. 

Svet je delal po določenem programu. V tem programu je zajel najvaž- 
nejše probleme s področja varstva družine, odraslih, invalidov in borcev, vpra- 
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sanja organizacije in razvoja socialnih služb v stanovanjskih skupnostih, pro- 
bleme socialnih zavodov in kadrov v socialnih službah. 

Na podlagi tega programa je svet na sedmih sejah razpravljal o tehle pro- 
blemih: o predlogu osnutka uredbe o organizaciji in delu Sveta za socialno 
varstvo LRS in o sistemizaciji delovnih mest v sekretariatu, o nekaterih pro- 
blemih vojaških vojnih invalidov in borcev NOV, o kadrih v socialnih službah 
upravnih organov ljudskih odborov, o nalogah socialno varstvenih organov 
pri ustanavljanju stanovanjskih skupnosti, o poklicni rehabilitaciji vojaških 
vojnih in mirovnih invalidov, o delu in problematiki Prehodnega mladinskega 
doma v Ljubljani, Prehodnega mladinskega doma v Preddvoru in Doma za 
defektno mladino v Dornavi, o problematiki rejništva v Sloveniji, o delu in 
razvedrilu v domovih za stare in onemogle in o proračunu Sveta za socialno 
varstvo LRS za leto 1960. 

Sklepe je izvajal sekretariat ali pa je svet dajal priporočila svetom za 
socialno varstvo ljudskih odborov. Konkretno izvajanje priporočil pa čestokrat 
ne daje ustreznih rezultatov. 

V zvezi z razširjenimi nalogami sveta je bila skladno z dopolnjeno uredbo 
o organizaciji in delu sveta za socialno varstvo LRS izvršena tudi reorganiza- 
cija sekretariata. Sekretariat ima 3 strokovne skupine (za varstvo družine, 
odraslih in borcev), oddelek za vprašanja invalidov in pomožne službe (za 
pravne zadeve, za kadre, za planskoi ekonomsko službo in za splošne zadeve). 
Nova organizacija daje primerne možnosti za široko analitično instruktazno 
delo Sekretariata. Novi predlog sistemizacije predvideva 46 uslužbencev. To 
je povečanje za 3 delovna mesta. 

Družbeno upravljanje. Pri ljudskih odborih usmerjajo politiko 
socialnega varstva in opravljajo določene izvršilno-upravne zadeve posebni 
družbeni organi — sveti. Okrajni ljudski odbori imajo svete za socialno var- 
stvo. V občinah sta za področje socialnega varstva dva sveta, svet za varstvo 
družine in svet za socialno varstvo. t 

Za izboljšanje vsebine dela svetov ljudskih odborov, predvsem občinskih 
svetov, je sekretariat pomagal okrajnim svetom pri organizaciji seminarjev za 
člane občinskih svetov in za uslužbence upravnih organov ljudskih odborov. 
Tudi v letošnjem letu bo Sekretariat nadaljeval s takšno obliko pomoči. 

Socialne zavode upravljajo upravni odbori, ki imajo splošno vodstvo za- 
vodov in odločajo o vseh načelnih vprašanjih zavoda. Razen upravnih odborov 
imajo zavodi tudi strokovne kolegije, ki razpravljajo predvsem o strokovnih 
problemih in nalogah zavoda. Družbeno upravljanje v vseh socialnih zavodih 
je bistveno izboljšalo poslovanje zavodov, zlasti kar se tiče vsebine dela, med- 
tem ko je vprašanje kapacitet zavodov, povezano s finančnimi sredstvi, pre- 
prečevalo še večji napredek. 

Kadri v socialnih službah. Naloge socialnega varstva v okviru 
socialne politike so tako obsežne in pomembne, da je potrebno posvetiti posebno 
pozornost in skrb vprašanju kadra, ki dela v upravnih organih na področju so- 
cialnega varstva in v raznih drugih socialnih službah. Medtem ko je profil 
socialnega delavca v upravnih službah in v socialnih zavodih na splošno že do- 
ločen in opredeljen, je še vedno nejasno vprašanje profila socialnega delavca 
v drugih zavodih in gospodarskih organizacijah. Svet je v ta namen pooblastil 
posebno komisijo, ki je pristojna za zadeve šole za socialne delavce, da prouči 
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tudi profil socialnega delavca v gospodarskih organizacijah in drugih zavodih. 
Potreba po teh socialnih delavcih je namreč vedno bolj nujna. 

Vprašanje kadra je izredno pereče v upravnih organih ljudskih odborov. 
Le-ti ne morejo uspešno opravljati svojih nalog s področja socialnega varstva 
brez zadostnega števila strokovno usposobljenih uslužbencev, ki tudi politično 
pravilno razumejo svoje naloge. 

V preteklem letu je bilo pri občinah sistemiziranih 258 delovnih mest za 
socialno varstvo. 32 % občin je imelo sistemizirano eno samo delovno mesto. 
Med temi je bila polovica takih, pri katerih so enemu delovnemu mestu razen 
nalog socialnega varstva, priključene še zadeve iz drugih družbenih služb: 
zdravstva šolstva in delovnih razmerij. Zasedenih je bilo le 910/o sistemizi- 
ranih delovnih mest. Tudi izobrazba uslužbencev na zasedenih mestih ni ustre- 
zala po sistemizaciji predvideni izobrazbi. Uslužbenci v socialnih službah so se 
pogosto menjavali, saj je le 25 % takih; ki delajo že dalje časa na socialnem 
področju. 

Pri okrajnih ljudskih odborih je bilo za področje socialnega varstva siste- 
miziranih skupno 90 delovnih mest, zasedenih pa je bilo 80. Tudi na teh mestih 
strokovna izobrazba ni ustrezala. 

Kadre za socialne službe vzgaja šola za socialne delavce z rednim in iz- 
rednim študijem. Od dosedaj vpisanih 158 rednih slušateljev, jih je diplomi- 
ralo 50. Pri ljudskih odborih je samo 19 diplomiranih socialnih delavcev, drugi 
pa so šli v druge socialne službe. Izrednih slušateljev je na šoli 58. 

Tudi predlogi za novo sistemizacijo upravnih organov ljudskih odborov po 
zakonu o organizaciji uprave ljudskih odborov za področje socialnega varstva 
ne ustrezajo, ker temeljijo na dosedanjem ozkem pojmovanju socialnih nalog. 

Program ZKJ je jasno določil smernice socialne politike in vlogo social- 
nega delavca, ki naj bo družbeno politični delavec. Zato je bilo potrebno v 
šoli za socialne delavce spremeniti učni program šole, zlasti pri metodiki, in ga 
dopolniti z nekaterimi predavanji, ki naj bi osvetlila socialno politiko iz druž- 
beno političnega gledišča. Učni program bo treba prilagoditi šolski reformi 
na visokih šolah. 

Varstvo družine. Skrbstveni organi v občinah kot nosilkah socialne 
politike še niso v celoti sposobni razviti družbene skrbi za družino v taki ši- 
rini kot to zahteva sedanji razvoj naše družbene ureditve. Njihova skrb je 
usmerjena še v glavnem na varstvo mladoletnikov, ki iz kakršnihkoli razlogov 
potrebujejo družbeno varstvo. Z varstvom družine v celoti in z reševanjem 
vseh družinskih vprašanj so v preteklem letu pričele le bolj razvite občine, 
predvsem tiste, s sposobnimi družbenimi organi, ki so znali svoje delo po po- 
trebi tudi pravilno koordinirati. 

Zaključen je bil popis štirih skupin otrok (otrok padlih borcev, otrok žrtev 
fašističnega nasilja, otrok brez staršev in slepih, gluhih, gluhonemih in nemih 
otrok). Vseh teh otrok je skupaj 9330, med njimi jih je 2334 pod skrbništvom. 
Pri starših ali sorodnikih je 80 0/o teh otrok, v rejniških družinah 8 % in v 
raznih socialnih zavodih 2 "/o. 

Posebno skrb so posvečali organi socialnega varstva v sodelovanju z orga- 
nizacijami Zveze borcev in Zveze vojaških vojnih invalidov otrokom padlih 
borcev in žrtev fašističnega nasilja, katerih je pod družbenim varstvom še 
6740. Ti otroci se šolajo in usposabljajo za razne poklice. V dopolnilnih šolah 

15 
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v Ptuju in Črnomlju je 110 otrok padlih borcev in žrtev fašističnega nasilja, 
ki iz različnih vzrokov niso imeli zadostne šolske izobrazbe za nadaljnje šo- 
lanje in bodo tu v krajšem času zamujeno nadoknadili. Vprašanje sredstev za 
šolanje teh otrok je rešeno. Otroci padlih borcev prejemajo za šolanje posebni 
invalidski dodatek v smislu zvezne uredbe o invalidskem dodatku. Za to šo- 
lanje otrok žrtev fašističnega nasilja in za eventuelne potrebe otrok padlih 
borcev prispevajo skrbstveni organi, ki so v prvem polletju preteklega leta 
v te namene izplačaU 18,885.110 din podpor in ki tudi spremljajo zdravstveno 
stanje otrok ter skrbe za njihove šolske uspehe. Pomanjkljiva je še vedno 
individualna skrb za otroke. 

Pod družbenim varstvom je tudi 1861 otrok brez staršev, ki so pod 
skrbništvom. Od teh jih je 56,5 0/o pri sorodnikih, 10,6% v socialnih zavodih 
in 32,9 % v tujih družinah. Skrbstveni organi so zadovoljivo skrbeli za vzgojo, 
šolanje in zdravje teh otrok, medtem ko so upravljanju njihove imovine še 
vedno posvečali premalo pozornosti. Najprimernejša oblika družbenega var- 
stva tistih otrok, ki morajo iz socialnih, zdravstvenih in vzgojnih razlogov 
živeti izven družine, je rejništvo. Skrbstveni organi to obliko varstva vedno bolj 
uporabljajo. Po sedanjih podatkih je v rejniških družinah 1965 otrok in mla- 
dine. Število rejencev pa je dejansko večje, ker skrbstvenim organom še ni 
uspelo zajeti v rejniško službo vseh otrok, ki ne živijo v lastni družini. Zaradi 
nesistematične organizacije rejniške službe pri ljudskih odborih se še ni moglo 
utrditi vsebinsko delo. Evidenca in sistematičen nadzor nad rejenci še nista 
povsod zadovoljiva; tudi izbiri rejnikov bi bilo potrebno posvečati večjo po- 
zornost. Urediti je treba tudi višino rejnin, ki predvsem v mestih in večjih 
industrijskih centrih niso v sorazmerju z višino oskrbnih stroškov za otroka. 
Predvidena je organizacija posebnih centrov za rejniško službo v večjih mestih, 
zlasti v Ljubljani, Mariboru, Celju in Kranju. 

Velik problem v družbenem varstvu otrok in mladine je še vedno varstvo 
in rehabilitacija defektne mladine. Se vedno je 30% defektne mladine brez 
posebnega šolanja in poklicnega usposabljanja, predvsem zaradi pomanjkanja 
posebnih zavodov. V domsko varstvo ne morejo biti sprejeti niti najbolj po- 
trebni duševno defektni otroci in mladina, ki ostajajo v družinah in povzročajo 
dostikrat težke motnje pri vzgoji normalnih otrok. Predvideni republiški zakon 
o posebnem šolstvu bo zajel problematiko posebnega šolstva in nakazal smer 
za načrtno razvijanje raznih zavodov za habilitacijo vseh vrst defektne 
mladine. 

V družbenem varstvu šolske mladine so pomembne dobro organizirane 
šolske kuhinje in šolske mlečne kuhinje. Te kuhinje so sestavni del družbene 
prehrane in nudijo doraščajoči šolski mladini potrebno dopolnilno prehrano 
ali celo edini topli obrok. Šolskih kuhinj je bilo v preteklem letu samo 35 z 
največ 5724 otroki, kar ne ustreza potrebam družin. Oviro za razvoj teh kuhinj 
so neprimerni prostori in nezadostna sredstva za investicije. Večji razvoj je 
pri šolskih mlečnih kuhinjah, ki jih je sedaj 1326. V njih prejema malico 
207.830 otrok. Šolske mlečne kuhinje ima 87 % vseh šol v Sloveniji. 67 % iz- 
datkov šolskih in šolskih mlečnih kuhinj krijejo starši. Te kuhinje so v pre- 
teklem letu s pomočjo Glavnega odbora Rdečega križa prejemale tudi med- 
narodno pomoč v materialu v vrednosti 915,673.860 din. V tem letu bo prene- 
hala mednarodna pomoč v mleku. Zato bo potrebno zagotoviti normalni obstoj 
in razvoj teh kuhinj. 
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Važne oblike zdravstvenega varstva mladine so počitniška letovanja in 
taborjenja. V preteklem letu je bilo organiziranih v ta namen 197 letovišč; 
v 345 izmenah je v njih letovalo 26.196 otrok, kar predstavlja izreden uspeh 
družbenih organizacij in občinskih počitniških skupnosti, ki so ta letovanja 
organizirale. 

Varstvo odraslih. V skrbi za pomoč državljanom, ki so nesposobni 
za pridobitno delo in lastno vzdrževanje, pomagajo organi socialnega varstva 
v raznih oblikah reševati probleme teh ljudi. 

V aprilu 1959 je bil uveljavljen zvezni zakon in odlok o pomoči družinam, 
katerih hranilci so v obvezni vojaški službi. Zaradi enotne uporabe predpisov 
je sekretariat organiziral posvetovanje s predstavniki ljudskih odborov. Pre- 
vedbe po novih predpisih so bile izvršene do 30. VI. 1959. Po zadnjih podatkih 
prejema tako podporo 557 upravičencev. Skupni letni izdatki so znašali 24 mi- 
lijonov 500.000 din. Ljudski odbori so zagotovili 15,800.000 din. Razlika 8 mili- 
jonov 700.000 din je bila krita iz zveznih proračunskih sredstev. 

V prvem polletju 1959 je prejemalo v Sloveniji 13.700 oseb redno socialno 
pomoč v skupnem znesku 187 milijonov din. Občinske podpore v gotovini ali 
v materialu so razmeroma še skromne, saj so znašale v mesečnem povprečju 
2400 din. Večina občin daje tudi enkratne socialne podpore, s katerimi poma- 
gajo posameznikom iz trenutnih težav. Stalno ogroženim omogočajo z enkrat- 
nimi podporami nabavo ozimnice. Takih podpor je bilo v prvem polletju 1959 
2654 v skupnem znesku 11,300.000 din. 

V Sloveniji je 30 domov za stare, v katerih živi 2970 oskrbovancev. Vsi 
domovi so prenapolnjeni. Razen tega se nahaja v teh domovih približno 200 
mlajših oskrbovancev, za katere bi bilo potrebno v perspektivi urediti ustrezne 
zavode v katerih bi se mogli oskrbovanci primerno usposobiti in zaposliti. 
V domovih za stare živi tudi 180 težje in 547 lažje duševno prizadetih oseb, 
ki pomenijo poseben problem, zlasti ker otežujejo življenje drugim oskr- 
bovancem. 

V Sloveniji je nad 3000 gluhih oseb. V rednem delovnem razmerju jih je 
914 medtem ko druge vzdržujejo svojci ali so socialni podpiranci. Slepih in 
močno slabovidnih je v Sloveniji 1457. V rednem delovnem razmerju je 187 
slepih. Število socialno ogroženih slepih se je v letu 1959 zmanjšalo in jih je 
okoli 250. Rehabilitacija in zaposlovanje slepih zaradi obstoječih kapacitet 
zavodov za slepe v Ljubljani in Stari Loki ni posebno pereč problem, medtem 
ko so težave pri gluhih veliko večje, saj ostaja letno okoli 30 gluhih otrok 
izven obveznega šolanja. 

Od 1. januarja 1959 velja sprememba navodila bivšega Sveta za zdravstvo 
in socialno politiko LRS o višini denarnih podpor osebnim in družinskim 
žrtvam fašističnega nasilja iz leta 1953. S tem navodilom se je spremenila 
višina mesečnih podpor v povprečju za 1000 din. Vseh uživalcev teh podpor 
je bilo 1959. leta 720 in jim je bilo izplačanih 26 milijonov din. 

Sekretariat je napravil v zadnjem času več analiz o socialnih problemih, 
ki so v vzročni zvezi z negativnimi družbenimi pojavi kot so alkoholizem, pro- 
stitucija, delomržnost, beračenje, potepuštvo. V gradivu, ki ga je sekretariat po- 
sredoval ljudskim odborom, je bilo poudarjeno, naj se taki primeri rešujejo 
predvsem v preventivni smeri in v koordinaciji z vsemi prizadetimi družbe- 
nimi organi. 

15' 
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Stanovanjske skupnosti. Sekretariat je v letu 1959 intenzivno 
spremljal razvoj stanovanjskih skupnosti. Pri tem je proučeval razne oblike de- 
javnosti, ki lahko v teh novih družbenih organizacijah kakorkoli pomagajo dru- 
žini in delovnemu človeku. Ugotovil je, da skrbstveni organi niso dovolj sodelo- 
vali pri pripravah, ustanavljanju in razvoju stanovanjskih skupnosti. Za to nalogo 
so bili ponekod prešibki, pa tudi koordinacija prizadetih organov v občinah 
je bila šibka. Vendar so bili v nekaterih občinah, predvsem v Ljubljani, Kranju, 
Celju in Mariboru skrbstveni organi nosilci idej in pobudniki za številne akcije, 
ki zajemajo širše področje socialne politike v merilu občin in v posameznih 
stanovanjskih skupnostih. Odgovornost občin pri razvijanju stanovanjskih skup- 
nosti in praktična povezanost s političnimi in družbenimi organizacijami je bila 
očitna zlasti v teh mestih. Nekateri pripravljalni odbori in sveti stanovanjskih 
skupnosti pa so usmerili svoje delo na ustanavljanje raznih remontnih servisov, 
pralnic, krpalnic in gospodinjskih servisov. S podporo društev prijateljev 
mladine pa se je v Sloveniji začela široka akcija za varstvo otrok v kombini- 
ranih otroških ustanovah. Na pobudo republiškega sveta Zveze sindikatov in 
Centralnega zavoda za napredek gospodinjstva se je vsestransko povečal interes 
za ureditev družbene prehrane. Zelo počasi pa napreduje organizacija raznih 
drugih socialnih služb in socialno preventivno delo v stanovanjskih skupnostih. 

Varstvo vojaških vojnih invalidov. V Sloveniji uživa in- 
validsko varstvo 11.484 osebnih vojaških vojnih in mirovnih invalidov (5944 
iz narodnoosvobodilne vojne, 4520 iz prve svetovne vojne, 162 iz vojne od 
6. do 17. aprila 1941 in ujetništva, 668 mirovnih vojaških invalidov in 190 
vojaških vojnih invalidov iz italijanske vojske), 31.174 je. družinskih invalidskih 
upravičencev (med temi so všteti tudi družinski invalidski upravičenci iz prve 
svetovne vojne), 283 je mirovnih družinskih invalidskih upravičencev in 812 
družinskih invalidskih upravičencev iz italijanske vojske. Od teh upravičencev 
prejema 3825 invalidski dodatek, 3480 otrok padlih borcev posebni invalidski 
dodatek za čas šolanja, 2134 otrokom teh upravičencev pa se izplačuje otroški 
dodatek. Za varstvo vojaških vojnih invalidov je v letu 1959 v naši re- 
publiki šloi 1542 milijonov din iz zveznih proračunskih sredstev. 

Varstvo vojaških vojnih invalidov je urejeno izključno le z zveznimi pred- 
pisi. V letu 1959 je bilo izdanih 14 novih ali spremenjenih zveznih predpisov 
za področje invalidskega varstva. Na podlagi teh predpisov imajo vsi upravni 
organi invalidskega varstva ogromno novih nalog. Vsem osebnim vojaškim 
vojnim invalidom je bilo potrebno določiti nove povečane invalidnine in pri- 
znati nove prejemke po določbah uredbe o invalidskem dodatku. Vsi mirovni 
bolezenski invalidi se prevajajo po zakonu o mirovnih vojaških invalidih. Po- 
teka tudi ponovna ocena vojne invalidnosti vseh vojaških vojnih in mirovnih 
invalidov po novem navodilu o ocenjevanju vojne invalidnosti. Izdane bodoi tudi 
invalidske zdravstvene knjižice in legitimacije za popust na vožnji osebnim 
vojaškim vojnim invalidom. 

V letu 1959 je bilo vloženih 1736 pritožb zoper odločbe prvostopnih organov. 
Te pritožbe se nanašajo na invalidska svojstva, invalidski, posebni invalidski 
in otroški dodatek, na topliško in klimatsko zdravljenje in priznavanje orto- 
pedskih pripomočkov. Razen teh pritožb je bilo vloženih 324 zahtevkov za 
obnovo postopka, v katerih odloča drugostopni organ in 2446 drugih vlog s 
področja  invalidskega  varstva.  Zoper  odločbe  sekretariata  je  bilo  sproženih 
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255 upravnih sporov. V 27 primerih je sekretariat vložil pritožbe zoper sodbe 
Vrhovnega sodišča LRS na Zvezno vrhovno sodišče. Razen tega je bila opravljena 
presoja zakonitosti prvostopnih odločb v 860 primerih. V preteklem letu je 
bil opravljen tudi kompleksen pregled vseh invalidskih primerov o priznanju 
posebnega invalidskega dodatka za otroke, padlih borcev v okrajih: Celje, 
Gorica, Maribor, Ljubljana in delni pregled v okraju Kranj. Pri tem pregledu 
je bila opravljena presoja zakonitosti 1553 odločb, s katerimi je bil priznan 
dodatek 2312 otrokom. 

Klimatsko topliško zdravljenje so doslej opravljala le gostinska podjetja 
in topliški objekti, in sicer samo v letni sezoni. Zvezni izvršni svet je z odlokom 
o ustanovitvi zdravstvenih zavodov za klimatično zdravljenje vojaških vojnih 
invalidov in borcev ustanovil 4 zavode, med katerimi je tudi zavod v Mojstrani 
na Gorenjskem. Naloga tega zavoda bo sprejemati vse leto na klimatično zdrav- 
ljenje pretežni del vojaških vojnih invalidov in borcev, ki so se doslej zdravili 
v gostinskih podjetjih na gorenjskem področju. 

Se vedno ni rešeno oskrbovanje vojaških vojnih invalidov s kvalitetnimi 
in sodobnimi ortopedskimi pripomočki. Dosedanji obrtniški način proizvodnje 
ortopedskih pripomočkov je v celoti zastarel. Sama sprememba ortopedskega 
podjetja v finančno samostojen zavod ne bo rešila tega problema, ampak le 
prehod na industrijski način proizvodnje. V ta namen so pripravljeni nekateri 
predlogi in akcije, na podlagi katerih naj bi dosegli kooperacijo med večjimi 
ortopedskimi podjetji v državi. 

Operativne naloge poklicne rehabilitacije vojaških vojnih invalidov so bile 
v oktobru preteklega leta prenesene na invalidske odseke okrajnih ljudskih 
odborov. Zaradi nizkih štipendij ni med invalidi dovolj interesa za poklicno 
usposabljanje, čeprav ostaja določeno število vojaških vojnih invalidov na 
slabših in neprimernih delovnih mestih. Ker zvezni osnutek odloka o denarni 
pomoči vojaškim vojnim invalidom v času poklicne rehabilitacije ni upošteval 
tega dejstva, smo predlagali ustrezno dopolnitev. Zelo se čuti pomanjkanje 
strokovnih kadrov za poklicno rehabilitacijo. 

Varstvo borcev NOV. Zvezni izvršni svet je dne 9. junija 1959 
obravnaval problem vojaških vojnih invalidov in borcev narodno-osvobodilne 
vojne. V tej zvezi je sprejel nekatere sklepe in določil politiko in naloge 
državne uprave pri reševanju tega problema. V preteklem letu so bili spre- 
menjeni in dopolnjeni nekateri zvezni predpisi, ki so izboljšali materialni po- 
ložaj nekaterih kategorij borcev. Pri reševanju stanovanjskega vprašanja borcev 
in vojaških vojnih invalidov so bili predloženi konkretni predlogi za rešitev 
tega problema. V mestu Ljubljani se ta problem temeljito rešuje in bo verjetno 
v dveh letih rešen. Nekateri drugi okraji pa se v smislu danih predlogov teže 
lotevajo reševanja tega vprašanja. 

Glede na težke materialne razmere nekaterih kategorij borcev in političnih 
delavcev pred 9. IX. 1943, ki niso zajeti v pokojninski ali invalidski zakonodaji 
in iz upravičenih razlogov niso v delovnem razmerju, jim bo po sklepu Zvez- 
nega izvršnega sveta zagotovljena posebna podpora v obliki priznavalnin. V ta 
namen so v republiški proračun za leto 1960 vnesena finančna sredstva in se 
bodo dajala po posebnih predpisih. 

Izredno pereče je vprašanje zdravljenja borcev narodnoosvobodilne vojne. 
Na  osnovi   izvršenih   predpriprav,  je  bila   ustanovljena  posebna   komisija  iz 
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predstavnikov Sekretariata za zdravstvo, Sekretariata za socialno varstvo, Zveze 
borcev. Zveze vojaških vojnih invalidov in zdravnikov, ki bo v letu 1960 reše- 
vala predvsem probleme borcev. Komisija bo organizirala poseben zdravniški 
pregled borcev in pripravila predloge za ustanovitev centralne zdravstvene 
ustanove za zdravljenje teh oseb. 

Pri vseh organih državne uprave je bila v preteklem letu organizirana 
posebna služba za varstvo borcev NOV in komisije za vprašanje invalidov in 
borcev pri svetih za socialno varstvo ljudskih odborov. 

Investicije in proračunska potrošnja. V letu 1959 je bilo 
potrošeno za investicije socialnih zavodov, ki so v pristojnosti šolstva, zdravstva 
in socialnega varstva 345 milijonov din, v treh letih izvrševanja perspektivnega 
družbenega plana pa 800,200.000 din, to je 41,5% predvidenih sredstev za 
petletno razdobje. V tem znesku so zajeta proračunska sredstva in lastna sred- 
stva socialnih zavodov. Iz republiških proračunskih sredstev in sklada za 
investicijsko vzdrževanje je bilo odobreno v preteklem letu 85,100.000 din (Pre- 
hodnemu mladinskemu domu Preddvor, Domu za duševno defektne otroke 
Dornava, Zavodu za duševno defektne Hrastovec-Trate, Zavodu za usposab- 
ljanje invalidne mladine Kamnik, Soli za socialne delavce v Ljubljani in Glav- 
nemu odboru Zveze gluhih Slovenije). Vsa odobrena investicijska sredstva so 
bila uporabljena za določene namene. 

Pri Svetu za socialno varstvo LRS obstoji »Sklad za socialne ustanove«, 
katerega sredstva se dodeljujejo za določene namene po republiškem predpisu. 
V letu 1959 je bilo razdeljenih iz sklada skupno 40,173.300 din. 

Na področju domskega varstva je bila izvršena analiza stanja in organizacije 
socialnih zavodov in izdelani ustrezni predlogi za izboljšanje. 

Evidenčna služba je v preteklem letu nadaljevala z uvajanjern evidence 
oseb, ki so potrebne družbenega varstva in popisala invalidne, duševno de- 
fektne in vzgojno zanemarjene mladoletnike. S tem so popisani v Sloveniji vsi 
mladoletniki, ki jih predvideva zvezni načrt. Razen tega je bil obdelan popis 
počitniških letovanj in taborjenj. 

Pravni predpisi. Izdelan je bil osnutek uredbe o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o organizaciji in delu Sveta za socialno varstvo LRS, ki 
je bila predložena svetu, potem pa Izvršnemu svetu LS LRS. Sekretariat je dal 
pripombe k naslednjim osnutkom predpisov: k Pravilniku o strokovni izobrazbi 
za naziv socialnega delavca, h kazenskemu zakoniku in h kazenskemu po- 
stopku, k zakonu o izvrševanju kazni zoper mladoletnike in k 9 osnutkom 
predpisov s področja invalidske zakonodaje. Sekretariat je v raznih vprašanjih 
pravne narave sodeloval z Inštitutom za javno upravo univerze  v Ljubljani. 

Svet oziroma sekretariat bo pripravil osnutek republiškega zakona o so- 
cialnem varstvu (socialni zavodi, rejniška služba itd.), spremembe in dopol- 
nitve uredbe o ustanovitvi sklada za socialne ustanove in o uporabi njegovih 
sredstev, predpisa o priznavalninah borcem NOV in predpisa o počitniških 
letovanjih. Sodeloval bo pri izdelavi osnutkov zakona o posebnem šolstvu, 
zakona o varstveno vzgojnih zavodih in družinski zakonodaji. Razen tega bo 
sekretariat dajal pripombe na osnutke zveznih predpisov. 
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5. poglavje 

ŠOLSTVO, KULTURA IN PROSVETA TER ZNANOST 

1. Svet za šolstvo LRS 

V letu 1959 je bil izvoljen novi Svet za šolstvo LRS, ki šteje 30 članov. 
Imel je 9 rednih sej. 

Pri svetu je delovalo 8 komisij in sicer: za izgradnjo šolskega sistema, za 
družbeno upravljanje na šolah, za izobraževanje odraslih, za finančno-materialna 
vprašanja, za učbenike, za učila ter za razmeščanje učnega kadra, ki prvič stopa 
v službo. Poleg navedenih komisij je v letu 1959 delovala tudi komisija po 
262. členu zakona o javnih uslužbencih, ki jo je postavil Izvršni svet in ki 
predlaga svetu imenovanje pedagoških svetnikov. 

Sekretariat Sveta za šolstvo LRS je v letu 1959 imel 38 uslužbencev, od 
tega 4 honorarne. Delal je v starem organizacijskem sestavu, ki pa ne ustreza 
več novim nalogam, ki jih ima Svet za šolstvo LRS. 

Leto 1959 je za šolsko reformo pomembno zato, ker se je težišče dela 
premaknilo na ureditev pravne podlage, na vsebinske spremembe v učno 
vzgojnem procesu in na večje prilagajanje šolskega sistema potrebam gospo- 
darstva, zlasti v področju izobraževanja odraslih. 

Ureditev pravne podlage. Svet za šolstvo LRS je sprejel in pred- 
ložil Izvršnemu svetu predlog zakona o osnovni šoli, ki ga je Ljudska skupščina 
LRS sprejela dne 1. oktobra 1959, predlog zakona o višji komercialni šoli in 
predlog uredbe, ki določa kot njen sedež Maribor; ter predlog zakona o višji 
tehnični šoli v Mariboru. 

Svet za šolstvo je poleg tega sprejel in predložil Izvršnemu svetu: 
— predlog sklepa Izvršnega sveta LS LRS o priporočilu glede izobraževanja 

odraslih na šolah in drugih vzgojnih zavodih; 
— predlog odloka o načinu izvedbe razpisa ter o pogojih za vpis na gimna- 

zije in strokovne šole za leto 1959/60; 
— predlog odloka o načinu izvedbe razpisa ter o pogojih razpisa za vpis 

na višje strokovne šole za leto 1959/60. 
Svet za šolstvo LRS je v letu 1959 sprejel štiri predloge predpisov, o katerih 

bo končno odločal Izvršni svet LS LRS, in sicer: 
— uredbo o brezplačnem stanovanju in kurivu za učno osebje na vaseh; 
— odlok o honorarjih na šolah in drugih vzgojnih in izobraževalnih zavodih; 
— odlok o posebnem dodatku za učno in vzgojno osebje na šolah ter drugih 

vzgojnih in izobraževalnih zavodih; 
— odlok o posebnem dodatku za učno in vzgojno osebje določene special- 

nosti na strokovnih šolah. 
Sekretariat Sveta za šolstvo LRS je v soglasju s Sekretariatom Zveznega 

izvršnega sveta za prosveto in kulturo in sekretariati za šolstvo pristojnih 
organov drugih republik pripravil prvi osnutek za republiške zakone o gimnaziji 
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(skupaj s sekretariatom Sveta za prosveto LR Hrvatske) ter prvi osnutek 
republiških zakonov o posebnih šolah (skupaj s sekretariatom Sveta za prosveto 
LR Srbije). 

Nadalje je sekretariat skupaj z Zavodom za napredek šolstva pripravil 
osnutek zakona o prosvetno pedagoški službi. 

Učni načrti in vsebinske spremembe učnega in vzgoj- 
nega procesa. S tem, da je Prosvetni svet Jugoslavije izdal okvirni pred- 
metnik in učne načrte za osnovno šolo, je bilo omogočeno, da je svet predpisal 
na predlog Zavoda za napredek šolstva nove učne načrte za os-novne šole v 
Sloveniji. 

Novim učnim načrtom za osnovno šolo je svet prilagodil predmetnik rn 
učni načrt učiteljišč. V zvezi s tem je bilo izdano vsem učiteljiščem tudi pripo- 
ročilo za uvedbo deljenega diplomskega izpita. 

Izpremembo v učnih načrtih so doživele vajenske in industrijske šole ter 
šole s praktičnim poukom in sicer za predmet »družbena in ekonomska vzgoja«, 
ki daje učencem znanje, ki ga bodo potrebovali kot proizvajalci in kot uprav- 
Ijalci. 

Na predlog sveta za šolstvo okraja Koper je svet dal soglasje za uvedbo 
pouka italijanskega jezika na slovenskih šolah v tistih občinah v okraju, kjer 
živijo pripadniki italijanske narodne manjšine. Na predlog Sveta za šolstvo 
okraja Murska Sobota se je s soglasjem sveta začel uvajati dvojezični pouk v 
mešanih narodnostnih območjih. 

Na predlog Zavoda za proučevanje izobraževanja odraslih je svet predpisal 
posebne učne načrte za izobraževanje odraslih, in sicer: 

— učni načrt in predmetnik za osnovne šole; 
— učni načrt in predmetnik za srednje ekonomske šole; 
— učni načrt in predmetnik za kmetijske šole, in sicer za odsek poljedelj- 

stvo-živinoreja in za odsek sadjarstvo-vinogradništvo; 
— učni načrt in predrnetnik na strojnih tehniških šolah; 
— učni načrt in predmetnik na čevljarskem odseku usnjarske tehnične 

šole. 
Nadalje je svet predpisal začasni predmetnik in učni načrt za novo ustanov- 

ljeno Višjo komercialno šolo v Mariboru in za novo ustanovljeni oddelek za 
glasbo na Višji pedagoški šoli v Ljubljani. 

Družbeno upravljanje. Po podatkih zbranih ob koncu leta 1959 
je bilo v družbene organe v področju šolstva v Sloveniji vključenih 13.612 
državljanov. 

Zanimanje za delo državljanov v organih družbenega upravljanja se iz leta 
v leto stopnjuje. Delno zato, ker so razprave o šolski reformi vzbudile pozornost 
najširše javnosti za probleme vzgoje in izobrazbe mladine, delno pa tudi zato, 
ker novejši predpisi dajejo vse večje pristojnosti šolskim odborom kot osnovnim 
organom družbenega upravljanja v področju šolstva. Šolski odbori posvečajo vse 
več pozornosti vsebinskim  problemom vzgoje in izobrazbe. 
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Glede sestave družbenih organov v področju šolstva velja podčrtati, da smo 
v šolstvu izpeljali princip teritorialnega zastopstva v občinskih, okrajnih in 
republiških družbenih organih za šolstvo. Izvršni svet je z odločbo o sestavi 
Sveta za šolstvo LRS že določil, da so .med člani sveta po en zastopnik vseh 
okrajnih svetov za šolstvo. Podobno so v okrajne svete za šolstvo v letu 1959 
bili vključeni zastopniki občinskih svetov, v občinske svete za šolstvo pa po 
določenem  redu  zastopniki šolskih  odborov  področnih  šol. 

Za izboljšanje dela v organih družbenega upravljanja je Zavod za izobra- 
ževanje v delavskem in družbenem upravljanju v novembru 1959 skupno s 
sekretariatom Sveta za šolstvo LRS organiziral tedenski seminar za člane 
občinskih in delno okrajnih svetov za šolstvo (40 po številu) o družbenem 
upravljanju v področju šolstva, pri čemer je bilo največ pozornosti posvečeno 
prav delu šolskih odborov v zvezi z določbami zakona o osnovni šoli. 

Podoben seminar za izboljšanje dela občinskih in okrajnih svetov za telesno 
vzgojo je organiziral Zavod za izobraževanje v delavskem in družbenem uprav- 
ljanju s sodelovanjem Komisije za telesno vzgojo pri Izvršnem svetu in sekre- 
tariata Sveta za šolstvo LRS. 

Ti seminarji se bodo v letu 1960 opravili po občinah in okrajih, kar bo 
gotovo prispevalo k izboljšanju dela družbenih organov, zlasti tistih, ki delujejo 
v okviru občin. 

Utrjevanje in širjenje mreže solin vzgojnih zavodov. 
Gibanje števila osnovnih šol nam kaže naslednja preglednica: 

Šolsko leto Šolsko leto 
1958/59 1959/60 

Razvite osnovne šole  264 272 
Razvite osn. šole v nastajanju    .    . 50 60 
Nerazvite osnovne šole  894 866 

Skupaj    .    .   . 1208 1198 

Število razvitih šol, kakor je razvidno, še nadalje raste, medtejn ko število 
nerazvitih osnovnih šol pada. 

Pomemben je podatek, da sicer precejšnje število nerazvitih šol s kombi- 
niranim poukom zajema le še 15,16 0/o učencev osnovnih šol. 

Zanimanje za popolnejši pouk se kaže tudi v gibanju števila učencev po 
razredih v zadnjih dveh letih. 

Razred 1958/59 1959/60 + 

I. 35.971 35.457 — 514 
II. 35.970 34.793 — 1177 

III. 34.645 35.657 + 1012 
IV. 33.155 33.917 + 762 
v. 31.557 32.477 + 920 

VI. 23.989 26.627 + 2638 
VII. 15.061 18.336 + 3275 
VIII. 11.736 11.100 — 636 

Skupaj 222.084 228.364 + 6280 



234 Priloge 

Izreden porast učencev v šestem in sedmem razredu je treba deloma pripi- 
sati porastu natalitete v prvih letih po osvoboditvi, z druge strani pa povečanje 
za okoli 3000 učencev v letošnjem letu v šestem in sedmem razredu kaže prvi 
uspeh šolske reforme. 

Število neuspelih učencev po posameznih razredih ob koncu šolskega leta 
1958/59 

ii. ni. IV. v. VI. Vil. vin. 

4941 4052 4101 3897 5564 3423 1669 639 

Skupno je torej ob koncu šolskega leta 1958/59 padlo 28.286 učencev od 
222.084 vpisanih v osnovne šole v Sloveniji. Povprečno pomeni to 12,7 0/o ne- 
uspelih učencev, kar gotovo ni slab uspeh. Ce pa upoštevamo, kakšno breme so 
tisoči in tisoči ponavljalcev za standard družin, kako to zavira šolanje kvalifi- 
ciranega kadra, je pa to zelo težak problem. 

Mreža šol druge stopnje kaže glede sprememb iste značilnosti kot lansko 
leto. Število gimnazij še nadalje pada, število strokovnih šol pa je še nadalje 
v porastu. 

  
1958/59 1959/60 

Vrsta   šol število število ■+• 

šol učencev šol učencev 

Gimnazije 31 6.732 27 7.560 +   828 

Učiteljišča 7 2.151 7 2.337 +   296 

Srednja vzgojna šola 1 221 1 267 4-     46 

Tehn. in druge šole za gospo- 

darstvo in javne službe 29 7.815 33 9.589 + 1774 

Industrijske šole 26 4.635 27 4.909 +   274 

Šole s praktičnim poukom 29 1.280 27 1.315 +     35 

Vajenske šole 83 12.768 81 12.134 —   634 

Sole za dvig strok, kadrov 9 712 11 941 +   229 

Umetniške srednje šole 4' 526 4 643 +   127 

Umetniške nižje šole 45 5.569 47 5.984 +   415 

.   Skupaj 261 42.409 265 45.784 + 3598 

Najmočnejši prirastek izkazujejo tehnične in druge šole za gospodarstvo in 
javne službe, zaskrbljenost pa povzroča padec vpisa na vajenske šole, saj se 
je v letošnjem šol. letu vpisalo 634 učencev manj kot preteklo leto. 

Skupno število v I. letnik vpisanih učencev na vse strokovne šole vključno 
z vajenskimi šolami je doseglo letos število 12.044 učencev, kar že presega 
število vseh učencev,  ki dokončajo  osemletno osnovno šolo. 

Višjih šol imamo po ustanovitvi Višje komercialne šole v Mariboru in Višje 
tehniške šole v Mariboru v Sloveniji 10, in sicer še: Višjo pedagoško šolo v 
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Ljubljani, Višjo šolo za medicinske sestre v Ljubljani, Višjo šolo za fiziotera- 
pevte v Ljubljani, Višjo šolo za rentgenske pomočnike v Ljubljani, šolo za 
socialne delavce v Ljubljani, Višjo šolo za telesno vzgojo v Ljubljani, Višjo 
gospodinjsko šolo v Grobljah in upravno šolo v Škofljici. 

V začetku šol. leta 1959/60 se je vpisalo na višje šole 901 redni slušatelj 
in 866 izrednih slušateljev, skupno 1.767 slušateljev, torej dosti več kot lani. 

Spremembe glede mreže posebnih šol in vzgojnih zavodov v letu 1959 kaže 
naslednja preglednica: 

x     , 1958'59 1959/60 VrstaSole ., . 
sol učencev šol učencev 

na stopnji osnovnih šol     ...    . 24 1998 34 2228 
na  stopnji vajenskih šol    ...    . 5 209 5 197 

Skupaj   posebnih šol      ...   . 29 2207 39 2425 

Iz podatkov je razvidno, da je poraslo število posebnih šol za 10. Ta porast 
pa je v glavnem formalne narave, ker so se na osnovnih šolah oddelki za 
mentalno defektno mladino morali po splošnem zakonu o šolstvu organizirati 
kot samostojne šole. Število učencev pa bistveno ni naraslo. 

Nad 5000 otrok, ki bi bili potrebni sistematičnega šolanja v posebnih šolah 
zaradi premajhnih kapacitet in neustrezne lokacije šol in zavodov ni deležno 
sistematičnega šolanja. 

V najtesnejši zvezi z mrežo šol je vprašanje ustrezne mreže dijaških domov, 
zavodov za predšolsko vzgojo oziroma zavodov za varstvo in vzgojo mladine. 

Ob koncu šol. leta 1958/59 smo imeli v Sloveniji 115 dofnov s skupno 12.014 
gojenci. Ker je prišlo v 1. 1959 do znatnega zvišanja oskrbnine za gojenca, se 
pojavljajo primeri, da kapacitete domov niso polno izkoriščene. To in pa 
pomanjkanje šolanega kadra za delo v domovih sta trenutno najbolj pereča 
problema. 

Po popisu Zavoda za statistiko LRS je bilo dne 15. V. 1959 v predšolskih 
zavodih 9.798 otrok, t. j. 534 ali 5,7 % več kot lani. Po oceni še nepopisanih, v 
zadnjih mesecih na novo odprtih otroških zavodov pa število otrok močno 
presega 10.000. Temu se prilagajajo tudi dosedanji zavodi, kar deloma dokazu- 
jejo tile podatki: 

v vrtcih je 6.217 ali 53,4 % otrok, ki imajo zaposleno mater (lani 59,3 0/o), 

1.401 ali 14,4% otrok šolske starosti (lani 11,3%), 

4.000 ali 40    % otrok na prehrani (lani 30%). 

Glede širjenja mreže raznovrstnih zavodov za varstvo in vzgojo predšolskih 
in šolskih otrok je bilo leto 1959 pomembno tudi zato, ker so se začeli na pobudo 
družbenih organizacij razvijati novi zavodi, ki so se organizacijsko in vsebinsko 
oblikovali  ob  izkušnjah  vrtcev  toda  s  širšimi nalogami.  To. so  kombinirani 
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zavodi za varstvo predšolskih in šolskih otrok v okviru stanovanjskih skupnosti. 
Glede na potrebe bo treba v prihodnje skrbeti za intenziven razvoj takih 
zavodov. 

Izobraževanje odraslih. Leto 1959 pomenja novo etapo v izobra- 
ževanju odraslih. 

Po zbranih podatkih je v vsej Sloveniji 184 oddelkov oziroma tečajev na 
stopnji osnovne šole, skupno s 4.120 prijavljenci, na stopnji strokovnih šol in 
gimnazij pa 153 oddelkov oziroma tečajev skupno s 4.565 prijavljenci. V le- 
tošnjem šol. letu se torej v Sloveniji izobražuje v 337 posebnih oddelkih oziroma 
tečajih 8.685 kandidatov, med njimi 5.344 delavcev, kar pomeni več kot 100 0/o 
porast v primeri z letom 1958. Pri tem pa velja podčrtati, da ne gre tu samo 
za količinski poveček, marveč da je še pomembnejša usmeritev odraslih na 
razne tehnične šole, za katere je svet predpisal posebne učne načrte. To nam 
obeta hitrejši dotok za gospodarstvo tako potrebnih kvalificiranih strokovnih 
kadrov. 

V letu 1959 so se začeli pri podjetjih in v komunah sistematično ustanav- 
ljati tudi izobraževalni centri za izobraževanje strokovnih kadrov na delovnem 
mestu; delo teh centrov vodi sekretariat Izvršnega sveta za delo. 

Reševanje kadrovskih problemov. Stanje stalnega učnega 
kadra na raznih vrstah šol ob koncu 1. 1959 je razvidno iz naslednje preglednice: 

Vrsta   šole VzgoJ.      U«t.       ^     pUrakt.    P^t
m-     Prof.    ^^,    Skupaj ucn-       pouka c   

Predšolski zavodi 407 50 — — 2 9 102 570 

Osnovne šole — 5847 253 49 925 686 — 7.760 

Gimnazije — — 23 2 34 403 30 492 

Učit. in sred. vzgoj. šole — — 24 — 37 119 13 193 

Tehn. in dr. šole za go- 

gospodar. in jav. službe — — 85 18 47 352 90 592 

Industrijske šole in šole 

s praktičnim poukom — 33 99 246 36 43 — 457 

Vajenske šole — 116 67 48 41 44 — 316 

Umetniške šole — 8 122 1 28 130 — 289 

Posebne šole 18 120 26 16 121 21 — 322 

Skupaj        425        6174 699        380        1271       1807        235 10.991 

Pomanjkanje učnega kadra se je pokazalo zlasti ob rednem razpisu prostih 
učnih mest v maju 1959. Po tem razpisu je bilo v začetku šol. leta 1959/60 na 
vseh šolah osnovne in druge stopnje ter vzgojnih zavodih 2391 prostih mest, 
od teh 886 za učitelje, 188 za vzgojitelje, od deficitarnih strok za predmetni 
pouk pa 137 za slov. jezik, 161 za matematiko in fiziko, 129 za pouk glasbe in 
111 za pouk tel. vzgoje. Na strokovnih šolah je največje povpraševanje po 
strojnih inženirjih, ki jih manjka 61. Ker nam vsa učiteljišča, vzgojiteljska šola, 
višja pedagoška .šola in univerza letno izšolajo le 500 do 600 novih učnih moči, 
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seveda vseh prostih mest ni mogoče v enem letu zasesti. Zato je pri naknadnem 
razpisu ostalo še vedno 2.254 praznih mest, torej samo 97 manj. 

Način razpisovanja prostih mest povzroča, da primanjkuje kadra zlasti v 
okrajih Murska Sobota in Novo mesto. Le delno lahko ublaži to pomanjkanje 
komisija pri svetu, ki po 243. členu zakona o javnih uslužbencih razporeja na 
ta službena mesta novince. V letu 1959 je poslala v prosvetno službo v te 
okraje skupno 118 absolventov za učne kadre. Zaradi pomanjkanja učnih moči 
se na 66 šolah ne poučujejo vsi predmeti, učence s 14 enooddelčnih šol pa je 
bilo treba prešolati na bližnje šole. 

Zato, da bi dobili več kadra za šole, je svet organiziral v Pedagoškem centru 
štiri pedagoške tečaje absolventov gimnazij in štiriletnih strokovnih šol, ki so se 
prijavili za učiteljski poklic. Tako smo pridobili 148 novih učiteljev. 

Metodsko in strokovno izpopolnjevanje učnega kadra opravlja Pedagoški 
center. V letošnjem letu je organiziral 29 tečajev in seminarjev, ki se jih je 
udeležilo 1139 prosvetnih delavcev. Strokovno pomoč pri tem delu sta nudila 
Zavod za napredek šolstva in inšpekcijska služba sekretariata Sveta za šolstvo 
LRS. 

V letu 1959 so bili prvič po osvoboditvi sistematsko in na podlagi enotne 
uredbe (Ur. 1. FLRJ, št. 10-177/59) ocenjeni vsi prosvetni delavci. Sekretariat 
Sveta za šolstvo LRS, ki vodi evidenco o ocenjevanju učnega kadra je ugotovil, 
da je bilo ocenjeno po posebnih komisijah 9366 prosvetnih delavcev, od tega 
390 (4 %) z oceno »se posebno odlikuje«, 4574 (47,2 %) z oceno »se odlikuje«, 
4496 (46,4 %) z oceno »zadovoljuje«. Za 39 (0,3 %) ni bilo pogojev za ugodno 
oceno; iz raznih vzrokov jih je ostalo neocenjenih 209 (2,10/o). 

Sekretariat Sveta za šolstvo LRS pripravlja tudi gradivo za imenovanje 
pedagoških svetnikov. Posebna komisija je po 262. členu zakona o javnih 
uslužbencih obravnavala v letu 1959 61 predlogov. Svet je na njen predlog 
imenoval  16 prosvetnih delavcev za pedagoške svetnike. 

Materialna in finančna vprašanja v šolstvu. Perpektivni 
petletni plan razvoja šolstva za razdobje 1957 do 1961 predvideva skupno 14.850 
mil. din investicij, letno povprečno torej 2,970 mil. din. Zaostanek iz prvih 
dveh let perspektivnega plana znaša skupno 1612 mil. din. Po podatkih, ki so bili 
zbrani konec leta 1959, bo za potrebe šolstva investirano v letu 1959 skupno 
3 038 mil. din. Tako bo, kakor kaže, povprečje investiranja v tretjem letu petlet- 
nega plana prvič doseženo in še celo preseženo (za okoli 65 mil. din). 

V letu 1959 smo pridobili nove šolske površine za 59.769 m-', t. j. 179 učilnic 
za splošno izobraževalne šole, 110 učilnic in delavnic za strokovne šole itd. 

Pouk v treh izmenah se pojavlja letos že na 45 šolah, kar dokazuje, da 
tempo izgradnje šolskih prostorov ne dohaja potreb. Po okrajih so te šole raz- 
porejene takole: Celje 1, Gorica 1, Koper 4, Kranj 7, Ljubljana 13, Maribor 8, 
Murska Sobota 2, Novo mesto 9. V mestnih in industrijskih središčih je takih 
šol 26, v podeželskih krajih pa 19. 

V letu 1959 so se pokazali ugodni rezultati izgradnje strokovnih šol iz 
skladov za gospodarske kadre, t. j. iz sredstev, ki jih je republiški sklad sam 
ali skupno z zveznim prispeval za gradnjo poleg okrajnih sredstev. 
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Strokovne šole dograjene v 1. 1959 iz sredstev skladov (1957—1959): 
v 000.000 din 

Sredstva   sklada 
OLG LRS FLRJ Vsega 

1. MetalurSka industrijska šola Store               30 31,3 48 109,3 
2. Industr. rudarska šola in dom Velenje        56 67,0 60 183 
3. Ind. šola pohištvene stroke N. Gorica          9 24,9 — •   33,9 
4. Industrijska kovinarska šola Koper              55 100,0 65 220 
5. Gozdarska šola Postojna                                  — 65,0 — 65 
6. Srednja tekstilna šola Kranj                           45,5 50,0 80 175,5 
7. VS gradbene stroke Ljubljana                     120 180 140 440 
8. Gostinska šola Ljubljana                                   29,8 31,8 61,6 
9. Ind. kovinar, šola »Litostroj« Ljubljana       20 15 55 90 

10. Industr. rudarska šola in dom Zagorje        42 44,9 25 111,9 
11. Industr. kovinarska šola STT Trbovlje        10 40 — 
12. Metalurška ind. šola in internat Ravne          8 30 30 68 
13. Industr. kovinarska šola TAM Maribor        15 44,8 35 94,8 
14. Stroj, traktorska šola pri SKS Maribor        11 25 — 36 
15. Center strokovnih šol Maribor                     150 231,6 HO 491,6 
16. VS za učence trgov, stroke M. Sobota          6,7 32 — 38,7 
17. VS za razne stroke M. Sobota                        18 15 — 33 
18. VS za razne stroke Novo mesto                     13,8 40 — 53.8 

Skupaj 639,8 1068,3 648 2356,1 

Po določenih proporcih so sredstva skladov, ki so se trošila na območju 
LRS v letu 1959 v celoti znašala 2.001,175.000 din: od tega so imela podjetja 
584,200.000 din, okrajni ljudski odbori 805.975.000 din, republiški sklad 501 mili- 
jonov din, prispevek zveznega sklada pa je znašal 110,000.000 din. 

Kar se tiče proračunskega finansiranja v šolstvu je treba podčrtati, da se 
iz leta v leto spreminja razmerje med personalnimi in materialnimi izdatki na 
škodo materialnih. Se po osvoboditvi je bilo razmerje v povprečju okoli 65 : 35, 
sedaj pa je, kot kaže razpredelnica za leto 1959, razmerje 80 :20 v republiškem 
povprečju, v okrajnem pa je še nižji. 

Razmerje med personalnimi in materialnimi izdatki za šolstvo v občinskih 
in okrajnih proračunih za leto 1959 je takšnole: 

Okra] 

Celje  
Gorica  
Koper  
Kranj  
Ljubljana  
Maribor  
Murska Sobota        
Novo mesto  

Posledice take strukture v proračunih naših šol se kažejo v tem, da si šole 
vedno teže nabavljajo učila in druge pripomočke za boljše izvajanje pouka. 

Personalni Materialni 
izdatki Izdatki 

82    »/o 18    Vo 
88    "/o 12    0/o 
81,6 0/o 18,4 % 
84    »/o 16    »/o 
83,3 D/o 16,7 »/o 
84,3 »/o 15,7 Vo 
84    0/o 16    0/o 
87,5 »/o 12,5 0/o 
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Analiza proračunskih izdatkov za šolstvo ObLO, OLO in republike skupno 
v letu 1959 povprečno na učenca daje naslednjo sliko: 

Vrste  šol Povprečno 
na učenca diq 

Osnovne šole  19.386 
Gimnazije  45.229 
Učiteljišča in Vzgojiteljska šola  44.530 
Tehnične srednje šole  44.860 
Ekonomske srednje šole  37.365 
Industr. šole in šole s praktičnim poukom   . 58.502 
Vajenske šole       16.523 
Srednje umetniške šole  47.522 
Sole za izobraževanje odraslih  3.105 

Podatki kažejo, da stane družbo najmanj slušatelj šol za izobraževanje 
odraslih kar je razumljivo, ker uporabljajo materialno bazo rednih šol. Od 
šol druge stopnje pa imajo relativno nizek izdatek na enega učenca vajenske 
šole. Zaradi tega, ker je na teh šolah mnogo honorarnih moči in le malo stalnih, 
deloma pa zato, ker so postavke v proračunih teh šol za učila in knjižnice v 
primeri z drugimi šolami nizke. Za izboljšanje pouka na teh šolah bo treba 
nameniti več sredstev. 

Učbeniki. V letu 1959 je bilo natisnjenih za osnovno šolo 29 učbenikov, 
v skupni nakladi 455.000 izvodov; za gimnazije 13 učbenikov v skupni nakladi 
57.600 izvodov, za strokovne šole 10 učbenikov v skupni nakladi 35.500 izvodov. 
Več novih učbenikov je treba pričakovati v letu 1960, saj je komisija za učbenike 
pri svetu razpisala 28 novih učbenikov, od teh 14 za osnovno šolo, 12 za stro- 
kovne šole in 2 za gimnazije. 

Na razpiše se je prijavilo 63 piscev. Na dober odziv je delofna vplivalo tudi 
to   da so bile za najvažnejše učbenike razpisane nagrade od 50.000 do 250.000 
dinarjev. 

Vsi učbeniki (razen treh), predvideni za natis v letu 1959, so izšli pravo- 
časno to je do začetka šol. leta. Cene učbenikov se niso zvišale. Vsi ponatisi 
so izšli nespremenjeni. 

Sedanje stanje glede učbenikov za posamezne vrste šol je naslednje: 
Osnovna šola ima vse potrebne učbenike razen učbenika za pouk moralne vzgoje, 
vendar pa jih od teh ustreza novemu učnemu načrtu le 8 učbenikov. Na 
gimnazijah manjka po dosedanjem učnem načrtu 12 učbenikov, od teh sta 
dva razpisana, drugi pa bodo prišli v poštev za razpis, ko bodo sprejeti učni 
načrti za reformirano gimnazijo. Za vajenske in industrijske šole je na razpolago 
39 učbenikov za strokovne predmete, manjka pa jih še 33. Od teh je razpisanih 
7   za druge pa bo razpis možen, ko bodo predpisani novi učni načrti. 

Na tehničnih in drugih šolah za gospodarstvo in javne službe je stanje 
učbenikov še najbolj pereče. Razpisanih je 5 novih učbenikov, razpis drugih 
pa je odvisen od reforme strokovnega šolstva. 

Komisija za učbenike pripravlja podrobno analizo o potrebnih učbenikih 
za vse vrste Sol in plan za razpisovanje in izdajanje učbenikov ter skript. 

Izvajanje šolske reforme so v letu 1959 v večji meri kot prejšnja leta. pod- 
prle razne družbene organizacije, zlasti SZDL, Zveza prijateljev mladine. Zveza 
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sindikatov, Ljudska mladina Slovenije, Ljudska tehnika in Zveza ženskih dru- 
štev. Problemom vzgoje in izobrazbe šolske mladine so posvetile posebne tocl' з 
dnevnega reda na letnih skupščinah oziroma plenumih. Pomembno vlogo pn 
izboljšanju dela na šolah je imel tudi Centralni zavod za napredek gospodinjstva. 
Na šolah se njih pomoč izraža v utrjevanju družbenega upravljanja, formiranju 
skupnosti učencev, razvijanju svobodnih aktivnosti, ustanavljanju raznih krož- 
kov, opremljanju delavnic in šolskih kuhinj, ustanavljanju oddelkov za izobra- 
ževanje odraslih, skratka na vseh tistih področjih, ki vnašajo nov duh in nove 
oblike dela v naše šole. 

2. Svet za kulturo in presveto LRS 

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS je v letu 1959 izdal novo uredbo o 
organizaciji in delu Sveta za kulturo in prosveto LRS in ob novem imenovanju 
tudi izpopolnil njegov sestav s predstavniki okrajnih svetov. Tako šteje svet 
od junija sem 33 članov namesto prejšnjih 25. S to razširitvijo je zagotovljeno 
širše zanimanje sveta za območje vse republike in organska povezanost njegovih 
prizadevanj s prizadevanji okrajnih svetov. 

Delovno območje sveta se je med letom spremenilo samo s tem, da je bilo 
glasbeno šolstvo dano v skrb Sveta za šolstvo LRS, Centralni zavod za napredek 
gospodinjstva pa Sekretariatu IS za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo m komu- 
nalne zadeve. 

Na svojih 5 rednih sejah v letu 1959 je svet razpravljal o številnih proble- 
mih svojega področja - ali ob pripravljanju posameznih predpisov, ob poro- 
čilih in predlogih svojih komisij in republiške komisije za štipendije ali pa 
poročil, ki jih je v sodelovanju s komisijami pripravil Sekretariat za kulturo, 
prosveto in znanost. . 

V naslednjih odstavkih povzemamo tiste osnovne probleme in zaključke 
glede nekaterih dejavnosti, ki najbolj nazorno označujejo delo sveta v preteklem 
letu. 

Priprava novih predpisov. Priprava slehernega novega predpisa 
je terjala razpravo o dani problematiki. Tako je pripravljanje zakona o muzejih 
in novega zakona o kulturnih spomenikih in naravnih znamenitostih, ki ga je 
moral svet pripraviti zaradi medtem sprejetega zveznega zakona, potekala ob 
temeljiti razpravi o problemih teh medsebojno povezanih področjih. Razpravo o 
delu sveta samega je povzročila priprava nove uredbe o organizaciji in delu 
Sveta za kulturo in prosveto LRS in pa poročilo, ki ga je o delu v poslovnem 
letu 1958/59 pripravil Sekretariat LRS za kulturo, prosveto in znanost predvsem 
zaradi novih članov sveta. Poleg tega je svet obravnaval še naslednje predloge: 
predlog odloka o spremembah odloka o okvirih za določanje polažajnih plac 
uslužbencev republiških kulturnih zavodov, predlog podobnega odloka za usluž- 
bence okrajnih in občinskih kulturnih zavodov, predlog uredbe o skladu za 
pospeševanje založništva, predlog odločbe o imenovanju republiške komisije za 
pregled filmov, predlog odločbe o imenovanju filmskega sveta podjetja Triglav- 
film itd. 

• Muzeji. Zakon, ki ga je svet pripravil s sodelovanjem prizadetih društev, 
institucij in svoje muzejske komisije, je ljudska skupščina sprejela dne 2. julija. 
Zakon, vsklajen z določbami zakona v varstvu kulturnih spomenikov, pomeni 
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mejnik med dobo, ko so muzeji hitro nastajali, in dobo, ko jih je treba predvsem 
strokovno in organizacijsko utrjevati, upoštevajoč dane potrebe in kriterije, 
ki jih terja 10. člen zakona (v LR Sloveniji imamo vsega skupaj 51 muzejev, od 
katerih jih je bilo ustanovljenih po vojni 34), po katerem (11. člen) je za usta- 
novitev novega muzeja potrebno predhodno potrdilo Sveta za kulturo in pro- 
sveto. Ta bo moral zdaj, ko je minilo šest mesecev od objave zakona, pregledati 
registracijo muzejev, zakaj muzeji, ki ne bi izpolnjevali pogojev, kakršne terja 
glede materialne osnove, strokovnega osebja in seveda zadostnega muzejskega 
gradiva zakon, bodo lahko obstajali le kot muzejske zbirke. Z njimi je dana 
državnim organom, zavodom, družbenim ali gospodarskim organizacijam mož- 
nost, da zbirajo muzejsko gradivo in po potrebi ustanovijo muzejsko zbirko 
kot notranjo organizacijsko enoto. Posebna značilnost novega zakona je v tem, 
da obravnava muzeje kot kulturno-prosvetne zavode s poudarkom na ljudskem 
izobraževanju, ne da bi zapostavljal strokovno in znanstveno proučevanje zbra- 
nega gradiva. Podatki o obiskih v muzejih (ljubljanski muzeji imajo letno 
240.000 obiskovalcev, kranjski 130.000, mariborski 71.000, koprski 36.000 itd.), 
posebno o obiskih učencev in dijakov, nalagajo muzejem pomembne prosvetne 
in izobraževalne naloge, ki so se jih nekateri že z veliko vnemo lotili in ki 
bodo terjale marsikje notranje organizacijske spremembe in uvajanje novih 
oblik povezovanja z obiskovalci. 

Stipendiranje. Na podlagi poročila, ki ga je pripravila komisija za 
štipendije in ga dala v razpravo Svetu za kulturo in prosveto, hkrati pa 
Svetu za znanost in Svetu za šolstvo, je Svet za kulturo in prosveto ugotovil 
naslednje: da je znašal skupni znesek štipendij v šolskem letu 1958/59 413 mili- 
jonov dinarjev, da je iz tega prejemalo štipendije 7395 štipendistov, in sicer 
na visokih in višjih šolah 49,3 % ter na srednjih šolah 50,7 »/o, da je bilo od vseh 
študentov visokih in višjih šol 31,8 % štipendistov, na srednjih šolah pa 27,7 % 
štipendistov, da je znašala povprečna štipendija v Sloveniji 4659 din, na visokih 
in višjih šolah 5252 din in na srednjih šolah 4084 din, da so največ štipendij 
podeljevale gospodarske organizacije (42,3 0/o), potem občinski ljudski odbori 
(35,7 %), okrajni ljudski odbori (19 %) in družbene organizacije (3 0/o), da se 
je število štipendistov okrajnih in občinskih ljudskih odborov v primeri s 
prejšnjim šolskim letom zmanjšalo za 448 štipendistov, število štipendistov 
gospodarskih organizacij pa zvišalo za 213 štipendistov. 

Na podlagi teh in drugih ugotovitev je svet opozoril na razlike, ki obstojijo 
glede štipendiranja med posameznimi okraji na to, da je povprečje štipendije 
v Sloveniji nekoliko nižje od povprečja v Jugoslaviji, da pa je število štipen- 
distov sorazmerno višje, na hitro opadanje števila štipendistov na srednjih šolah, 
na prenizke povprečne štipendije nekaterih dajalcev štipendij — predvsem ob- 
činskih ljuskih odborov, na predvideno zvišanje stroškov v dijaških in študent- 
skih domovih v letu 1960 in navsezadnje na nujno ureditev štipendiranja za 
podiplomski študij. Ko bosta poročilo obravnavala še Svet za znanost in Svet 
za šolstvo, bo z vsemi pripombami, opozorili in predlogi predloženo Izvršnemu 
svetu. 

Filmska proizvodnja. S problemi filmske proizvodnje se je svet 
ukvarjal na treh sejah (medtem je tudi dosegel, da se je uredilo vprašanje 
slovenskih filmskih besedil), ob poročilih in predlogih svoje komisije za delitev 
podpor filmski proizvodnji in konec leta ob poročilu »Problemi filmske pro- 
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izvodnje v Sloveniji«, ki ga je v sodelovanju s komisijo za film in s predstavniki 
filmskih svetov, filmskih proizvajalcev in filmskih delavcev pripravil sekretariat. 
Svet je sredstva, namenjena podpiranju filmske proizvodnje v znesku 26,000.000 
dinarjev, razdelil, potem ko si je komisija filme ogledala in izdelala predloge, 
takole: za oba celovečerna filma 13,000.000 din, za 8 kratkih filmov 7,000.000 
din, za filmski arhiv 5,000.000 din in za vzgojo filmskih delavcev 1,000.000 din, 
s čimer je omogočil 3 filmskim delavcem, da so se lahko izpopolnjevali v tujini 
(1 v Belgiji, 2 na Poljskem). V obširni razpravi o poročilu »Problemi filmske 
proizvodnje v Sloveniji« je svet sprejel in dopolnil zaključke poročila, ki so 
kratko povzeti — tile: Slovenska filmska proizvodnja je v 15 letih dosegla neka- 
tere vidne uspehe, vendar je prišel čas, ko se resno postavlja vprašanje, ali ni 
zaostala - tako po kvaliteti kakor po kvantiteti — za splošnim razvojem in sploš- 
nimi potrebami. Preurejena tehnična baza daje za zdaj možnosti za snemanje 
do 5 celovečernih in 12-20 kratkih filmov na leto, kar tudi ustreza planu 
filmske proizvodnje v Jugoslaviji. Ves pregled filmske proizvodnje od 1. 1945 
in vse ugotovitve o tem pričajo o nenačrtnosti filmske proizvodnje, hkrati pa 
o tem, da nimamo ne pregleda družbenih potreb po filmski proizvodnji ne širše 
kulturno-politične koncepcije filmske proizvodnje. Zato je svet v soglasju s 
predstavniki filmskih svetov, filmskih proizvajalcev in filmskih delavcev pri- 
poročil, naj se izdela perspektivni program slovenske filmske proizvodnje za 
daljše obdobje. Ta naj bi ugotovil družbene potrebe po vseh zvrsteh filmske 
dejavnosti, določil približna razmerja med posameznimi filmskimi zvrstmi in 
žanri in vskladil nakazane naloge s potrebami in nalogami filmske proizvodnje 
v vsej državi. Program naj bi skratka pokazal, kaj lahko od slovenskega filma 
pričakujemo in kaj bi moral v takem obdobju doseči. Samo na taki podlagi bo 
mogoče rešiti številna druga vprašanja — predvsem zagotoviti filmu solidno 
ekonomsko osnovo. S takim programom bi bila dana tudi filmskim svetom 
tista pomoč, brez katere lahko ostane njihovo prizadevanje na dosedanji ravni. 
Filmski sveti bi namreč s programom filmsko proizvodnjo zares lahko usmerjali 
in vodili in potem v resnici bili odgovarjali pred družbo, katere predstavniki 
so, za celotno slovensko filmsko politiko v danem obdobju. Svet je tudi menil, 
da bi se podpora filmski proizvodnji ne smela deliti mimo filmskih svetov, 
ampak da morajo imeti določen vpliv na razpolaganje z družbenimi sredstvi. 
Zakonske določbe, ki so glede vloge filmskih svetov zelo skope, izvedbe takih 
predlogov ne onemogočajo, in samo uveljavljanje filmskih svetov v tem pogledu 
bo lahko kaj hitro povzročilo spremembo ali drugačno zasnovo zakonskih pred- 
pisov. Svet je tudi menil, da naj bi bila svetovna komisija za film predvsem 
koordinacijski organ med filmskimi sveti, da bi bila koncentracija filmskih pro- 
izvajalnih podjetij nesmotrna, da je treba posvetiti posebno pozornost filmski 
»surovini« — scenarijem, da je treba dati v filmskih svetih več prostora filmskim 
delavcem, vendar ne toliko, da bi se spremenili v strokovne organe, in navse- 
zadnje, da je treba pregledati stanje in potrebe po razširitvi kinematografske 
mreže v Sloveniji, od katere je v mnogočem odvisen tudi materialni položaj 
filmske proizvodnje. 

V razpravi o problemih filmske proizvodnje je Svet tudi opozoril redakcijo 
Filmskih novosti na nezadostno poročanje iz Slovenije. 
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Založništvo. Svet je nekajkrat razpravljal o slovenskem založništvu, 
in sicer v mejah, ki so mu jih narekovala poročila komisije, ki je razdeljevala 
sredstva iz sklada za pospeševanje založništva. Svet je v letu 1959 odobril in 
izvedel takole delitev razpoložljivih sredstev: 

I. Učbeniki in slovarji  24,680.000 din 27 % 
II. Politična in ideološka literatura  21,000.000 din 23 % 

III. Znan., poljudno znan. in strok, literatura    . 28,000.000 din 31 0/o 
IV. Mladinska literatura  13,690.000 din 15% 
V. Klasično leposlovje  4,250.000 din 4 0/o 

Obveznosti iz leta 1958 27,000.000 din       - 

Skupaj    .    .    .    118,700.000 din 

S temi sredstvi je sklad podprl okoli 380 publikacij v skupni vrednosti 
več kot 300,000.000 dinarjev, pri čemer je treba upoštevati, da je lahko dajal 
povprečno samo tretjino zaprošenih sredstev. Ob razdeljevanju vseh teh sredstev 
je bilo ugotovljeno naslednje: da se sredstva dostikrat preveč drobijo in da 
majhne podpore ne pomenijo domala nikakršne pomoči, da bi bilo torej treba 
v prihodnje resneje podpreti pomembne in izločiti manj pomembne publikacije, 
da je treba izločiti tiste publikacije, ki jih podpirajo drugi činitelji ali ki bi 
jih lahko podpirale gospodarske organizacije, da bo treba najti pota, kako 
podpreti iz sklada tudi univerzitetne učbenike, da bo treba doseči enako obrav- 
navanje posameznih prosilcev glede zaračunane režije, da bo treba dajati pod- 
poro predvsem na podlagi kalkulacij za broširane izvode, da bo treba posvetiti 
posebno pozornost in dati pomembnejšo pomoč tistim področjem založniške 
dejavnosti, ki zaostajajo za splošnim razvojem, in da naj bi sklad v ta namen 
razpisoval posebna namembna sredstva in tako aktivno vplival na strukturo 
založniških programov. Z novo uredbo o Skladu za pospeševanje založništva, 
ki zajema na pobudo Sveta pod posebno postavko tudi glasbene in druge umet- 
niške publikacije, je sklad dobil upravni- odbor, v katerem so zastopani poleg 
Sveta za kulturo in prosveto tudi Socialistična zveza delovnega ljudstva. Svet 
za šolstvo Svet za znanost, Univerza in posamezni javni delavci. Novi upravni 
odbor bo toliko laže izpeljal priporočila in predloge razprav o politiki sklada, 
ker bodo sredstva v prihodnjem letu znatno večja. 

Svet umetniških akademij v Ljubljani. Leta 1955 je Izvršni 
svet LS LRS izdal odlok o ustanovitvi sveta umetniških akademij kot skupnega 
organa za splošno vodstvo umetniških akademij v Ljubljani. Svet šteje enajst 
članov. 

V letu 1959 je na svojih sejah razpravljal predvsem o zakonu o umetniških 
akademijah ter v zvezi z zveznim odlokom o razpisih in pogojih za vpis na 
fakultete, visoke šole in umetniške akademije še o številu kandidatov, ki jih 
posamezne akademije lahko sprejmejo glede na prostor in družbene potrebe, 
in vpisnih pogojih, sprejemnih izpitih in načinu izbora kandidatov. Svet je 
izdelal dve varianti zakona o umetniških akademijah, vendar doslej še osnutka 
ni predložil Ljudski skupščini LRS iz dveh razlogov: 1. potrebna bo vse tesnejša 
povezava med fakultetami univerze in umetniškimi akademijami, zaradi česar 
je treba misliti istočasno na revizijo zakona o univerzi v Ljubljani oziroma 

i6- 
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njenega statuta in statutov fakultet; 2. ni še razčiščena problematika umetniške 
vzgoje v splošno izobraževalnih kurzih. 

K reviziji študijskega programa je doslej pristopil le učiteljski zbor Akade- 
mije za igralsko umetnost. Na tej akademiji je bil uveden dvopredmetni študij 
v tem smislu, da se povezuje študij umetniške stroke s študijejn tujega jezika 
na Filozofski fakulteti. V načrtu te akademije je tudi razširitev študija na 
področju filmske,  radijske in  televizijske igre,  režije in  dramaturgije. 

Najtežje vprašanje vseh treh akademij je vprašanje prostorov, ki je bilo 
letos za Akademijo upodabljajočih umetnosti ugodno rešeno, dočim je vprašanje 
prostorov Akademije za glasbo in Akademijo za igralsko umetnost še vedno 
odprto. 

V študijskem letu 1959/1960 je stanje glede študentov in učnega osebja na 
akademijah takole: 

S o 1 a študenti učno  osebje 

Vpisanih 
vseh 

Od teh 
iz drugih 
republik 

V tem 
letu diplo- 

mlraio 

Skupaj 
doslej 
diplo- 
miralo 

Stalno in 
honorarno 

s polno 
učno ob- 
veznostjo 

Honorarno 
z nepopolno 

učno ob- 
veznostjo 

AUU 
AG 
Al 

55 
199 
44 

20 
39 

5 

11 
23 

5 

114 
197 
41 

17 
20 
11 

2 
24 

4 

Imenovanja. Svet je v preteklem letu imenoval naslednje izpopolnjene 
ali nove komisije: komisijo za film, komisijo za štipendije, ki je potem — izpo- 
polnjena s predstavniki Sveta za šolstvo in Sveta za znanost — prerasla v repub- 
liško komisijo za štipendije, stalno umetniško komisijo, komisijo za knjižnice, 
upravni odbor sklada za pospeševanje založništva, upravni odbor sklada za 
pospeševanje kulturne dejavnosti, komisijo za razdelitev neblagovnih deviznih 
sredstev in občasno komisijo za proučitev stanja simfoničnih orkestrov v Ljub- 
ljani. Poleg tega je svet obravnaval predloge za nove upravne odbore Državnega 
arhiva, Narodnega muzeja, Prirodoslovnega muzeja, Etnografskega muzeja. 
Tehničnega muzeja, Slovenskega šolskega muzeja. Narodne galerije, Moderne 
galerije, Zavoda za spomeniško varstvo LRS in Glasbeno-narodopisnega inšti- 
tuta, predlog komisije za pregled filmov in predlog za Filmski svet pri podjetju 
Triglav-film. 

3. Svet za znanost LRS 

Naloga Sveta za znanost je, da skrbi v republiki za razvoj znanstvenega 
dela v skladu s potrebami naše družbe in njenimi materialnimi možnostmi, 
leto 1959 je bilo zanj — čeprav šele drugo leto obstoja, v katerem je bil izpo- 
polnjen s predstavniki okrajnih svetov za kulturo in prosveto — uspešno, saj je 
medtem precej izoblikoval svoje delovne metode in izdelal osnutek programa 
raziskovalnega dela v LRS za leto 1960—1965. 

V vsem letu se je svet sestal samo štirikrat, zakaj poglavitno delo so na 
26 sejah opravile stalne komisije, v katerih so zajeti vsi člani sveta. 

Naloge, ki so izstopale iz okvira splošnega spremljanja razvoja znanstve- 
nega dela in razvoja raziskovalnih zavodov, so bile tele: skrb za znanstveni 
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kader, za smotrno organizacijo in finansiranje raziskovalnega dela, evidenca 
znanstvene literature, dragocenejših aparatur in inštrumentov, ugotavljanje 
republiških kapacitet in priprava perspektivnega programa raziskovalnega dela. 
Čeprav nobena teh nalog še ni docela opravljena, so rezultati deloma že vidni. 

Raziskovalni in strokovni kader. Čeprav imamo večino raz- 
iskovalnih kadrov na fakultetah univerze in v nekaterih večjih raziskovalnih 
zavodih, si le s težavo ustvarjamo celotno podobo o njem, posebno ker je ne- 
mogoče natanko ločiti delež raziskovalcev od deleža strokovnih delavcev. 
Približna podoba se nam v LR Sloveniji kaže takole: 

Raziskovalni kadri v stalnem 
delovnem razmerju 

Kader Pomožni kader 
s fakultetno    (laboranti, tehnični 

izobrazbo sodelavci ipd.) 

I. 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti 32 8 
Registrirani znanstveni zavodi  {19 zavodov) 385 276 
Drugi zavodi, ki opravljajo tudi razisko- 

valno delo (14 izvodov) 154 202 
Uslužbenci z nazivi znanstvene službe v 

drugih institucijah (fakultetah, muzejih, 
arhivu, NUK) 22 — 

Skupaj 593 486 
II. 

Fakultete (redni in izredni profesorji, 
docenti, asistenti) 504 127 

I. in II. skupaj1 1097 613 

Ali je število visoko kvalificiranega raziskovalnega kadra za reševanje dose- 
danjih nalog zadostno, je objektivno težko ugotoviti, ker še ni podatkov o tem, 
v kolikšni fneri visoko kvalificirani kader opravlja samo delo na znanstveni 
ravni, koliko pa zaradi pomankljive opreme, pomanjkanja aparatur ali pomanj- 
kljive' delovne organizacije poleg tega tudi potrebna rutinska ali pripravljalna 
dela ki obsegajo včasih tudi do 95 % vsega dela na neki znanstveni temi. 
Vsekakor drži, da je razmerje med visokokvalificiranim in srednje kvalifici- 
ranim kadrom neustrezno, to pa pomeni, da bo treba posvetiti enako pozornost 
tako tem kakor onim. 

V registriranih znanstvenih zavodih naj bi imeli raziskovalci (po zakonu 
o organizaciji znanstvenega dela in zakonu o javnih uslužbencih) nazive znan- 
stvene službe. Ker gre pri tem za volilne nazive, je svet utrdil kriterije, po 
katerih potrjuje izvolitve. V preteklem letu je potrdil 64, odklonil pa 14 izvo- 
litev. Svet je tudi razširil pooblastila izpitni komisiji za strokovne izpite labo- 
rantov prosvetno-znanstvene stroke, tako da opravljajo pri nje izpite tudi usluž- 
benci z novinia nazivoma »tehnični sodelavec« in »pomožni laborant«, kar je 

1 Vsem tem moramo prišteti še nepopolno zaposlene honorarne sodelavce, ki jih 
je na zavodih 132, na fakultetah pa 148, pri čemer zunanji sodelavci, ki jih zaposlujejo 
nekateri inštituti, niso všteti. 
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imelo za posledico, da je v tem letu število uslužbencev, ki so opravili strokovni 
laborantski izpit, močno naraslo (49). 

Glede materialnega stimuliranja znanstvenih delavcev, ki se ni urejeno, 
je svet zelo aktivno sodeloval pri predlogih za ureditev položajnih plač ter pri 
predlogih za nekatere spremembe oziroma dopolnitve sedanjih zakonskih določb, 
zakaj sistem nagrajevanja (pa tudi sistemiziranja delovnih mest), kakršen je 
v upravni službi, za raziskovalne institucije ni povsem primeren. 

Pri vzgoji raziskovalnega kadra gre za dve poti vzgajanja: 'za dolgoročno, 
perspektivno, in pa za kratkoročno, bolj ali manj prakticistično pot. O dolgo- 
ročni, perspektivni poti vzgoje raziskovalnih kadrov smo pri nas komajda šele 
začeli resno razmišljati. Nastajajo najrazličnejše oblike, v okviru katerih sku- 
šajo družbene organizacije, upravni organi in društva zajeta že srednješolce, 
nadarjene za najrazličnejše panoge znanosti, jih nato spremljati med njihovim 
sredješolskim ter univerzitetnim študijem ter jih usmerjati tudi v ustrezne 
oblike podiplomskega študija. Te oblike kažejo sedanjo politiko štipendiranja 
v novi luči. Odstotek stipendiranih je sicer visok, vendar bi ga kazalo vsaj za 
strokovne šole — zaradi potreb, ki jih imamo po srednjem kvalificiranem kadru 
še povečati. Prav tako bo potrebno zvišati mesečno povprečje štipendij. Skoraj 
povsem nerazvit je še sistem štipendiranja za podiplomski študij. Na ljubljanski 
univerzi je sicer uvedeno štipendiranje doktorandov, ki zajema predvsem 
asistente, je pa relativno šibko (6000 din mesečno), časovno pa omejeno na dobo 
dveh let. Tudi pošiljanje mladih znanstvenikov v tujino je še precej nesmotrno 
urejeno, poleg tega pa se še vedno premalo izkoriščajo možnosti za izpopolnje- 
vanje na domačih fakultetah in znanstvenih zavodih. Glede kratkoročne poti 
formiranja raziskovalnega kadra je zaenkrat tako, da znanstveni zavodi sami 
vzgajajo — bolj ali manj, uspešno — tudi raziskovalni kader, ki jim je nujno 
potreben. 

Organizacija in finansiranje raziskovalnega dela. 
Pobude, ki jih je dajal svet za smotrnejšo organizacijo znanstvenega dela, so 
se med drugim pokazale ob treh novih vpisih v register znanstvenih zavodov 
(Inštitut za sociologijo. Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Veterinarski 
zavod), v prihodnje pa se bodo pokazale tudi v statutih Univerze in fakultet, 
ko bodo le-te sklepale o novih medfakultetnih inštitutih, ki bodo povezovali 
doslej razcepljeno raziskovalno dejavnost univerzitetnih in akademijskih insti- 
tucij, kakor tudi v novem Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o orga- 
nizaciji znanstvenega dela, ki je v pripravi. 

Mreža zavodov, inštitutov in laboratorijev je pri nas precejšnja in bi jo 
bilo treba le v nekaterih primerih razširiti. Načeloma bi moralo obveljati pra- 
vilo, da bi morali pri postavljanju novih nalog najprej izkoristiti in po potrebi 
razširjati kapacitete obstoječih institucij in šele potem ustanavljati nove. Seveda 
pa je treba pričakovati, da bo tudi sedanja mreža inštitutov doživljala določene 
spremembe. Številne naloge, ki jih sedaj rešujejo znanstveni zavodi, terjajo 
pa zgolj rutinsko obdelavo, bodo morali prevzeti obratni laboratoriji tovarn 
{tudi te bo treba razvijati v večjem obsegu ko doslej), hkrati pa bodo nekateri 
aplikativni inštituti razširili delo s tem, da bodo zajeli tudi izdelavo tehnoloških 
procesov do neposredne vključitve v proizvodnjo. Pri obstoječi mreži razisko- 
valnih zavodov je treba ugotoviti še to, da bi nekateri zavodi lahko na mnogih 
področjih zadovoljili potrebe vse države. 
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Veljavni zakonski predpisi povzročajo določene težave tudi pri financiranju 
in finančnem poslovanju znanstvenih zavodov. Težave bo mogoče odpraviti s 
tem da bodo ti zavodi dobili poseben status, ki se bo razlikoval tako od statusa 
gospodarskih organizacij kakor tudi od statusa proračunskih zavodov. Pri 
iskanju takih novih rešitev je Svet za znanost aktivno sodeloval ter jih naka- 
zoval zveznim organom predvsem ob pripravah osnutka zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o organizaciji znanstvenega dela. 

Evidenca znanstvene literature in r e'd kih aparatur 
in inštrumentov. Pobuda Sveta za znanost za razvid znanstvene lite- 
rature ki je v naših knjižnicah, se je v svoji končni fazi razvila do zahteve 
po ustanovitvi centralnega republiškega kataloga, ki naj bo pri Narodni in 
univerzitetni knjižnici. Evidenca dragocenih aparatur in inštrumentov je doslej 
zajela aparature, s katerimi razpolagajo institucije fakultet. Oba pregleda bosta 
omogočila raziskovalnim institucijam večjo smotrnost pri nakupovanju lite- 
rature in aparatur. 

Perspektivni program raziskovalnega dela 1960 do 1965. 
Ugotavljanje republiških znanstvenih kapacitet in priprava programa razisko- 
valnega dela za dobo od 1960 do 1965 pomenita osrednjo letošnjo dejavnost 
Sveta za znanost. Ko se je pripravljal družbeni plan gospodarskega razvoja LRS 
za razdobje 1957 do 1961, še ni bilo organa, ki bi bil mogel pripraviti perspek- 
tivni program raziskovalnega dela in v nadaljnjih fazah spremljati njegovo 
realizacijo. Z ustanovitvijo Zveznega sveta za znanstveno delo in republiških 
svetov za znanost smo šele dobili organe, ki so sposobni izdelati splošni program 
za načrtni razvoj raziskovalne dejavnosti kakor tudi vsklajati in urejati razmerja 
med materialnimi i" drugimi napori družbe za napredek posameznih ved. Zvezni 
svet kakor tudi republiški sveti so med drugim tudi zato, da bi pravi čas pri- 
pravili material za razpravo o prihodnjem perspektivnem družbenem planu, 
uvrstili izdelavo perspektivnega programa raziskovalnega dela med svoje te- 
meljne naloge. 

Zvezni svet je to delo organiziral po svojih odborih in komisijah, v katerih 
so sodelovali številni slovenski znanstveniki. O vseh predosnutkih zveznega 
programa so razpravljale komisije repubiškega sveta, o samih osnutkih pa tudi 
plenum sveta. 

Svet za znanost se je pri obravnavanju osnutka republiškega programa 
uporabljal metodologije zveznega sveta, pri čemer so zveznim odborom ustrezale 
svetove komisije: za družbene vede, za naravoslovne vede, za matematične in 
tehnične vede ter za kadrovske zadeve, poleg tega pa si je za ožja področja 
organiziral še pomoč ustreznih podkomisij ali posameznikov. Te delovne skupine 
so najprej evidentirale institucije, ki v celoti ali pa vsaj od časa do časa oprav- 
ljajo raziskovalno delo (19 samostojnih zavodov, ki so v registru znanstvenih 
zavodov 10 inštitutov Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 79 institucij 
v sestavu fakultet ter 14 drugih institucij), nato pa so deloma same, deloma pa 
s podkomisijami proučile poročila institucij in vsaka za svoje področje pri- 
pravile zametek perspektivnega programa. Tako urejeno gradivo je bilo pred- 
loženo kot predosnutek Svetu za znanost, ki ga je načelno odobril. 

Ker je planiranje v znanosti tudi za zunanji svet ^e izredno trd oreh, pri 
nas pa sploh prvi poizkus, je razumljivo, da ima osnutek programa svoje 
pomanjkljivosti.  Največ teh  izvira iz  ne dovolj   dognane metodologije in  iz 
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nezadostne evidence, ki se je za področje znanosti šele začela ustvarjati. Vendar 
je že samo to, da se je tak osnutek sploh mogel izdelati, uspeh, saj pomeni 
prvi kolikor toliko celotni pregled naših zmogljivosti in potreb. 

Osnutek programa raziskovalnega dela v LR Sloveniji za leta 1960 do 1965 
sestavljajo poleg uvoda, ki daje problemski povzetek vsega gradiva, še trije 
zvezki: Program raziskovalnega dela s področja družbenih ved. Program raz- 
iskovalnega dela s področja naravoslovnih ved in Program raziskovalnega dela 
s področja matematičnih in tehničnih ved. Oznaka tega gradiva z besedo 
»program« seveda ni povsem ustrezna, ker je resnični obseg raziskovalnega dela 
odvisen od sredstev, ki jih bo družba zanj mogla dati, in ker se program v 
glavnem vendarle oslanja na predloge raziskovalnih institucij, ki — čeprav 
pregledani v strokovnih komisijah ali podkomisijah — pomenijo vendarle bolj 
evidentiranje njihovih možnosti kot pa najbolj nujnih raziskovalnih nalog s 
stališča celotnih družbenih potreb. S te plati se bo celotni program lahko 
dopolnil pri obravnavanju v okviru političnih in gospodarskih organizacij ter 
Izvršnega sveta. 

Iz obširne tematike je razvidno, da je raziskovalno delo v Sloveniji izredno 
pestro, da zajema številna znanstvena področja, čeprav je seveda razmerje med 
posameznimi področji po kvaliteti in po kvantiteti zelo različno. Program skuša 
— vsaj v okviru možnosti realizacije finančnih in kadrovskih potreb — upošte- 
vati zlasti tista področja, kjer so potrebe po razširitvi in poglobitvi razisko- 
valnega dela najbolj pereče. Pri tem skuša vključiti v prihodnje obravnavanje 
prvenstveno tiste probleme, ki so za našo stvarnost najbolj pereči in katerih 
rešitev je odločilna za hitrejšo in vsestransko rast naše socialistične  družbe. 

Končno je treba še poudariti, da pri sestavljanju programa znanstvenega 
dela ne gre za nespremenljive okvire, ampak predvsem za usmeritve, s katerimi 
nikakor ni onemogočena izvedba drugih tem ali nalog, katerih rešitev bo 
terjalo življenje. 

Z nakazanimi nalogami, ki jih je skušal reševati Svet za znanost, seveda 
ni zajeta problematika naše znanosti. Svet še nima v celoti izdelane koncepcije 
znanstvene politike, saj se je ukvarjal predvsem s pomembnimi tekočimi nalo- 
gami ob pripravljanju zveznega in republiškega perspektivnega programa 
raziskovalnega dela, pri čemer sta se pokazali kot posebno pereči skrb za 
smotrno kadrovsko politiko in za vsklajevanje vseh znanstvenih prizadevanj, 
pa tudi zato, ker se je ravno glede tega lotil na vsem tem obširnem in zamo- 
tanem področju dejansko šele pionirskih nalog. 

4. Sekretariat LRS za kulturo, prosveto in  znanost 

Sekretariat za kulturo, prosveto in znanost je v 1. 1959 opravljal naloge, 
kakor mu jih je začrtala uredba in kakor mu jih je nalagalo tekoče delo Sveta 
za kulturo in prosveto in Sveta za znanost. 

Spričo nalog, ki so se pomnožile tako z razširjeno dejavnostjo s pred- 
stavniki okrajnih svetov okrepljenega Sveta za kulturo in prosveto in predvsem 
s povečano dejavnostjo ravno tako okrepljenega Sveta za znanost, kakor tudi 
z nenehoma naraščajočo splošno kulturno in prosvetno dejavnostjo — posebno 
na področju splošne kulturne vzgoje in vseh vrst izobraževanja, se je izkazalo. 
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da je sekretariat prešibak, da bi lahko opravljal vse svoje dolžnosti dovolj 
hitro in temeljito. 

Povrh tega so praktične, vsakdanje naloge, tekoče pravnoupravno delo, 
pomanjkljiva statistična služba in razdeljevanje danih materialnih sredstev 
marsikdaj omejevali sekretariat pri opravljanju predvsem osnovnih nalog, mu 
jemale možnost celotnega pregleda problemov ne samo posameznih kulturnih 
dejavnosti ali institucij, ampak predvsem celotnih kulturnih razmer v Sloveniji 
in s tem možnosti, da bi kar se da pomagal tudi okrajnim in občinskim čini- 
teljem ali institucijam smotrno vsklajujoč vsa prizadevanja in opirajoč se pred- 
vsem na široko razpredeno mrežo družbenih organov, društev, organizacij itd. 

Zaradi tega je izdelal predlog nove sistemizacije delovnih mest, v kateri je 
predvidena predvsem skromna razširitev strokovnega osebja na področju zna- 
nosti in delna organizacijska preureditev. 

S pomočjo posameznih komisij, prizadetih institucij oziroma družbenih 
organov, posvetov s prizadetimi strokovnjaki ipd., je sekretariat poleg poročil 
ob pripravah posameznih predpisov pripravil, kakor je razvidno iz poročil 
svetov naslednja obširnejša poročila ali analize: »Poročilo o delu Sveta za 
kulturo in prosveto v poslovni dobi 1958-59«, poročilo »Stipendiranje v Slo- 
veniji«, poročilo »Problemi filmske proizvodnje v Sloveniji«, »Uvod v osnutek 
perspektivnega programa raziskovalnega dela v Sloveniji 1960-65«, napisan na 
podlagi uvodnih poglavij posameznih elaboratov, dokončno izdelan od redak- 
cijske komisije in izpopolnjen s poročilom kadrovske komisije Sveta za znanost, 
»Poročilo o delu Sklada za pospeševanje založništva v letu 1959«, »Anketo o 
materialnih življenjskih razmerah znanstvenih delavcev in pomožnega strokov- 
nega osebja«, poročilo »Materialni pogoji za razvoj kulture, prosvete in znanosti 
v okvirih izpolnjevanja perspektivnega družbenega plana 1957-1961« (analiza 
investicij in proračunov) zaradi priprav za razpravo o prihodnjem petletnem 
družbenem planu, »Poročilo o delu okrajnih in občinskih svetov za prosveto 
in kulturo« in končno »Poročilo Sekretariata za kulturo, prosveto in znanost 
LRS Izvršnemu svetu LS LRS za leto 1959«. 

V naslednjem navajamo nekaj obširnejših problemov in nalog, s katerimi 
se je sekretariat ukvarjal in glede katerih ga čakajo še številne naloge, ne da 
bi pri tem natanko razmejevali naloge sekretariata od nalog obeh svetov, zakaj 
delo vseh je nujno nenehoma prepleteno, in ne da bi se lotevali podrobnosti. 

Družbeno upravljanje. Družbeno upravljanje na področju kul- 
ture prosvete in znanosti se je docela uveljavilo in si že več ali manj izdelalo 
delovne metode, zaradi česar pa postaja čedalje bolj pereča naloga, smotrno 
vsklajevati prizadevanja posameznih družbenih organov. Delo filmskih in za- 
ložniških svetov, upravnih odborov ali svetov posameznih kulturnih ali znan- 
stvenih institucij, društev itd., je pokazalo, da skrbijo vsak za svojo institucijo 
ali za svoje področje, da pa je njihovo skupno delo premalo vsklajeno s stališča 
celotnih potreb ali tudi zmogljivosti republike. Zaradi tega so mogle nastati 
posamezne pomanjkljivosti, ki se kažejo n. pr. v filmski proizvodnji predvsem 
v pomanjkanju skrbi za filmsko politiko, zasnovano s stališča celotnih druž- 
benih potreb, ne pa samo posameznega podjetja, v založništvu predvsem v 
nekaterih zapostavljenih in sorazmerno zaostalih področjih njihove dejavnosti 
ali drugod v nepovezanosti prizadevanj posameznih kulturnih ali znanstvenih 
institucij z enakimi smotri ipd. To nalogo je v nekaterih zadevah, opravljala sta 
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jo tudi oba sveta — vendar bo treba v prihodnje posvetiti prav tefnu posebno 
pozornost tako v obeh svetih, kar sta že ugotovila kakor v sekretariatu, hkrati 
pa pritegniti k sodelovanju vse prizadete činitelje, da bi tako s smotrnim 
vsklajevanjem odpravili pomanjkljivosti in nastala nesorazmerja in preprečili 
nepotrebno trošenje časa in sredstev ne da bi s tem kakorkoli zavirali pobudo 
posameznih organizacij  oziroma  institucij. 

Kadri. Kljub temu, da je pri sekretariatu vpeljan natančen pregled 
štipendistov, da je komisija za kadre Sveta za znanost izdelala na podlagi 
kadrovskih poročil v posameznih poglavjih osnutka perspektivnega programa 
raziskovalnega dela poročilo o kadrih, je kadrovska problematika v celoti še 
zmeraj nepregledna, kadrovska služba pa prešibka. Kadrovska politika je še 
večidel — kljub veliko večji skrbi, ki jo zadnje čase za kadrovska vprašanja 
kažejo posamezne organizacije ali institucije in še posebej Univerza — nepove- 
zana in nenačrtna tako v smislu živega spremljanja nadarjenih mladih ljudi 
od srednje šole pa do podiplomskega študija ali eventualne specializacije v 
tujini kakor tudi v smislu smotrnega razmeščanja predvsem mlajših strokov- 
njakov v naše znanstvene in kulturno-prosvetne institucije. Vse to pa bo docela 
možno šele potem, ko bomo imeli ne samo pregled potreb na posameznih 
področjih, ampak pregled celotnih družbenih potreb. Poleg tega vse ugotovitve 
komisije za kadre pri Svetu za znanost (in ravno tako komisije za kadrovske 
zadeve pri zveznem Svetu za znanstveno delo) opozarjajo na to, da razpolagajo 
samo s splošnimi vtisi ali .mnenji, ne da bi se lahko opirali na kako studijsko 
pripravljeno gradivo, predvsem seveda takrat, kadar gre za vsebino in kvaliteto, 
n. pr. za analizo strokovnega ali idejno-političnega profila našega znanstvenika. 
Sekretariat je konec leta 1959 izpeljal anketo o materialnih življenjskih raz- 
merah znanstvenih delavcev in pomožnega strokovnega osebja in med drugim 
ugotovil naslednje: da je med raziskovalci le 26,7% takih, ki niso honorarno 
zaposleni, da znašajo honorarji pri osebju s fakultetno izobrazbo približno 20 0/o 
vseh dohodkov, pri pomožnem strokovnem osebju pa komaj 10 %, da so med 
vzroki honorarne zaposlitve na prvem mestu materialni, na drugem zanimanje 
za probleme, na tretjem pomanjkanje kadrov, na četrtem nujnost zaradi izredne 
strokovne usposobljenosti, da je približno tretjina znanstvenih delavcev brez 
lastnega stanovanja, ena tretjina pa takih, ki imajo v lastem stanovanju tudi 
prostor za neovirano znanstveno ali strokovno delo itd. Fluktuacija srednjega 
strokovnega kadra — predvsem beg v podjetja, neprimerno plačevanje, pri ka- 
terem posebno mlajši strokovnjaki nimajo zmeraj primerne materialne stunu- 
lacije, problemi štipendiranja, specializacije doma in v tujini itd., vse to je ob 
izdelavi perspektivnega programa opozarjalo na kadrovsko problematiko tudi 
s te, materialne plati. Zvezna komisija za kadre bo izdelala enotno metodologije, 
s katero bodo kadrovske komisije republiških svetov za znanost skušale priti do 
najnujnejše dokumentacije o znanstvenih kadrih. Sekretariat bo tem vpra- 
šanjem posvetil v letu 1960 posebno pozornost in med drugim tudi zaradi tega 
v okviru nove sistemizacije delovnih mest okrepil kadrovsko službo, zakaj samo 
tako bo lahko zbral in pripravil osnovno gradivo, ki bo potrebno obema sve- 
toma, predvsem pa Svetu za znanost. 

Kulturne zveze. Neblagovna devizna sredstva Sveta za kulturo in 
prosveto so znašala v letu 1959 1,250.000 deviznih dinarjev, od katerih je bilo 
porabljenih za potovanja predstavnikov posameznih kulturnih ali znanstvenih 
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institucij 19 %, za udeležbo na mednarodnih kongresih 14 %, za kulturne in 
umetniške prireditve 8 "/o, za kotizacije 3 %, za transfere 24 % in za študij in 
specializacijo 32 0/o. Poleg tega je v enake namene bila porabljana tudi vsota 
275.000 deviznih dinarjev, ki jih je dala na razpolago zvezna komisija za kul- 
turne stike s tujino. Z vsejni temi sredstvi so bila omogočena potovanja naših 
kulturnih in znanstvenih delavcev na mednarode kongrese, priprava umetniških 
razstav v tujini, včlanjenje naših institucij v raznih mednarodnih organizacijah, 
14 znanstvenim in kulturnim delavcem pa je bil omogočen krajši študij. Poleg 
tega je sekretariat tudi posredoval štipendije tujih vlad. Za študijsko leto 
1959-60 je bilo 24 takih razpisov, na podlagi katerih je prejelo štipendije 25 
kandidatov: 4 inženirji, 3 zdravniki, 1 socialni delavec, 1 ekonomist, 2 mate- 
matika, 1 arheolog, 2 orientalista, 4 romanisti, 1 germanist, 1 gledališki, 3 li- 
kovni in 2 glasbena umetnika, ki so šli na študij v naslednje države: v Italijo 5, 
v Anglijo 4, Francijo 4, ZAR 2, Avstrijo 1, Belgijo 1, Burmo 1, CSR 1, Dansko 1, 
Indijo 1 na Japonsko 1, v Kanado 1, Sovjetsko zvezo 1 in na Švedsko 1. Poleg 
tega ie upravni odbor Sklada za pospeševanje upodabljajočih umetnosti »Moee 
Piiada« odobril enemu kandidatu dvomesečno štipendijo za študij v Italiji, 
dvema pa nakup deviznih sredstev po uradnem tečaju za dvomesečno speciali- 
zacijo v tujini. Ob tem je treba omeniti še nekatere zamenjave znanstvenih in 
kulturnih delavcev z državami, s katerimi ima naša dežela kulturne zveze. V 
letu 1959 smo imeli več zamenjav in obiskov s področja kulture in znanosti s 
Poljsko. Na ljubljanski univerzi študira trenutno 8 tujih študentov, štipen- 
distov naše vlade, in sicer: 6 iz ZAR,  1 iz Libanona in 1 iz Poljske. 

Sklad za pospeševanje kulturne dejavnosti, ki ga upravlja upravni odbor, 
je v letu 1959 razdelil skupno 12,500.000 din, in sicer za naša ali tuja gleda- 
liška gostovanja 2,392.000 din, za naše ali tuje glasbene prireditve 2,813.000 din, 
za naše ali tuje likovne razstave 2,874.000 din in za propagando naše umetnosti 
v tujini 4,420.420 din. Od vseh prireditev jih je bilo 16 v republiki, 7 v drugih 
republikah in 7 v tujini. 

Ob tem, da je bilo leto 1959 bogato raznih uspelih prireditev — od med- 
narodne grafične razstave in drugih manjših razstav likovne umetnosti do 
gostovanj jugoslovanskih ali tujih umetniških ansamblov, da so se v jugoslo- 
vanskih okvirih najbolje povezovala posamezna društva — v svojih zvezah ali 
združenjih, ob vseh teh in drugih podatkih pa je očitno naslednje: da so kul- 
turno vezi S tujino — kolikor imajo z njimi opraviti oba sveta in sekretariat — 
v glavnem urejene in vsklajene s prireditvami, ki jih planira zvezna komisija 
za slike s tujino, da pa je to samo del te široko razpredene dejavnosti na pod- 
ročju kulture, prosvete in znanosti, da vsa prizadevanja na tem področju le niso 
v celoti evidentirana in ne dovolj vsklajena, da je pošiljanje naših strokovnjakov 
v tujino še zmeraj premalo smotrno, da glede tega še zmeraj ni pravih soraz- 
merij med posameznim' področji, posebno če upoštevamo potrebe, da so vezi 
z drugimi jugoslovanskimi republikami nasploh odločno prešibke, posebno na 
nekaterih področjih, da smo imeli premalo zvez z njihovimi sveti za kulturo 
ali /nanosi, / njihovimi pomembnejšimi družbenimi organi, da je bilo premalo 
zvez med inslilucijami, listi, revijami in tudi posamezniki — javnimi in kultur- 
nimi delavci, publicisti itd. 

Glede zvez s tujino ob pomoči obeh svetov bo sekretariat še nadalje vskla- 
jeval prizadevanja vseh prizadetih nnilcljev. Zveze z drugimi republikami bo 
mogoče izboljšati in okrepili predvsem s pomočjo upravnega odbora sklada za 
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pospeševanje kulturne dejavnosti in prizadetih institucij ali organizacij. Svetu 
za kulturo in prosveto pa namerava sekretariat predložiti poročilo o sedanjem 
stanju, da bi lahko izdelal osnovna napotila za izboljšanje splošne kulturne 
politike v tem pogledu. 

Materialni razvoj kulture, prosvete in znanosti. 
Očitno je, da je bilo vse to področje premalo pripravljeno za razpravo o pet- 
letnem družbenem planu 1957-61. Da bi bili bolje pripravljeni ob razpravi o 
prihodnjem, je sekretariat v letu 1959 posvetil posebno pozornost zbiranju 
gradiva o izvrševanju družbenega plana v letih 1957-59 — glede tekočih iz- 
datkov (proračuni) in glede investicij — v republiki, okrajih in občinah. Na 
podlagi zbranega gradiva je izdelal analizo, ki naj bi pomagala ustvariti po- 
dobo celotnega izvrševanja plana na tem področju, podobo posameznih tendenc 
in problemov, o katerih bo razpravljal tudi Svet za kulturo in prosveto. To 
prizadevanje sekretariata je šlo v korak s prizadevanjem Sveta za znanost, ko 
je pripravljal osnutek perspektivnega programa raziskovalnega dela za raz- 
dobje 1961 do 1965, Sveta za kulturo in prosveto, ki je priporočil izdelavo per- 
spektivnega programa filmske proizvodnje, dopolnjenega s programom razvoja 
kinematografske mreže v Sloveniji, s prizadevanjem Slovenskega narodnega 
gledališča v Ljubljani, ki je izdelalo petletni plan rekonstrukcije obeh svojih 
hiš — Opere in Drame itd. Ker se hkrati pripravlja petletni plan graditve uni- 
verz, visokih šol in akademij v Jugoslaviji in ker bo sekretariat zbral tudi 
gradivo glede potreb po novih ali prenovljenih okrajnih in občinskih kulturnih 
in prosvetnih institucijah v naslednjih letih, bo lahko celotno področje kulture, 
prosvete in znanosti za razpravo o novem družbenem planu razmeroma dobro 
pripravljeno. 

5. Univerza 

Delo Univerze v Ljubljani v letu 1959 označujejo zlasti naslednje značilnosti: 
— intenzivno proučevanje in reševanje študijskih vprašanj v zvezi s pri- 

zadevanji za reformo visokošolskega študija; 
— uvajanje določenih pedagoških novosti zaradi izboljšanja študijskih 

uspehov; 
— demokratizacija vpisa novincev na fakultete; 
— začetek izvajanja dolgoročnega načrta investicijske izgradnje univerze. 
Razen naštetih osnovnih je reševala univerza v preteklem letu še vrsto 

drugih pomembnih vprašanj  organizacijske,  kadrovske in materialne prirode. 

Studijska vprašanja. Ker so fakultete pri sestavljanju študijskih 
načrtov za štiriletni oziroma petletni študij v letu 1958 premalo upoštevale, da 
je treba študijsko snov prilagoditi skrajšani študijski dobi, je bilo treba zlasti na 
gospodarskih fakultetah ponovno proučiti to vprašanje in ga vskladiti z realnimi 
možnostmi. Pri tem naj bi gospodarske fakultete v večji meri kot doslej prešle 
od izobraževanja strokovnjakov splošnega tipa določene stroke k usmerjanju 
študija v ožja strokovna področja v skladu s potrebami našega gospodarstva. 
Rezultati teh prizadevanj se kažejo v naslednjem: 

Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo. Na gradbenem oddelku 
je študij od tretjega letnika dalje usmerjen v hidrotehnično-konstrukcijsko, 
v  konstrukcijsko   in   v  prometno-konstrukcijsko  smer.   Studij   na  geodetsko- 
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komunalnem oddelku se že od prvega semestra dalje deli v čisto geodetsko in v 
geodetsko-komunalno smer. Studij na oddelku za arhitekturo se v četrtem 
letniku usmerja v šest smeri: stanovanjske zgradbe, javne zgradbe, industrijske 
zgradbe, urbanizem, notranja oprema, razvoj arhitekture. 

Fakulteta za elektrotehniko in strojništvo. Na oddelku za elektrotehniko se 
je usmeritev v študij jakega oziroma šibkega toka poglobila in se začenja že 
v drugem in ne šele v tretjem letniku kakor prej. Na strojnem oddelku je 
usmeritev manj izrazita, nakazuje pa se v seminarjih za usmeritev v četrtem 
letniku. Vsak slušatelj mora izbrati najmanj dva izbirna predmeta po šest ur 
tedensko. 

Fakulteta za rudarstvo, metalurgijo in kemijsko tehnologijo. Tu so bile 
uvedene naslednje študijske smeri: 

— na oddelku za kemijsko tehnologijo od tretjega letnika dalje: anorganska 
kemijska tehnologija, tehnologija silikatov in gradiva, organska kemijska tehno- 
logija in tehnologija makromolekularnih snovi; 

— na oddelku za tehniško fiziko od četrtega letnika dalje: fizika, nuklearna 
tehnika. 

Studij na rudarsko-metalurškem oddelku in oddelku za tekstilno tehnologijo 
že sam po sebi pomeni specializacijo, zaradi česar tu niso šli v ožje usmerjanje 
študija. 

Fakulteta za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo. Na agronomskem 
oddelku je usmeritev izvedena tako, da si slušatelji v četrtem letniku izbirajo 
teme za diplomsko delo iz devetih predmetnih skupin: pedološke, poljedelske, 
vrtnarske, živinorejske, mlekarske, sadjarske, vinogradniške, ekonomske in 
agrotehnične. Na gozdarskem oddelku razpravljajo o tem, da se uvede posebna 
lesno-industrijska smer. 

To je prvi začetek ožjega usmerjanja študija na gospodarskih fakultetah. 
Potrebe gospodarstva bodo brez dvoma zahtevale v bodočnosti nadaljnji razvoj 
v to smer. Od družbenih fakultet je Ekonomska z novim učnim načrtom in z 
uvedbo izbirnih predmetov tudi že krenila na pot diferenciranja študija. Studij 
na Filozofski fakulteti in Naravoslovni fakulteti je že od poprej organiziran po 
predmetnih skupinah. Naravoslovna fakulteta je v letu 1959 na priporočilo 
Ljudske skupščine LRS uvedla študij po novih dvopredmetnih skupinah. 

V tem letu so bili na vseh fakultetah v okviru potrjenih učnih načrtov 
izdelani podrobni študijski programi, ki so sedaj pripravljeni za tisk. Z njimi 
je natančneje določen obseg in vsebina posameznih predmetov. Na splošno se 
tem programom očita, da so preozko strokovni in premalo povezani z družbeno 
stvarnostjo ter njeno problematiko in jih bo treba seveda v tem smislu nadalje 
izpopolnjevati. 

Da bi se študijsko delo intenziviralo in pospešilo, so bile v teku leta tudi 
na področju pedagoškega dela in njegovih metod uvedene nekatere novosti in 
izboljšave, kakor n. pr. večji poudarek na praktičnih vajah v laboratorijih in 
seminarjih, delitev velikega števila študentov pri posameznih predmetih na 
manjše skupine, ustanavljanje svetov posameznih letnikov, ki jih sestavljajo 
učitelji in študenti, uvajanje mentorstva posameznih učiteljev nad posameznimi 
letniki itd. Ustanovitev univerzitetne založbe je ugodno vplivala na izdajanje 
učbenikov in skript. Založila jih je že v prvem letu 25, v letu 1960 pa naj bi jih 
izšlo 60. Vsi ti ukrepi naj bi pripomogli k temu, da bi študij postal uspešnejši. 
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da bi se razpoložljivi čas ekonomičneje uporabil in da bi s tem družba hitreje 
prišla do potrebnih strokovnjakov. 

Kjub temu pa študijski uspehi študentov, ki so se vpisali na univerzo v 
jeseni 1958 in torej študirajo po novih učnih načrtih niso zadovoljivi, čeprav 
so mnogo boljši kot prejšnja leta, in sicer zlasti tam. kjer so nove oblike dela 
s študenti resno izvajali. Pogoje za prehod iz prvega v drugi letnik je pred 
vpisom v študijsko leto 1959/60 izpolnilo: 

na Fakulteti za rudarstvo, metalurgijo in kemijsko tehnologijo 76,2 0/o stud. 
na Fakulteti za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo    .    . 75,2 % stud. 
na Ekonomski fakulteti  74,1 "/o stud. 
na Naravoslovni  fakulteti  71,2 0/o stud. 
na Filozofski   fakulteti      .    .    .   ■  59,2 »/o stud. 
na Fakulteti za elektrotehniko in strojništvo  56>9 0'0 štu"- 
na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo   .    .    • 47,8 •Vo stud. 
na Fakulteti za splošno medicino in stomatologijo  47    0/o stud. 
na Pravni fakulteti J^'lJ^L 

na vsej Univerzi    .    . 60,8 % stud. 

Hkrati kaže ta podatek, da so pogoji za prehod iz prvega v drugi letnik na 
posameznih fakultetah zelo različni po svoji zahtevnosti in da bo treba to 
vprašanje ponovno obravnavati. 

Število diplomantov je v letu 1959 ostalo na približno isti višini kot zadnji 
dve leti ter znaša 734, kar pomeni nekaj nad V« študentov ustrezne vpisne 
generacije. 

Po odloku Zveznega izvršnega sveta se je način sprejemanja novincev na 
fakultete v šolskem letu 1959/60 bistveno spremenil. Prvič se je vršil z razpisom 
in prvič so se na razpis lahko prijavili tudi kandidati brez doslej obvezne 
srednješolske izobrazbe. Podrobneje so bili vpisni pogoji za posamezne vrste 
kandidatov določeni z dopolnilnimi predpisi Izvršnega sveta, univerzitetnega 
sveta in fakultetnih svetov. Določeno maksimalno število novincev je bilo dose- 
ženo na vseh gospodarskih fakultetah in na fakulteti za splošno medicino in 
stomatologijo, ni pa bilo doseženo na Naravoslovni fakulteti, Filozofski fakulteti 
ter Pravni in Ekonomski fakulteti. Največje zanimanje je vladalo za študij 
medicine, arhitekture in tekstilne tehnologije. 

V okviru razpisa se je od skupnega števila kandidatov (2923) prijavilo 452 
kandidatov brez ustrezne formalne izobrazbe, ki so morali po predpisih oprav- 
ljati sprejemni izpit. Izpit je z uspehom naredilo 139 kandidatov, padlo jih je 
220, 93 pa jih je odstopilo. Glede na kratek čas, ki je bil na razpolago za pri- 
pravo na sprejemni izpit, je število prijav zadovoljivo, manj zadovoljivi pa so 
izpitni rezultati (30,8 0/o uspešnih), socialna pripadnost kandidatov (21,2% 
delavcev, 58,9 % uslužbencev, 19,9 0/o ostalih) in njihova opredelitev za posa- 
mezne študijske stroke (40 % za študij prava, 25,9 0/o za študij na gospodarskih 
fakultetah). 

Na pobudo Zvezne in Republiške ljudske skupščine se je na Univerzi začela 
v preteklem letu intenzivna razprava o nadaljnji globlji reformi univerzitetnega 
študija. Gre za to, da se ta reformira tako, da bodo fakultete v bodoče dajale 
več strokovnjakov, diferenciranih po stopnji in obsegu svoje strokovnosti. To 
naj bi se doseglo z ureditvijo študija v treh stopnjah. Prva, dvoletna stopnja, 
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naj bi dajala višje kvalificirane strokovnjake, druga, štiriletna, visokokvalifi- 
cirane, tretja stopnja tako imenovani podiplomski študij — pa naj bi dajala 
analitike, konstruktorje in naraščaj za znanstveno-raziskovalno delo za razna 
področja družbene dejavnosti. Tak način bi seveda zahteval preureditev sedanjih 
učnih načrtov tako, da bi se strokovni, praktični predmeti predavali že od prvega 
letnika dalje in da bi se njihove teoretske osnove poglabljale v drugi oziroma 
v tretji fazi študija. 

Po teh načelih se je na Univerzi in njenih fakultetah začelo intenzivno delo 
pri pripravah za tako reformo. Prišlo je do posvetovanj s predstavniki gospo- 
darstva, družbenih organizacij in javnih služb, da bi se z njihovo pomočjo 
ugotovile potrebe po strokovnih profilih in številu potrebnih strokovnjakov za 
posamezna področja. Fakultete naj bi do konca januarja 1960 skušale aplicirati 
splošna načela reforme na lastne potrebe in možnost, pripravile osnutke novih 
učnih načrtov ter predloge morebitnih kadrovskih in materialnih potreb za tako 
reformo. V glavnem ni načelnih pomislekov proti poglobljeni reformi univer- 
zitetnega študija, potrebni pa bodo intenzivni napori učnega kadra in upravnih 
organov, da bi se lahko reformirani študij začel izvajati vsaj na nekaterih 
fakultetah že v študijskem letu 1960/61. 

Organizacijska vprašanja. Leta 1958 ustanovljeni Inštitut za 
sociologijo je v teku leta 1959 razširil svojo materialno osnovo s prevzemom 
študijske knjižnice Glavnega odbora SZDL, z dodelitvijo ustreznih delovnih 
prostorov in s prevzemom še nekaterih novih nalog (organizacija podiplomskega 
študija iz splošne teorije družbenih ved in sorodnih znanstvenih disciplin). 
Zato je bil preosnovan s statutarno odločbo univerzitetnega sveta, ki jo je 
potrdila Ljudska skupščina LRS, v samostojen znanstveni zavod po 39. členu 
zakona o Univerzi v Ljubljani in po zakonu o znanstvenih zavodih. 

Po priporočilu Ljudske skupščine LRS Naravoslovni fakulteti ter Fakulteti 
za rudarstvo, metalurgijo in kemijsko tehnologijo se je v tem letu v 
organih teh fakultet in v univerzitetnih organih intenzivno proučevalo vpra- 
šanje kako tesneje povezati delo na inštitutih in katedrah nekaterih osnovnih 
predmetov, ki se predavajo na več fakultetah. Tehtni razlogi pedagoške in 
materialne prirode kakor tudi koristi znanstveno-raziskovalnega dela so vse 
boli narekovale potrebo po združitvi doslej samostojnih materialnih in kadrov- 
skih kapacitet v skupne ustanove. Tudi podrobno proučevanje vprašanja je 
pokazalo da so dane možnosti za ustanovitev štirih skupnih inštitutov v obliki 
samostojnih znanstvenih zavodov. To so inštituti za kemijo, za fiziko, mate- 
matiko in mehaniko, za biologijo in za geologijo. Univerzitetni svet je v juniju 
sprejel načelni sklep o ustanovitvi takih inštitutov ter naročil, naj se pripravijo 
ustrezne statutarne odločbe. V predvidenih novih zavodih naj bi se združili 
ustrezni dosedanji majhni inštituti, njihova materialna sredstva in njihovo 
osebje. Opravljali naj bi pedagoško delo za potrebe prizadetih fakultet, hkrati 
pa opravljali tudi znanstveno-raziskovalno delo. 

Kemijski inštitut Borisa Kidriča, Inštitut za elektriško gospodarstvo in 
Inštitut za turbinske stroje, glede katerih ima Univerza skupaj z Izvršnim 
svetom in Slovensko akademijo znanosti in umetnosti ustanoviteljske pravice 
in dolžnosti, pomagajo ustreznim fakultetam le toliko, da dajejo na razpolago 
laboratorije in potrebna sredstva za izdelavo diplomskih nalog študentov ozi- 
roma za pripravljanje disertacij. 
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Narodna in univerzitetna knjižnica je v teku leta prevzela koordinacijo 
naročanja knjig in revij za fakultete in institutske knjižnice, po naročilu Sveta 
za znanost LRS pa tudi izdelavo centralnega kataloga znanstvene literature 
v Sloveniji. Knjižni sklad NUK se je med letom povečal za 16.815 knjig in 
41.776 kosov periodik. 

Pri Univerzi poslujejo štirje univerzitetni skladi, in sicer: 
1. sklad za posojila študentom; iz njega se dajejo študentom višjih letnikov 

in absolventom brezobrestna posojila in se jim s tem omogoča čimprejšnje 
diplomiranje. Poslovanje sklada je uspešno, posojila se redno vračajo. V letu 
1959 je bilo 75 prosilcem odobrenih posojil v znesku 2,893.000 din. 

2. Sklad Prešernovih nagrad. Sklad je namenjen za podeljevanje nagrad za 
dela, ki jih predlože študenti na razpisane teme in za nagrajevanje posebno 
kvalitetnih diplomskih del: V letu 1959 je prejelo Prešernove nagrade 42 stu- 
dentov v skupni višini 640.000 din. 

3. Studentovski zdravstveni sklad krije študentom, ki niso upravičeni do 
zdravstvenega zavarovanja po splošnih predpisih, delno stroške zdravljenja, 
zdravil in drugih zdravstvenih storitev. Njegovi dohodki so v glavnem dotacija 
iz republiškega proračuna (9 mil. v letu 1959) ter prispevki študentov (2,555.000 
v preteklem letu). 

4. Sklad za izgradnjo študentskih stanovanj je bil ustanovljen v letu 1959 
z nalogo, da s sredstvi republike, politično-teritorialnih enot, gospodarskih 
organizacij in drugih udeležencev gradi študentska stanovanja. V letu 1959 so 
v sklad prispevali OLO Celje 6 mil., OLO Maribor 10 mil., OLO Novo mesto 
in Murska Sobota po 1 mil., Železarna Jesenice, Ravne, Zenica in Store pa 
15,498.000 din. Skupno torej 33,498.000 din. S temi sredstvi je sklad začel 
z zidavo dveh stanovanjskih stavb po 180 postelj v študentskem naselju m je 
v ta namen porabil okrog 19 mil. din. Potrebno bi bilo vzbuditi zanimanje še 
tistih okrajnih ljudskih odborov, ki se doslej niso vključili v akcijo, in druge 
gospodarske organizacije, naj podobno kakor železarne z investicijami v stu- 
dentska stanovanja skrbe za urejene stanovanjske razmere svojih bodočih stro- 
kovnjakov. 

Kadrovska vprašanja se spričo reforme študija, zlasti pa ob 
zahtevi, da se študij pospeši, postavljajo v novi luči in se v določenem pogledu 
zaostrujejo. Pa tudi sicer kadrovska situacija ni ugodna. Medtem ko je n. pr. 
od leta 1954/55 do' 1959/60 število študentov naraslo za nad 1000 (16 0/o), se je 
v istem obdobju povečalo število stalnih univerzitetnih učiteljev le za pet (2 %). 
Število študentov, ki pride povprečno na enega učitelja, se je s tem v zvezi 
zvišalo od 26 na 30. To razmerje je seveda na posameznih fakultetah zelo 
različno (na Fakulteti za elektrotehniko in strojništvo 36, na Pravni fakulteti 33, 
na Fakulteti za splošno medicino in stomatologijo 10, na Fakulteti za agronomijo, 
gozdarstvo in veterinarstvo 9). Število honorarnih univerzitetnih učiteljev je 
v tem času naraslo od 149 na 183. 

Na splošno je v tej zvezi univerzitetni svet ugotovil, da fakultetni organi 
doslej niso vodili načrtne in sistematične kadrovske politike. Pri izvolitvah se 
premalo upoštevajo pedagoške in moralno politične kvalifikacije kandidatov. 
Spričo takšnega stanja je sprejel univerzitetni svet določene sklepe, da bi se 
v prihodnje vprašanje kadrovske službe na univerzi reševalo bolj sistematično 
in načrtno. 
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Tudi število asistentov ni zadovoljivo. Na enega stalnega učitelja odpade 
povprečno le 1,2 asistenta, na enega asistenta pa povprečno 25 vpisanih štu- 
dentov. (31 na Filozofski fakulteti, 100 na Pravni fakulteti, 194 na Ekonomski 
fakulteti, 40 na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 51 na 
Fakulteti za elektrotehniko in strojništvo, 7 na Fakulteti za splošno medicino 
in stomatologijo.) V letu 1959 se je število asistentov povečalo za 41. 

Z dograditvijo 5 stanovanjskih stavb s 110 stanovanji za univerzitetno 
osebje, se je v zadnjih letih stanovanjska stiska omilila, vendar je nedavna 
anketa pokazala potrebo po nadaljnjih 150 stanovanjih za učno osebje ter po 120 
stanovanjih za upravno osebje Univerze. 

Studentska vprašanja. Glede študentov veljajo za preteklo leto 
naslednja zapažanja: 

— število rednih in izrednih študentov (7105) je v letu 1959/60 za 463 nižje 
od lanskoletnega vpisa (7568). Na Univerzo so začele prihajati številčno šibkejše 
medvojne generacije; 

— število v letnem semestru 1959 vpisanih je za skoraj 1000 nižje kot število 
v zimskem semestru 1958/59 vpisanih. Tak padec je sicer reden pojav, vendar je 
značilno da se je v letni semester vpisalo kar 600 študentov prvega letnika manj, 
kar priča o premajhni resnosti pri precejšnjem delu novincev; 

— število študentov, ki prihajajo iz strokovnih šol, vsako leto narašča in je 
doseglo v prvem letniku študijskega leta 1959/60 že 38,7% vpisanih; 

— socialni sestav študentov se sorazmerno ni bistveno spremenil; 
— k številu vpisanih je treba prišteti še 700 do 800 takih, ki niso vpisani, 

ker niso izpolnili študijskih pogojev, pa študirajo dalje, ter okrog 1000 absol- 
ventov zadnjih dveh let, tako da znaša skupno število tistih, ki so po študiju 
vezani na delo na fakultetah, okrog 8800. 

Stipendije je prejemalo v študijskem letu 1958/59 okrog 32% vseh 
vpisanih. Kot dajalci štipendij nastopajo ljudski odbori in razni drugi državni 
organi ter gospodarske, zadružne in družbene organizacije. Otroci delavcev 
povečini vsi uživajo štipendije, od otrok kmetov nekaj nad 50 %, od otrok 
uslužbencev pa okrog 30%. Povprečna višina Stipendije že doslej ni krila 
oskrbnih stroškov v študentskih domovih, ki so doslej znašali povprečno 
5700 din mesečno. Glede na to, da se bodo oskrbni stroški iz objektivnih vzro- 
kov dvignili na 6500 do 7000 din mesečno, bi bilo treba to upoštevati pri 
višini štipendij. Univerzitetna komisija za štipendije je republiški komisiji za 
štipendijo pri Svetu za kulturo in prosveto dala ustrezne predloge. Najpo- 
trebnejšim študentom jo kuratorij študentskih domov in menz že doslej po- 
magal z mesečnimi prispevki za prehrano. V ta namen je izdala Univerza v 
letu 1959 9,75° ml^- din, letos pa razpolaga z namembno proračunsko postavko 
v znesku 13 milijonov din. 

Kapaciteta študentskih domov je v letu 1959 ostala v glavnem enaka 
(okrog 1660 ležišč). Izguba Mojzerjevega doma na Poljanski cesti, v katerega 
se je preselila Zveza študentov, se je delno kompenzirala z dodelitvijo pro- 
stora v Domu Srednje gradbene šole. GLO Ljubljana se je obvezal, da bo zidal 
za študentska stanovanja nov blok in s tem nadomestil izgubo 60 mest v 
Akademskem kolegiju v letu 1957 in izgubo, ki je nastala z izpraznitvijo 
Mojzerjevega doma. 
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Glede na veliko pomanjkanje primernih stanovanj za študente (ustrezna 
komisija je mogla letos ugodno rešiti okrog 77% prošenj za sprejem v stu- 
dentske domove), ki se bo s pričakovanim večjim vpisom v prihodnjih letih in 
z uvedbo podiplomskega študija še stopnjevalo, menimo, da bi bilo treba v 
prihodnje investirati letno okoli 100 mil. din za izgradnjo novega stanovanj- 
skega prostora za študente. 

Glede študentskih menz je treba ugotoviti, da so v letu 1959 izgubile 
značaj izključno študentskih menz, da so postale dostopne tudi drugim držav- 
ljanom in da se vključujejo v dejavnost stanovanjskih skupnosti svojega 
območja. 

Študentska zdravstvena služba močno trpi zaradi akutnega pomanjkanja 
prostorov, zlasti ne more v večji meri organizirati preventivnega zdravstve- 
nega varstva študentov. Treba bi bilo realizirati že izdelane načrte za izgrad- 
njo novih prostorov. 

Telesno-vzgojna dejavnost študentov se razvija v okviru Zveze student- 
skih športnih organizacij in AŠD Olimpije. Možnosti za telesno-vzgojno delo 
so se v letu 1959 izboljšale z izgradnjo ustreznih naprav na terenu pod Mu- 
zejem NOB, za kar sta sredstva prispevala Zvezna komisija za telesno kulturo 
in OLO Ljubljana. 

Stiki z domačimi in tujimi univerzami ter drugimi 
znanstvenimi organizacijami. Univerza v Ljubljani je vse leto so- 
delovala v Skupnosti jugoslovanskih univerz zlasti v prizadevanju za re- 
formo univerzitetnega študija. Tesne stike vzdržuje ljubljanska Univerza z 
Univerzo v Nancyju, poglobila je tudi stike z Univerzo v Nottmghamu, ki je 
v avgustu organizirala seminar iz angleške književnosti za slušatelje angli- 
stike. Predlog je, naj bi bil seminar vsako leto. Z lastnimi deviznimi sredstvi 
je omogočila Univerza 10 svojim članom krajše ali daljše študijsko bivanje 
v tujini, 28 članom pa udeležbo na raznih mednarodnih in nacionalnih kon- 
gresih ter znanstvenih zborovanjih. Razen tega pa je več članov fakultet odšlo 
v tujino s sredstvi Akademijskega sveta FLRJ, Komisije za kulturne stike 
s tujino in raznih gospodarskih organizacij. 

Univerzitetna uprava in univerzitetni svet sta na pobudo Izvršnega sveta 
še posebej razpravljala o sodelovanju Univerze z azijskimi in afriškimi drža- 
vami ter njihovimi kulturnimi in znanstvenimi ustanovami in o študiju jezika 
in kulture naših neposrednih sosedov. V zvezi s tem je Univerza sprejela 
nekatere konkretne sklepe. 

Znanstveno raziskovalno delo ljubljanske Univerze je bilo 
v letu 1959 dokaj obsežno. Opravljalo se je v okviru fakultetnih institutov, 
kolektivno in individualno. Zlasti na gospodarskih fakultetah je ^1« v 

glavnem tesno povezano s potrebami prakse. O tem delu pričajo zborniki 
znanstvenih razprav, ki jih izdajajo nekatere fakultete, znanstvene ^^ 
članov ljubljanske Univerze pa so bile objavljene tudi v drugih republiških 
in jugoslovanskih znanstvenih in strokovnih revijah, ter v mnogih tujih znan- 
stvenih publikacijah. O znanstveno-raziskovalnih prizadevanjih na ljubljanski 
Univerzi priča tudi 33 odobrenih disertacij, na podlagi katerih je bila nji- 
hovim avtorjem priznana stopnja doktorja znanosti. 

v 
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Materialna vprašanja. V preteklem letu so se materialna sred- 
stva za Univerzo bistveno povečala. Zlasti velja to za investicijska sredstva. 
Univerzitetni organi so v tem letu napravili podrobno analizo razdelitve raz- 
položljivih proračunskih sredstev med posamezne fakultete; dognanja tega 
proučevanja naj bi v prihodnje zagotovila kar najbolj ekonomično porazde- 
litev razpoložljivih sredstev. 

V letu 1959 je prišlo do intenzivnejše investicijske izgradnje jugoslo- 
vanskih univerz, v okviru njih pa zlasti tistih fakultet, ki izobražujejo stro- 
kovnjake za gospodarstvo. Po prvotnem planu bi ljubljanska Univerza po- 
trebovala v ta namen 2 in pol milijarde dinarjev, po poznejšem načrtu, izde- 
lanem konec leta 1959, ki je upošteval še nekatere druge potrebe, pa so se 
potrebna sredstva za izgradnjo gospodarskih fakultet povečala na 5800 mili- 
jonov din. Velika sredstva bo potrebovala za svojo izgradnjo oziroma rekon- 
strukcijo tudi Fakulteta za splošno medicino in stomatologijo. Filozofska fa- 
kulteta in Naravoslovna fakulteta pa za dokončno izgradnjo njunega objekta, 
nekaj sredstev pa tudi druge fakultete. 

Po navedenem planu izgradnje je Univerza dobila v letu 1959 skupno 
734 418.224 din. Od tega za gospodarske fakultete 522 milijonov. S temi sred- 
stvi so začeli graditi objekt za jaki tok Fakultete za elektrotehniko in stroj- 
ništvo objekt za tekstilno tehnologijo Fakultete za rudastvo, metalurg j io in 
kemijsko tehnologijo, objekta za gozdarski in veterinarski oddelek Fakultete 
za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo. Adaptirala in opremila se je 
zgradba oddelka za arhitekturo, nabavila oprema za strojni oddelek, adaptirala 
zgradba za agronomski oddelek, odkupilo poskusno polje za ta oddelek ter do- 
gradil in opremil Inštitut za metalne konstrukcije. Nadaljevala se je izgradnja 
Naravoslovne in Filozofske fakultete ter adaptirala dvoriščna zgradba Eko- 
nomske fakultete. V predračunu Sveta za zdravstvo LRS so bila zagotovljena 
sredstva za adaptacije na nekaterih inštitutih medicinske fakultete. Poleg 
tega so dobili še Rektorat in nekatere druge fakultete manjša sredstva iz 
sklada za investicijsko vzdrževanje. Zaradi delnega skrčenja prvotnega plana 
negospodarskih investicij, zlasti pa zaradi pomanjkanja gradbenega mate- 
riala Univerza ni mogla uporabiti vseh sredstev, ampak samo do višine 
581 181.611 din in sicer iz sredstev republike 393,313.586 din, iz zveznih sred- 
stev pa 187,858.025 din, ker federacija participira le pri izgradnji gospodarskih 

fakultet. 

6. poglavje 

ORGANIZACIJA OBLASTI IN UPRAVE 

1. Sekretariat IS za zakonodajo in organizacijo 

Delo Sekretariata za zakonodajo in organizacijo v letu 1959 se je v okviru 
njegovega delovnega področja, določenega v 27. členu zakona o upravnih orga- 
nih v LR Sloveniji in v nekaterih drugih predpisih, razvijalo v glavnem po teh 
sektorjih aktivnosti: pripravljanje republiških pravnih predpisov, sestava 
mnenj   poročil in analiz protolemov, izvrševanje nadzorstva nad zakonitostjo 

17' 
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aktov republiških organov in aktov ljudskih odborov ter proučevanje posa- 
meznih problemov s področja komunalnega sistema, družbenih služb in orga- 
nizacije. Sekretariat je tudi skrbel za izvajanje predpisov o volitvah ter oprav- 
ljal nadzor nad delom »Uradnega lista LRS«. 

Delo pri pripravljanju predpisov. Sekretariat je pripravljal 
predloge zakonov in drugih predpisov s področja organizacije oblasti ter glede 
nekaterih posameznih vprašanj, ki ne spadajo v pristojnost drugih upravnih 
organov. Razen tega je sodeloval z drugimi republiškimi upravnimi organi in 
sveti pri pripravljanju vseh predlogov zakonov in drugih predpisov Ljudske 
skupščine in Izvšrnega sveta, s katerimi se urejajo vprašanja iz njihovega 
delovnega področja, deloma pa tudi pri pripravljanju predpisov, ki so jih izdali 
republiški upravni organi in sveti sami. To sodelovanje je obstajalo bodisi v 
tem, da je sekretariat dal k osnutku predpisa svoje mnenje in pripombe ali da 
je neposredno pomagal pri njegovi sestavi, bodisi da je ob sodelovanju pristoj- 
nega republiškega organa pripravil eno ali več redakcij osnutka. 

Na podlagi posebnih pooblastil je izdal sekretariat kot upravni organ pet 
predpisov, od tega prečiščeno besedilo dveh uredb. 

Sekretariat je neposredno pripravil osnutek dveh zakonov o spremembah 
zakona o območjih okrajev in občin v LRS, zakona o organizaciji uprave ljud- 
skih odborov, zakona o muzejih, zakona o varstvu kulturnih spomenikov in 
naravnih znamenitosti, ter osnutke nekaterih uredb, odlokov in drugih aktov 
Izvršnega sveta. V sodelovanju s pristojnim republiškim upravnim organom 
oziroma svetom so bile pripravljene končne ali tudi prejšnje redakcije osnutkov 
zakona o veterinarski službi, zakona o osnovni šoli, zakona o gimnazijah, za- 
kona o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev, dopolnilnih pred- 
pisov k zveznemu zakonu o stanovanjskih razmerjih, zakona o prekrških zoper 
javni red in mir, zakona o hišnikih ter zakona o delovnih razmerjih gospo- 
dinjskih pomočnic in postrežnic. 

Sekretariat je tudi nudil strokovno pomoč Ljudski skupščini pri delu njenih 
odborov, neposredno pa je po svojih predstavnikih sodeloval pri pripravi novih 
poslovnikov Ljudske skupščine in njenih zborov. 

Na podlagi podatkov, zbranih od republiških upravnih organov in svetov, 
je sekretariat pripravil in predložil Izvršnemu svetu program zakonodajnega 
dela za 1. 1959, spremljal izvajanje tega programa in dajal o tem četrtletna 
poročila Izvršnemu svetu. Po programu zakonodajnega dela je bilo predvidenih 
44 zakonov in drugih predpisov Ljudske skupščine LRS ter 44 uredb in drugih 
predpisov Izvršnega sveta. Skupno število zakonov in drugih predpisov,^ ki sta 
jih izdala Ljudska skupščina oziroma Izvršni svet v letu 1959, znaša 106. 
Republiški upravni organi in sveti so izdali 36 predpisov. 

Sestava mnenj, poročil in analiz problemov. Razen pro- 
blemov, ki so bili obravnavani v zvezi s pripravo osnutkov predpisov, ter 
posebnih vprašanj s področja organizacije, komunalnega sistema in družbenih 
služb, ki bodo omenjena pozneje, je obsežen del aktivnosti sekretariata odpadel 
na dajanje pripomb, pravnih mnenj ter poročil in analiz posameznih problemov. 

V 1. 1959 je sekretariat proučeval večje število osnutkov zveznih zakonov, 
pa tudi uredb in drugih predpisov zveznih organov, ter dajal sam ali v sodelo- 
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vanju z ustreznim republiškim organom k posameznemu osnutku svoja stališča 
in .pripombe. Pri tem se ni omejeval samo na pravno redakcijo predpisa, 
ampak je podajal svoja stališča tudi glede vsebinske rešitve vprašanj glede 
na skladnost z ustavnim in pravnim sistemom. 

Med posebej proučevanimi problemi, ki so bili obdelani v Sekretariatu in 
tudi pripravljeni osnutki za njihovo pravno ureditev, je treba omeniti zlasti 
vprašanje statusa servisov družbene prehrane, pri čemer so bili pripravljeni 
osnutek za spremembo zvezne uredbe o gostiščih in teze za poseben zvezni 
zakon, s katerim bi se pravno uredila organizacija družbene prehrane; pomor- 
sko pravno problematiko s predlogom za ureditev posameznih vprašanj z zvez- 
nimi predpisi; problematiko v zvezi z nekaterimi obmejnimi vprašanji z LR 
Hrvatsko; vprašanje razmerja republiških organov do Univerze v Ljubljani in 
njenih fakultet ter o statusu inštitutov Slovenske akademije znanosti in umet- 
nosti; vprašanje podeljevanja priznavalnin in občasnih podpor iz republiških 
sredstev itd. 

Končno so v navedenem okviru velik obseg dela sekretariata zavzemala 
številna mnenja o zelo raznovrstnih pravnih vprašanjih z različnih področij 
uprave in družbenega življenja, ki jih je sekretariat posredoval Izvršnemu 
svetu, posameznim njegovim članom, republiškim upravnim organom In svetom, 
ljudskim odborom in njihovi upravi, organizacijam in zavodom. 

Nadzor nad zakonitostjo. Skrb za skladnost predpisov s pravnim 
sistemom se je izvajala preko službe za nadzor nad zakonitostjo. 

Nadzor nad zakonitostjo predpisov republiških upravnih organov in svetov 
se je opravljal, preden je bil predpis predložen za objavo v »Uradnem listu 
LRS«. Dejansko pa so se nezakonitosti, protislovja in pomanjkljivosti redak- 
cijskega značaja odpravljale že v teku same priprave predpisov, pri kateri je 
sekretariat navadno sodeloval. Pri tem je vedno prišlo med sekretariatom in 
pristojnim republiškim organom do soglasja, razen v enem primeru; pa tudi 
v tem primeru je bila zahteva po objavi umaknjena, ko je sekretariat predlagal 
Izvršnemu svetu, naj predpis razveljavi. 

Tudi nadzor nad zakonitostjo odlokov okrajnih ljudskih odborov se je 
opravljal pred izdajo odredbe o objavi v »Uradnem listu LRS«. Nadzorstvo nad 
zakonitostjo drugih aktov okrajnih ljudskih odborov se je izvajalo ob priliki 
pregleda okrajnih uradnih glasil in zapisnikov sej okrajnih ljudskih odborov 
nadzor nad zakonitostjo predpisov in drugih aktov občinskih ljudskih odborov 
pa prav tako oh pregledu okrajnih uradnih glasil, v katerih morajo biti po 
statutih naših občin objavljeni vsi občinski odloki. V letu 1959 je sekretariat 
grajal 7 primerov nezakonitosti v predpisih okrajnih ljudskih odborov ter 
107 primerov nezakonitosti v predpisih občinskih ljudskih odborov, poleg tega 
pa še skupno 158 nepravilnosti stvarnega ali formalnega značaja. 

Ljudski odbori so opozorila sekretariata glede nezakonitosti in nepravil- 
nosti upoštevali in grajane primere v lastni pristojnosti odpravili. V 1. 1959 ni 
bilo nobenega primera, da bi moral sekretariat predlagati Izvršnemu svetu 
razveljavitev ali odpravo nezakonitega predpisa okrajnega ali občinskega ljud- 
skega odbora. 

Komunalni sistem, družbene službe in organizacija. 
V začetku leta je sekretariat zbral podatke ter analiziral ugotovitve o delovanju 



262 Priloge . 

in problematiki komunalnega sistema na območju LRS, in sicer za ustrezno 
poročilo Zveznega izvršnega sveta o komunalnem sistemu Zvezni ljudski 
skupščini. 

Sekretariat je opravil obširnejše raziskave o tehle posebnih vprašanjih: 
o občinah na Območju mest in mestnih svetih, o statusu, organizaciji in delu 
krajevnih odborov, o problematiki zborov volivcev, o vprašanju kadrovske 
politike ljudskih odborov na področju družbenega upravljanja v javnih službah 
ter o priporočilih kot sredstvu ljudskih odborov za vodstvo politike na svojem 
območju. 

V sekretariatu je bil strokovno obdelan material in pripravljena osnutka 
dveh zakonov o spremembah zakona o območjih okrajev in občin v LRS. 
S prvim zakonom, ki je bil sprejet sredi leta, so bile odpravljene tri oh^ir]f' 
z drugim zakonom, katerega predlog je že predložen Ljudski skupščini, pa bodo 
v začetku leta 1960 odpravljene še nadaljnje štiri dbčine, tako da bo od prejš- 
njih 82 ostalo v naši republiki še 85 občin. 

S predpisi sekretariata so bile uveljavljene spremembe glede sestave ne- 
katerih naselij (združitve in razdružitve naselij oziroma ustanovitev novih 
naselij) ter sprememba imen nekaterih naselij. Razen tega je sekretariat izdal 
nov pravilnik o imenovanju naselij, ulic in trgov ter navodilo o postopku za 
združitev, razdružitev in preimenovanje naselij. 

Sekretariat je v preteklem letu sodeloval pri pripravi predpisov o orga- 
nizaciji in delu nekaterih republiških upravnih organov in svetov ter predpisov 
o ustanovitvi oziroma reorganizaciji nekaterih upravnih komisij in zavodov. 
Ob sodelovanju drugih republiških organov je proučeval problematiko neka- 
terih republiških služb, zlasti vprašanje organizacije in nalog republiške službe 
tehnične pomoči, vprašanje vloge, nalog in organizacije kadrovske službe v 
republiki, vprašanje koordinacije v službi varnosti cestnega prometa, vprašanje 
republiškega upravnega organa, ki naj bi bil pristojen za zadeve stanovanjske 
skupnosti, in še nekatera druga vprašanja. 

V zvezi z novo organizacijo uprave občinskih in okrajnih ljudskih odborov 
je sekretariat sodeloval pri pripravah elaboratov, v katerih se je ugotovilo 
obstoječe stanje te uprave in je bil podan predlog glede načel za novo organi- 
zacijo občinske in okrajne uprave. Nadalje je pripravil predlog republiškega 
zakona o organizaciji uprave ljudskih odborov ter sodeloval pri obravnavanju 
različnih splošnih vprašanj, ki so se pojavila v zvezi z izvajanjem zgkona. Vrh 
tega je tudi sam podrobnejše proučil vprašanje funkcij in organizacije neka- 
terih novih služb v lokalni upravi. 

Volitve. V letu 1959 ni bilo splošnih volitev niti v ljudske odbore niti 
v Ljudsko skupščino LRS oziroma v Ljudsko skupščino FLRJ. Opravljene so 
bile samo nadomestne volitve v posameznih primerih. 

Zaradi smrti enega poslanca Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS 
so bile izvedene nadomestne volitve za poslansko mesto v tem zboru. 

Nadomestne volitve so bile tudi pri enem okrajnem ljudskem odboru za 
štiri odborniška mesta in pri 12 občinskih ljudskih odborih za 37 odborniških 
mest, in sicer zato, ker so se posamezni odborniki odpovedali mandatu, ker 
so se preselili v drugo občino ali ker so nekateri odborniki zbora proizvajalcev 
spremenili zaposlitev. 
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Sekretariat je v sodelovanju z republiško volilno komisijo spremljal po- 
stopek pri nadomestnih volitvah in skrbel za to, da so bile nadomestne volitve 
izvedene v skladu z zakonitimi predpisi. 

V delavske svete gospodarskih organizacij v 1. 1959 ni bilo splošnih volitev. 

»Uradni list LE.S«, ki je od začetka leta 1958 organiziran kot repu- 
bliški časopisni zavod, je pod nadzorstvom Sekretariata IS za zakonodajo in 
organizacijo in se vodi po načelih družbenega upravljanja. Sekretariat je v 
letu 1959 predpisal pravila tega zavoda, upravni odbor zavoda pa je sprejel 
pravilnik o plačah uslužbencev zavoda. 

Zavod je opravljal predvsem svojo glavno nalogo, to je izdajanje repu- 
bliškega uradnega glasila »Uradni list LRS«, v katerem se objavljajo republiški 
predpisi in odloki okrajnih ljudskih odborov, v posebnem delu pa tudi razglasi 
sodišč in druge zadeve, ki jih je treba po posebnih predpisih objaviti v repu- 
bliškem uradnem glasilu. »Uradni list LRS« je izhajal tedensko v nakladi 
6000 izvodov. 

Zavod »Uradni list LRS« je v okviru obstoječih možnosti skrbel tudi za 
izdajanje separatov zakonov in drugega pravnega tiska, ki je potreben držav- 
nim organom, zavodom, organizacijam in državljanom. V okviru te svoje naloge 
je zavod izdajal uradne publikacije Ljudske skupščine LRS, Izvršnega sveta 
LS LRS in republiških upravnih organov, izdal v osmih brošurah ponatise 
aktualnih republiških zakonov in drugih predpisov, založil shematični prikaz 
organizacije oblasti v LRS in FLRJ, ki ga je izdal sekretariat, ter izjemoma 
tudi dve pravni učni knjigi. Zavod je tudi v preteklem letu zalagal mesečni 
reviji »Pravnik« in »Javna uprava«, izmed katerih prvo izdaja društvo Pravnik 
LRS, drugo pa Sekretariat IzvrSnega sveta za občo upravo. 

2. Sekretariat IS za občo upravo 

Delovno področje Sekretariata IS za občo upravo je določeno v 35. členu 
zakona o upravnih organih v LR Sloveniji in v številnih drugih predpisih, ki 
dajejo opravljanje določenih zadev v pristojnost organov za občo upravo. V 
okviru teh pristojnosti je sekretariat v letu 1959 obravnaval in reševal pred- 
vsem vprašanja, ki jih v nadaljnjem poročilu podrobneje navajamo. Sekretariat 
je opravljal tudi nadzor nad delom Hidrometeorološkega zavoda LRS, nad 
Upravno šolo LRS in nad finančno samostojnim zavodom Servisom za prevozne 
storitve državnih organov in zavodov v v Ljubljani. 

Sistemizacija republiških upravnih organov. Sekreta- 
riat je proučil in analiziral predloge sistemizacije 30 republiških upravnih 
organov (3 državni sekretariati, 9 sekretariatov Izvršnega sveta, 4 sekretariati 
svetov, 2 samostojna upravna zavoda, javno pravobranilstvo, komisija za ver- 
ska vprašanja, ter 4 uprave, 5 upravnih zavodov in sanitarni inšpektorat.) 
Pri tem je ugotovil, da so se komisije, ki so pripravljale predloge, posluževale 
predvsem podatkov o pristojnosti in splošnih nalogah posameznega organa, 
manj pa podatkov o značaju in obsegu poslov, ki so odločilno merilo za ugo- 
tavljanje potrebnih konkretnih delovnih mest in organizacijskih enot. V pred- 
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logih so kot temeljne organizacijske enote predvidene poleg oddelkov, ki se 
dele na odseke in samostojne referate, še strokovne skupine, samostojni svet- 
niki in samostojni odseki. Taka raznolikost je opravičljiva le tam, kjer jo 
specifičnosti dotičnega upravnega organa zahtevajo. Tako so n. pr. strokovne 
skupine in samostojni svetniki primerna organizacijska oblika dela pri tistih 
organih, katerih delo je predvsem študijskega in analitičnega značaja ter imajo 
manj upravnega operativnega poslovanja (n. pr. sveti). Za nekatere druge 
upravne organe pa je značilna izredna razcepljenost notranje organizacije in 
veliko število vodilnih položajev, kar je povsem v nasprotju z osnovnimi orga- 
nizacijskimi načeli, ki zahtevajo zaradi racionalnega in uspešnega poslovanja 
čimvečjo koncentracijo poslov (predlaganih je 473 vodilnih delovnih mest 
napram 964 ostalim strokovnim uslužbencem). Taka organizacijska struktura 
je rezultat splošnih teženj k boljšemu nagrajevanju s pomočjo višjih položajnih 
plač, ki so predvidene za določene položaje. Predlogi predvidevajo kar 45 /o 
delovnih mest uslužbencev več kot pa znaša sedanja dejanska zasedba (od se- 
danjih 1061 na 1691). Ker na osnovi takih predlogov ni bilo mogoče izdati aktov 
o sistemizaciji, je Odbor IS za splošna in upravna vprašanja naročil naj Sekre- 
tariat IS za občo upravo nadaljuje s podrobnejšim proučevanjem organizacije 
in poslovanja republiških organov. Predvsem bo potrebno ponovno proučiti 
principe notranje organizacijske strukture republiških upravnih organov ter 
podrobneje ugotavljati obseg poslov na posameznih delovnih mestih. Pri tem 
bo koristno uporabljati izkušnje pridobljene pri organizaciji upravnih organov 
ljudskih odborov, upoštevaje značaj nalog republiške uprave. 

V letu 1959 je bilo republiškim organom in zavodom odobrenih 142 novih 
namestitev uslužbencev in 7 delavcev. Od tega odpade na upravne organe 
36 uslužbencev in 2 delavca, na proračunske zavode 98 uslužbencev in 2 de- 
lavca, na finančno samostojne zavode 3 uslužbenci in 3 delavci ter na sodišča 
5 uslužbencev. Po stopnji strokovne izobrazbe uslužbencev je bilo nameščenih: 
102 uslužbenca z visoko, 1 z višjo, 23 s srednjo in 16 z nižjo strokovno izo- 
brazbo. Nove namestitve so bile potrebne zaradi novih pristojnosti posameznih 
upravnih organov ter zaradi doslej prešibko zasedenih delovnih mest. Znat- 
nejše povečanje pri proračunskih zavodih gre na račun univerze, kjer je bilo 
zaradi reforme univerzitetnega študija potrebno namestiti več novih asistentov 
(87). Kljub temu pa se je skupno število uslužbencev v primerjavi z lanskim 
letom povečalo le za 2 % (od 7167 na 7309). 

Organizacija in sistemizacija upravnih organov 
ljudskih odborov: Po zakonu o organizaciji upravnih organov ljudskih 
odborov so morali občinski in okrajni ljudski odbori do 31. XII. 1959 določiti 
novo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest. Ker je izvrševanje tega za- 
kona na skrbi sekretariata za občo upravo, je moral uspešni izvedbi te akcije, 
katere cilj je opustitev resornega principa in koncentracije poslov v manjše šte- 
vilo temeljnih upravnih organov ter določitev sistemizacije ob analitični presoji 
polne zaposlitve posameznega uslužbenca, posvetiti veliko truda in pozornosti. 
Najprej je bilo treba na več seminarjih uslužbence, ki naj bi operativno oprav- 
ljali te posle, seznaniti z novimi analitičnimi metodami. Ljudski odbori so se 
z vso resnostjo lotili akcije in pravočasno izdelali predloge za novo organi- 
zacijo in sistemizacijo. Ze v teku akcije so se izvršile nekatere uspešne racio- 
nalizacije in ureditve, ki so kmalu začele vplivati na učinkovitejše upravno 
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delovanje. V mnogih ljudskih odborih so se uvedle strojepisnice, uredila ku- 
rirska služba, bolje organiziral stik s strankami itd. Akcija pa je ponovno 
opozorila tudi na nekatere pereče probleme. Strokovna raven uslužbencev v 
upravnih organov ljudskih odborov je še vedno prenizka. Okoli 40 % usluž- 
bencev ima še vedno samo osnovnošolsko izobrazbo. Ker se v smislu zakona 
o organizaciji upravnih organov ljudskih odborov zahteva za tajnike, načel- 
nike in druge vodje temeljnih organizacijskih enot vsaj višja izobrazba, bodo 
zaenkrat mnogi (34 tajnikov, 152 načelnikov in 114 šefov odsekov) lahko za- 
sedli ta mesta le kot vršilci dolžonsti. Velik problem predstavljajo tudi uprav- 
ni prostori. Občinske upravne zgradbe so spričo povečanih občin postale 
funkcionalno docela neustrezne. Veliko časa gre v izgubo pri upravnih organih 
ljudskih odborov zaradi neorganiziranega stika s strankami. 

Razen opozorila na nekatere probleme, ki so se ob izvajanju te akcije 
pojavili, pa moramo pokazati predvsem na določene ugodne rezultate. Čeprav 
še nimamo na razpolago zaključnih poročil in celotne dokumentacije, ki bo 
šele omogočila temeljito analizo vse akcije in njenih uspehov, so vendar neka- 
teri rezultati akcije že nedvomni. 

Sistemizacija delovnih mest upravnih organov vseh okrajnih in občin- 
skih ljudskih odborov se je prvič napravila po skrbni in natančni predhodni 
analizi vsakega delovnega mesta. Kritično se je pregledala storilnost, obre- 
menjenost in pravilnost zaposlitve posameznega uslužbenca z ozirom na nje- 
govo kvalifikacijo. Prvič so se dokaj fiksno določili profili uslužbencev za 
posamezne službe in opravila, kar bo omogočilo, da se bodo s primerno ka- 
drovsko politiko v določenem času ta delovna mesta tudi pravilno zasedla. 
Dosedanja sistemizacija se je že po dobljenih podatkih znižala za okoli 400 
mest v primeri s prejšnjo. Koncentracija poslov v znatno manjše število te- 
meljnih upravnih organov in organizacijskih enot bo omogočila kvalitetnejše 
vodstvo "teh organov. Število temeljnih upravnih organov se je znižalo za okrog 
300, kar pomeni toliko manj šefovskih mest. 

Komisije za organizacijo in napredek poslovanja, ki so izdelale predloge 
za novo organizacijo in sistemizacijo, so svojim predlogom priložile podrobno 
dokumentacijo. Ta material bo solidna podlaga za nadaljne analize in izbolj- 
šave organizacije in dela upravnih orgnov posmeznih ljudskih odborov. Po- 
memben rezultat te akcije je tudi v tem, da so se številni uslužbenci usposobili 
za dobre analitike, ki bodo v okviru novoustanovljenih služb za organizacijo 
in napredek poslovanja (OM) lahko uspešno nadaljevali pričeto delo. 

Uslužbenske zadeve. Presojo zakonitosti odločb o uslužbenskih 
razmerjih, ki imajo za posledico spremembo naziva ali spremembo v plači kakor 
tudi pogodb o honorarnih zaposlitvah opravlja inšpekcija za plače, ki je v 
preteklem letu presodila zakonitost 50.143 odločb in pogodb. Od tega je bil 
zakonitih 91,4 0/o zadev, 8,4 0/o nezakonitih, ostale pa so bile vrnjene v dopol- 
nitev ali pa dane v reševanje komisiji za uslužbenske zadeve LR Slovenije. 
Pomanjkljivosti, ki jih je inšpekcija ugotavljala pri reševanju posameznih 
zadev, izhajajo predvsem iz tega, ker uslužbenci, ki opravljajo pri prvostopnih 
organih personalno službo, še vedno ne obvladajo v zadostni meri predpisov 
s področja  uslužbenskih razmerij. 

Po določbah zakona o javnih uslužbencih opravlja sekretariat tudi vse 
administrativne posle komisije za uslužbenske zadeve LR Slovenije. To nalogo 
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opravlja po svojih strokovnih referatih, ki pripravljajo za komisijo strokovno 
obdelano gradivo v obliki poročil, na podlagi katerih odloča komisija na svojih 
sejah. Tako so strokovni referenti sekretariata izdelali 3846 referatov ah 
rešitev po sklepih komisije, poleg tega pa so pripravljali za komisijo tudi 
gradivo za razprave ob osnutkih predpisov s področja uslužbenskih razmerij 
in gradivo za razprave o načelnih problemih. 

Uslužbenska mesta se smejo po veljavnih predpisih — razen v izjemnih 
primerih, izpolnjevati le na podlagi razpisa, za kar akrbijo posebne razpisne 
komisije. Po dosedanjih ugotovitvah se je institucija razpisa v praksi ze 
povsem uveljavila in utrdila. Ce tudi izidi razpisov niso vedno ugodni in razpisi 
sami zvezani s precejšnjimi stroški, pa so bili z uvedbo te institucije vendarle 
uveljavljena pomembna načela kot n. pr. javnost sprejema kandidatov v 
službo, komisijski način izbire najprimernejšega kandidata, možnost pritožbe 
kandidata, čigar pravna korist je bila po razpisni komisiji kršena, itd. 

Z uvedbo ocenjevanja javnih uslužbencev je bil v bistvu spremenjen do- 
sedanji način napredovanja javnih uslužbencev in je sedaj napredovanje 
uslužbencev tako v višje plačilne razrede kakor tudi v višje nazive, odvisno 
predvsem od ocen. Ker je bila ta institucija uvedena šele 1958. leta, so zaradi 
pomanjkanja izkušenj in zaradi nekaterih togosti v samih predpisih nastajale 
pri ocenjevanju tudi določene napake. Tako nam kaže izredno nizek odstotek 
negativnih ocen (1,3 0/o), da so kljub komisijskemu ocenjevanju prišle do izraza 
oportunistične tendence. Tudi podatek, da je število negativno ocenjenih usluž- 
bencev v republiških organih večje kot pri ljudskih odborih in njihovih za- 
vodih (čeprav je znano, da imajo republiški organi strokovno kvalitetnejši 
kader) kaže, da objektivna presoja ni prišla povsod do izraza in da je bilo 
ocenjevanje pri republiških organih strožje. 

Mnogi finančno-samostojni zavodi poslujejo v specifičnih pogojih m ima 
zaradi tega njihovo poslovanje le malo skupnega s poslovanjem organov dr- 
žavne uprave, ker gre pri njih več ali manj za izrazito gospodarsko dejavnost. 
Zaradi tega se tudi njihovi uslužbenci — predvsem strokovni — nagrajujejo 
po posebnih predpisih, to je posebnih pravilnikih. Izdelanih je bilo 6 novih 
pravilnikov, katerih osnovna značilnost je približevanje načinom nagrajevanja 
v gospodarstvu. Problem na tem področju se je pojavil "le pri znanstvenih 
zavodih, ki po veljavnih predpisih ne morejo nagrajevati svojih strokovnih 
uslužbencev kot ostali finančno samostojni zavodi. Da bi se odpravila ta ne- 
upravičena razlika, je sekretariat predlagal ustrezno spremembo zadevnih 
predpisov, s katero naj bi se znanstveni zavodi v pogledu nagrajevanja svojih 
strokovnih uslužbencev izenačili z ostalimi finančno samostojnimi zavodi. 

Določene težave so v preteklem letu povzročile tudi položajne plače zaradi 
težnje tako republiških upravnih organov kakor tudi ljudskih odborov po 
linearnem zviševanju teh plač. Zaradi tega je odbor za splošna in upravna 
vprašanja sredi preteklega leta določil posebne kriterije oziroma pogoje, ob 
katerih je možno zvišanje položajne plače. V zvezi z urejanjem položajnih 
plač je sekretariat pripravil za Izvršni svet tudi dva predpisa: z enim se ure- 
jujejo na novo položajne plače za uslužbence republiških organov, z drugim 
pa se je izvršila nova kategorizacija okrajev in občin in določila zgornja meja 
položajne plače pri ljudskih odborih, ki so nato za svoje uslužbence sami iz- 
delali odloke o višini položajnih plač za posamezna  delovna mesta.  Zaradi 
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komasacije nekaterih občin pa bo potrebno predpis o kategorizaciji okrajev 
in občin spremeniti, za kar pripravlja sekretariat predlog za preuvrstitev ne- 
katerih občin v višjo kategorijo. 

Dveletne praktične preizkušnje so pokazale potrebo po spremembah in 
dopolnitvah zakona o javnih uslužbencih zaradi določenih pomanjkljivosti in 
vrzeli (kot n. pr. napredovanje v naziv svetnik, posebni dodatki v zdravstveni 
službi, ocenjevanje uslužbencev, izpit za priznanje večje izobrazbe itd.)- Ne- 
katere od teh so bile že odpravljene z zakonom o spremembah in dopolnitvah 
ZJU, ostale pa še bodo, ko se bodo v letu 1960 kompleksno obravnavali pre- 
dlogi za spremembo in dopolnitev ZJU. 

Da bi se odpravile številne nepravilnosti pri sklepanju honorarnih pogodb, 
pri nagrajevanju rednih uslužbencev za delo opravljeno v rednem delovnem 
času, kakor tudi pri nagrajevanju nadurnega dela, so bili v preteklem letu 
izdani posebni zvezni predpisi. V praksi se predpisi, ki urejajo honorarne 
zaposlitve, še niso mogli v celoti izvajati, med drugim tudi zato, ker še ni 
izvršena sistemizacija delovnih mest, dočim pa so se zlasti v pogledu nagra- 
jevanja za nadurno delo pokazale tendence, kako bi se ti predpisi na tak ali 
drugačen način obšli. 

Ker veljavni predpisi o potnih in selitvenih stroških ne ustrezajo več 
sedanjim potrebam, je sekretariat s pripombami k osnutku novega predpisa 
opozoril na določena vprašanja, ki jih je treba zajeti oziroma urediti z novim 
predpisom (kot n. pr. prevozna sredstva, povrnitev dnevnih stroškov usluž- 
bencev za prevoz v službo in povratek iz službe, potni pavšal itd.). 

Strokovno izobraževanje uslužbencev. S posebno pozor- 
nostjo je sekretariat v preteklem letu zasledoval strokovno vzgojo priprav- 
nikov. Pri tem je ugotavljal, da se predpisi o pripravniškem stažu v praksi 
slabo izvajajo. Pripravnikom se ne določa program dela, ne zaposlujejo se na 
različnih delovnih mestih, s čimer bi se jim omogočila kompleksnejša stro- 
kovna praksa, in le poredko se prirejajo zanje potrebni seminarji in tečaji. 
Pripravniki ne delajo pod nadzorstvom izkušenejših uslužbencev, ki bi jih 
postopoma uvajali v delo, v posameznih primerih se nameščajo celo na vodilna 
mesta. Pri republiških in lokalnih organih je skupno 417 pripravnikov: od- 
ločbo o strokovnem pouku je prejelo le 141 uslužbencev, dnevnik dela pa vodi 
250 uslužbencev (predvsem na sodiščih). 

Za delni dotok strokovnih upravnih in pisarniških uslužbencev v javno 
upravo skrbijo strokovne šole: Upravna Šola je dala v letu 1959 prvih 62 di- 
plomantov, administrativni šoli v Ljubljani in Mariboru pa skupno 141 absol- 
ventov. Administrativne šole v Kranju, Novi Gorici in Novem mestu so bile 
ustanovljene šele v letu 1958 in bodo dale prve absolvente v jeseni 1960. leta. 
Veliko povpraševanje po absolventih teh šol kaže, da so strokovno dobro uspo- 
sobljeni. 

Iz slabo pripravljenih vlog in dokumentacije zadev, ki jih obravnava 
komisija za uslužbenske zadeve LRS in ocenjuje inšpekcija za plače, se je 
ugotovilo, da je strokovna usposobljenost personalnih uslužbencev razmeroma 
pomanjkljiva. Zato je sekretariat priredil več tečajev, ki so se organizirali 
v Ljubljani, Kranju, Mariboru, Kopru, Celju in Novi Gorici. Teh tečajev se 
je udeležilo 238 uslužbencev (115 uslužbencev ljudskih odborov, 123 usluž- 
bencev iz zdravstvenih, prosvetnih in socialnih služb). — Na pobudo sekre- 
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tariata so okrajni ljudski odbori organizirali enodnevne seminarje za vodje 
glavnih pisarn. Vsi ljudski odbori so prirejali vsak mesec enodnevne seminarje 
za uslužbence, ki delajo na dohodkih. Razen tega so posamezni ljudski odbori 
priredili skupno 23 seminarjev za različna področja, kjer je bilo strokovno 
izpopolnjevanje potrebno, in 10 tečajev, na katerih so se uslužbenci priprav- 
ljali za strokovne izpite. 

Pri sekretariatu delujejo 4 komisije za opravljanje strokovnih izpitov za 
upravne in pisarniške uslužbence. Za opravljanje izpitov pri nekaterih drugih 
organih je sekretar IS za občo upravo na novo imenoval 15 izpitnih komisij 
(8 pri ljudskih odborih, 2 pri Državnem sekretariatu za pravosodno upravo, 
2 pri Republiškem zavodu za socialno zavarovanje in po eno pri Zvezi komu- 
nalnih bank, pri Zvezi zadružnih hranilnic in posojilnic in pri Zvezi mestnih 
hranilnic). Izpitne komisije za priznanje srednje strokovne izobrazbe so pn 
našem sekretariatu, pri Državnem sekretariatu za pravosodno upravo in pn 
Republiškem zavodu za socialno zavarovanje. 

V letu 1959 je bilo opravljenih 2907 strokovnih izpitov. Negativno je bilo 
ocenjenih 15 % kandidatov. Vodstvo matičnih knjig o opravljenih izpitih in 
registracija spričeval za uslužbence vseh strok je skoncentrirana pri našem 
sekretariatu. Iz teh evidenc povzemamo, da je od 1949 do 1959 opravilo stro- 
kovne izpite 23.614 uslužbencev. 

Napredek upravnega poslovanja. V razvoju javne uprave 
postaja v zadnjih letih vedno pomembnejše delo za napredek upravnega po- 
slovanja. Da bi se vpeljale sodobne metode dela, zboljšala organizacija uprave, 
vzgojili novi upravni kadri in da bi z drugimi sredstvi pripomogli k napredku 
javnih služb, so bile pri našem sekretariatu in pri vseh okrajnih ljudskih 
odborih ustanovljene službe za organizacijo in napredek poslovanj a (OM). 
Da bi nove uslužbence usposobili za delo, predvsem za analizo delovnih mest, 
smo od meseca marca do konca maja 1959 organizirali 5 tečajev, katerih se 
je skupno udeležilo 170 uslužbencev. Od teh večina opravlja omenjeno službo 
od časa do časa, le nekateri okrajni ljudski odbori so zaposlili za to delo stalne 
uslužbence; OLO Ljubljana 2, OLO Celje 1, OLO Kranj 2 in OLO Gorica 1. 
Naš sekretariat ima v tej službi 3 stalne uslužbence. 

Poleg proučevanja delovnih mest v lokalni upravi je republiška služba za 
organizacijo in napredek poslovanja opravljala še druge naloge z namenom, 
da pripomore k razvijanju modernih delovnih metod v javni upravi. Tako je 
zlasti sodelovala v Inštitutu za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 
pri snemanju delovnih postopkov občinskega ljudskega odbora Kranj in pri 
tem predlagala nekatera zboljšanja in poenostavitve dela. Delovala pa je tudi 
z objavljanjem člankov s področja organizacije in metod v strokovni reviji 
»Javna uprava«, ki jo sekretariat izdaja. 

Pri sekretariatu se z napredkom upravnega poslovanja ukvarja tudi 
administrativna inšpekcija. Opravljala je v glavnem nadzorstvo 
nad izvajanjem zakona o splošnem upravnem postopku ter uredbe o pisar- 
niškem poslovanju. Glede na nove predpise je administrativna inšpekcija opu- 
stila nadziranje organov občinskih ljudskih odborov, dajala pa jim je še vedno 
strokovno pomoč. Ker je bilo delo administrativne inšpekcije zaradi pomanj- 
kanja kadrov močno okrnjeno, je bila glavna oblika delovanja inšpekcije orga- 
niziranje konferenc in delovnih sestankov, na katerih so se obravnavali tekoči 
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problemi te službe. Posebno na področju pisarniškega poslovanja smo dosegli 
uspehe v utrjevanju sistema arhivskah šifer in poenostavljenih vpisnikov. Za 
bodoče se delo republiške administrativne inšpekcije usmerja predvsem na 
preglede poslovanja republiških organov, sedanji način koordiniranja dela 
okrajnih administrativnih inšpekcij pa bomo še ohranili. V preteklem letu je 
bilo s strani omenjenih okrajnih inšpekcij opravljenih 90 pregledov, od tega 
22 pri občinskih ljudskih odborih in 68 pri finančno samostojnih zavodih. 

Nadzorovanje izvajanja zakona o splošnem upravnem postopku je pote- 
kalo v glavnem z analizo poročil, ki so jih organi po 300. členu omenjenega 
zakona dolžni pošiljati. Sekretariat je ugotovil, da je izvajanje zakona ustre- 
zno, pomanjkljivosti pa, ki se še pojavljajo, so predvsem formalnega značaja. 
Način spremljanja stanja o izvajanju zakona s poročili po našem mnenju ne 
ustreza, ker terja od uslužbencev nesorazmerno veliko časa, zato smo predla- 
gali drugačne oblike nadzorstva. 

Odločbe o upravnem postopku se v glavnem izdajajo pravočasno. Od 
skupnega števila 367.000 odločb, izdanih v I. polletju 1959. leta, je bil preko- 
račen rok le v 19.000 primerih, to je 5,2 %. 

V okviru skrbi za pisarniško poslovanje je naš sekretariat opravljal pred- 
vsem naslednje naloge: a) 'dajal je pojasnila v zvezi s posameznimi določili 
v predpisih o pisarniškem poslovanju, b) skrbel za pravilnost, za tisk in zalo- 
žitev obrazcev, c) poizkusno uvedel poenostavitev evidence o spisih pri neka- 
terih ljudskih odborih in predlagal uvedbo novega delovodnika, ki je združen 
s kazalom, č) proučeval ureditev arhivov upravnih organov in d) pripravil 
organizacijo strojepisnih tekmovanj  za naslednje leto. 

Glede poenostavitve evidenc o spisih je sekretariat s svojimi predlogi 
uspel skrajšati sedanja opravila v zvezi z vpisovanjem za Va potrebnega de- 
lovnega časa, kar bo ob drugih manjših racionalizacijah ugodno vplivalo na 
izboljšanje pisarniškega poslovanja v naši javni upravi. 

Servis za prevozne storitve državnih organov in za- 
vodov v Ljubljani je pričel s poslovanjem sredi leta 1958 in opravlja vožnje 
z osebnimi avtomobili za republiške organe, zavode in organizacije. V servis 
ie vključenih 27 upravnih organov, 34 proračunskih zavodov, 28 finančno sa- 
mostojnih zavodov in 5 organizacij. Za opravljanje teh nalog ima 22 vozil. Ta 
so v prometu že nad 10 let in močno iztrošena; zato stroški vzdrževanja in 
nesorazmerna poraba goriva zvišujejo ceno prevoznih uslug. V smislu 5. točke 
ustanovitvene odločbe servis te višje stroške zaračunava koristnikom, tako da 
razliko med višjo ekonomsko ceno prevozne usluge in predpisano ceno 50 din 
za 1 km vožnje ne krije z dotacijo iz proračuna, nego jo izterja. Ta razlika je 
v poslovnem letu 1959 znašala 3,500.000 dinarjev. Za spopolnitev, obnovo in 
tipizacijo voznega parka bo servis moral dobiti potrebna sredstva iz prora- 
čuna s sredstvi od prodanih vozil si je dosedaj lahko nabavil le 2 avtomobila. 
Po začasni namestitvi v Cigaletovi ulici ima sedaj pisarno in garaže v Metel- 
kovi ulici, servisno delavnico v Glonarjevi ulici (preje CHZ), posamezna vozila 
pa ima razmeščene še v 6 manjših garažah. Konec leta so mu bila dodeljena 
stalna obratna sredstva v višini 2,000.000 dinarjev, razen tega pa je dobil še 
posojilo iz republiškega investicijskega sklada v enakem znesku. Ta sredstva 
mu zadostujejo za normalno poslovanje. S svojim voznim parkom je servis 
lahko opravil vse naročene vožnje, za kar je prej služilo 56 avtomobilov in 
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enako število šoferjev. S smotrnejšim vzdrževanjem vozil, zaposlovanjem 
manjšega števila šoferjev in postopno tipizacijo voznega parka so se službeni 
prevozi znatno pocenili. 

Izvajanje uredbe o uporabi osebnih avtomobilov nabavljenih iz družbenih 
sredstev je že v razmeroma kratki dobi pokazalo svojo visoko ekonomsko 
upravičenost. Pri upravnih organih se je število osebnih avtomobilov znižalo 
za 90 vozil. Vozila so v okviru servisov mnogo racionalneje izkoriščena in 
bolje vzdrževana. Mesečno povprečje prevoženih kilometrov na eno vozilo, ki 
je prej znašalo okoli 500 km, se je dvignilo na 2250 km. Republiški in 7 okraj- 
nih servisov opravljajo vse vožnje brez večjih dotacij. Ko pa se bodo stara, ze 
dokaj iztrošena vozila nadomestila z novimi in vozni park tipiziral ter orien- 
tiral na domača vozila, bo rentabilnost servisov še očitnejša. 

Upravna šola LRS je začela vzgajati upravne kadre v letu 1957. 
Po dvoletnem delu je dala v letu 1959 prvih 63 diplomantov, ki so se vrnili na 
svoja službena mesta večinoma v upravne organe pri ljudskih odborih in kot 
referenti ali predstojniki, pa tudi kot tajniki ljudskih odborov aktivno pri- 
spevajo k izboljševanju upravnega delovanja. 

Leta 1958 je zavod uvedel tudi izredni študijski sistem s seminarji in 
dopisovanjem, leta 1959 pa je že tretjič odprl vrata novim rednim in izrednim 
slušateljem. Tako je do zdaj zajel zavod skupaj z diplomanti 304 vpisane slu- 
šatelje, od tega 175 rednih in 129 izrednih, in sicer 204 uslužbencev iz lokalnih 
upravnih organov ter 100 uslužbencev zavodov in organizacij, ki opravljajo 
javno službo. S tem je upravna šola dosegla svojo redno zmogljivost v okviru 
obstoječih materialnih in tehničnih možnosti. Lokacija šole je na Gumniscu 
pri Škofljici, kjer šolski prostori zadostujejo za navedeno kapaciteto, dočim 
dom upravne šole (kot finančno samostojni zavod) pa lahko sprejme na sta- 
novanje le 50 rednih slušateljev. 

Na šoli predavajo le honorarni pedagogi iz vrst višjih upravnih strokov- 
njakov-praktikov in iz vrst univerzitetnih učiteljev ter sodnikov. Ze v prvem 
letu svojega pedagoškega dela so izdelali učne pripomočke (zapiske, skripta ali 
knjige) in začeli leta 1959 uvajati modernejše praktične metode pouka. Skupaj 
z reorganizacijo predmetnika in novega učnega programa, ki se pripravlja, 
bo upravna šola še izboljšala praktično znanje diplomantov. Vse to pripravlja 
šola postopoma pod neposrednim vodstvom sveta upravne šole, ki je njen 
organ družbenega upravljanja. 

Hidrometeorološki zavod LRS opravlja svoje naloge v svojih 
osnovnih organizacijskih enotah, t. j. v hidrološkem, klimatološkem^ agro- 
meteorološkem, prognostično-aerološkem oddelku in v odseku za splošne za- 
deve. K tem enotam spadajo tudi opazovalne postaje za posamezne službe 
zavoda, katerih depeše, poročila in diagrame uporablja zavod za svoje analize, 
elaborate in poročila. Skupni rezultati dela so bili na razpolago drugim or- 
ganom, zavodom, družbenim organizacijam, ki potrebujejo za svojo dejavnost 
hidrometeorološke podatke. 

V 1959. letu je zavod izdal 6800 sinoptičnih, klimatoloških, agrometeoro- 
loških in podobnih podatkov ter informacij, nad 40.200 sinoptičnih depeš za 
prognostične službe ter za zračni in pomorski promet, 136 dekadnih in meseč- 
nih prognoz za kmetijstvo, 450 biltenov za potrebe letalstva ter 168 potrdil o 



Priloge 271 

vremenu raznim organizacijam. V istem času je zavod izdelal 24 hidroloških 
in meteoroloških elaboratov ter analiz za kmetijstvo, elektriško in vodno go- 
spodarstvo, narodno obrambo, zdravstvo, za zvezni hidrometeorološki zavod 
in podobno. 

Zavod   redno   izdaja   »Mesečna   poročila«,   »Mesečni   pregled   vremena«, 
»Letno poročilo«, a v kmetijski sezoni še »Dekadna agrometeorološka poročila«. 

7. poglavje 

KOMISIJE IN DRUGI ORGANI POD NEPOSREDNIM NADZORSTVOM 
IZVRŠNEGA SVETA 

1.   Komisija za telesno kulturo 

Izvršni svet je marca 1959 imenoval novo 18 člansko Komisijo za telesno 
kulturo. Komisija si je postavila okvirni delovni program, ki ga je vskladila 
z resolucijo in smernicami I. Jugoslovanskega kongresa za telesno kulturo in 
razmerami v naši republiki. Na šestih sejah je razpravljala: o delu občinskih 
in okrajnih svetov za telesno kulturo, o organizaciji seminarja za člane ob- 
činskih in okrajnih svetov za telesno kulturo, o nabiralni akciji za gradnjo 
telesnovzgojnih objektov, o vprašanju pouka in kadrov telesne vzgoje v šolah 
in o petletnem programu, o vprašanju kvalitetnega športa, o problemih pro- 
izvodnje telesnovzgojnih rekvizitov. Med sejami je reševala tekoča vprašanja. 

Komisija je ugotovila, da so sveti za telesno kulturo pri vseh okrajnih 
ljudskih odborih že postali tisti družbeni organi, ki s svojo dejavnostjo naka- 
zujejo smer razvoja telesne kulture na svojih področjih. Uveljavljajo se tudi 
že nekateri sveti za telesno kulturo pri občinskih ljudskih odborih, vendar 
njihova družbena vloga še ni tolikšna, da bi uspešneje vplivali in prispevali 
k širšemu razmahu te družbene dejavnosti. Le v 59 občinah obstojijo sveti 
za telesno kulturo, v 19 so komisije v okviru sveta za prosveto in šolstvo, 
v ostalih 11 pa ni nobenega organa. Predsednikom okrajnih svetov za telesno 
kulturo je bilo priporočano, naj formirajo pri vseh občinskih ljudskih od- 
borih samostojne svete za telesno kulturo, ker le tako lahko utrdimo to — 
ponekod še vse preveč zaostalo družbeno dejavnost. 

Na podlagi ugotovitve, da je najvažnejše utrditi svete za telesno kulturo 
pri občinskih ljudskih odborih, kar je tudi v skladu z našim komunalnim 
sistemom, je komisija priredila tridnevni seminar za člane občinskih in 
okrajnih svetov za telesno kulturo. Na tem seminarju so bila v 9 referatih 
obravnavana nekatera najvažnejša vprašanja s področja telesne kulture, in 
sicer: Socialistične politične sile — usmerjevalec razvoja telesne kulture in 
vloga komune, Telesna vzgoja v socialističnem vzgojnem sistemu. Zdravje 
in telesna kultura, Delovna storilnost in športna rekreacija, Telesnokulturne 
potrebe ljudstva s posebnim ozirom na starost, spol in poklic ter krajevne 
razmere Jugoslovanski kongres za telesno kulturo ter sveti za telesno kul- 
turo pri občinskih in okrajnih ljudskih odborih. Telesna vzgoja v šolah in 
naloge svetov za telesno kulturo, Vloga in delo svetov za telesno kulturo pri 
ljudskih odborih, Zagotovitve površin  in gradnja  objektov za telesno vzgojo. 
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Vsi udeleženci seminarja in vsi sveti pri okrajnih in občinskih ljudskih 
odborih so prejeli napisane referate v posebni brošuri, kar jim omogoča 
organiziranje podobnih  seminarjev v  okrajih. 

V skladu s sklepom kongresa za telesno kulturo, da se v letu 1959 v vsei 
državi izvede nabiralna akcija za gradnjo telesnovzgojnih objektov, je komi 
sija formirala poseben štab z nalogo, da organizira to akcijo v naši republiki. 
Ta   je   izvedel    vse   potrebne   organizacijske   ukrepe,    izdal    in   založil   je 
posebne znamkice  (zalepke)  in bloke ter  tipizirane načrte za  manjše športne 
objekte v skupni  vrednosti  3,380.000  din,  kar  so  dobili  občinski  štabi  brez 
plačno.  S  tem  in  z  večkratnimi  posvetovanji  ter  obiski  na  terenu  je  štab 
zadovoljivo izvršil svojo nalogo. Po podatkih okrajnih štabov je konec sep 
tembra   1959  znašal  efekt  akcije v  Sloveniji  nad   140,000.000   din.^ Do  konca 
leta 1959 bo vsota še višja. Akcija bi bila lahko učinkovitejša,  če bi zlasti 
v komunah trdnejše prijeU za delo. Nedvomno je z nabiralno akcijo uspelo 
razgibati teren tako, da se je marsikje izboljšal odnos do te družbene dejav- 
nosti in da je končno z zbranimi sredstvi le ustvarjena materialna podlaga za 
množični  razvoj   telesne   kulture. 

Komisija je proučila stanje telesne vzgoje v naših šolah, ker je to 
eno osnovnih vprašanj za nadaljnji razvoj telesne kulture. Svetu za šolstve 
LRS je predložila odgovarjajoče gradivo in predloge za izboljšanje stanja 
telesne vzgoje v šolah, kar je bilo nato obravnavano na seji Sveta za šolstvo 
LRS skupno s predstavniki komisije. Soglasno je bilo sprejeto priporočilo 
vsem okrajnim in občinskim organom za šolstvo in telesno kulturo o potrebnih 
ukrepih in izboljšanje pouka telesne vzgoje v šolah. Komisija je v načelu 
sprejela predlog, da se ustanovi štiriletna visoka šola za telesno vzgojo v 
Ljubljani in da se za to pripravijo ustrezni zakonski predpisi, ki naj vsebujejo 
tele principe: V novi šoli naj bo organiziran dvostopni sistem šolanja, kar 
pomeni, da bo šolanje prvih dveh let zaključeno z diplomo, ki daje diplo- 
mantom pravico do naziva predmetni učitelj, je pa hkrati tudi prvi pogoj 
za vpis v nadaljnja dva letnika. Pri šoli naj se formira oddelek za odrasle in 
se predpiše možnost za organizacijo tečajev in šol, ki bi dajali absolventom 
srednjo strokovno kvalifikacijo. S tem bi bila ukinjena sedanja Višja šola za 
telesno kulturo. Ob rešitvi vprašanja sistema šolanja naj se reši tudi vpra- 
šanje proučevalnega in raziskovalnega dela na področju telesne kulture^ ki 
je v naši republiki močno zaostala. Obstoji možnost, da se to delo vključi k 
predvideni visoki šoli ali pa, da se ustanovi samostojen zavod za telesno 
kulturo. 

Pogoj za uspešen razvoj telesne kulture je načrtna investicijska politika, 
ki na tem področju še ni uveljavljena. Zato je komisija izdelala petletni pro- 
gram za izgradnjo takšnih športnih objektov, ki presegajo okrajni značaj in 
je za njihovo izgradnjo potrebna soudeležba republike in federacije. Na po- 
dlagi tega je izdelala program za leto 1960 in ga predložila Izvršnemu svetu, 
da ga upošteva v proračunu za negospodarske investicije. Ker je izvedba 
investicij takšnih objektov povezana z investicijskimi programi okrajev in 
občin, je komisija pripravila posebno posvetovanje s predsedniki svetov za 
telesno kulturo pri okrajnih ljudskih odborih z dvojnim namenom: prvič, da 
se republiški investicijski program vskladi z okrajnimi in občinskimi ter 
obratno, in drugič, da sveti za telesno kulturo uvrstijo svoje predloge v pro- 
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račune negospodarskih investicij ljudskih odborov. Da bi se ta iniciativa 
uveljavila, je poslal Sekretariat IS LS LR Slovenije na predlog komisije 
predsednikom okrajnih ljudskih odborov pismo, v katerem jih seznanja s 
problematiko investicijske politike na tem področju in priporoča, da se tudi 
osebno zavzamejo za uresničenje investicijskih načrtov v okviru družbenih 
planov in proračunov za leto 1960. 

Na pobudo Zveznega zavoda za telesno kulturo je komisija razpravljala 
probleme o kvalitetnem športu. V prvi vrsti je ocenila vlogo vrhunskega 
športa iz mednarodnega vidika, kjer ne gre le za športne rezultate, dosežene 
s tekmovalci drugih narodov, marveč so mednarodna srečanja še pomembnejša 
v poUtičnem pogledu, saj tudi na tem področju v praksi uveljavljamo načelo 
sodelovanja med narodi. Kvalitetni šport je potrebno podpirati in v tej zvezi 
rešiti se vprašanja od materialnih pogojev, strokovnih kadrov, vodenja pra- 
vilne politike vseh odgovornih činiteljev in borbe proti težnjam pretiranih 
centralističnih in šovinističnih teženj. Komisija bo izdelala predloge, ki naj bi 
jih  v  prihodnje   reševale   pristojne   organizacije   za   rast   kvalitetnega   športa. 

Ceneni in kvalitetni rekviziti pomenijo zelo važen element za boljši in 
hitrejši razvoj telesne kulture. V naši republiki obstojijo tri proizvodna pod- 
jetja, ki so že predlagala določene olajšave. Komisija bo njihove predloge 
posredovala merodajnim organom v izvedbo. 

Pri oceni dela teh podjetij je bilo ugotovljeno, da bi tudi v obstoječih 
pogojih lahko izboljšala svojo proizvodnjo v kvantitetnem in kvalitetnem 
pogledu. Z organizacijo servisne službe, kjer bi poleg nasvetov za uporabo in 
montažo določenih rekvizitov lahko organizirala tudi popravila, bi se znatno 
povečal krog odjemalcev. 

Poleg opisanih vprašanj je komisija sodelovala s Predsedstvom GO SZDL 
pri razdelitvi dotacij telesnovzgojnim in športnim organizacijam, pri pred- 
logih njihovih predračunov za leto 1960 in pri odmeri kvote deviznih sred- 
stev Komisija je bila v stalnih stikih z Zvezno komisijo za telesno kulturo. 
Iz proračunske rezerve Izvršnega sveta LS LRS je dobila 12,500.000 din za 
pomoč organizacijam, od Zvezne komisije pa 51,200.000 din za pomoč pri 
gradnji  večjih  objektov. 

Ker je komisija posvetovalni organ Izvršnega sveta LS LRS in nima 
upravnega statusa, kot ga imajo komisije za telesno kulturo v ostalih republikah 
in v federaciji, zato nima svojega proračuna. Svoje sklepe in predloge ter 
intervencije je posredovala tistim organom in organizacijam, ki so pristojni 
za njihovo reševanje. 

2.   Komisija   za   uslužbenske   zadeve  LR   Slovenije 

Komisija je v letu 1959 reševala pritožbe zoper prevedbo in položajne plače 
ter predloge za izdajo soglasij k imenovanju in napredovanju javnih usluž- 
bencev. Poleg tega je komisija opravljala še druge zadeve, za katere je pristojna 
po zakonu o javnih uslužbencih in drugih predpisih ter sodelovale pri priprav- 
ljanju raznih predpisov iz področja uslužbenskih razmerij. 

Komisija je delala v plenumu in v svetih. Zaradi enotnosti kriterijev in 
za lažje delo v svetih je komisija sprejela načelne sklepe oz. stališča, pri čemer 
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se je zlasti v važnejših vprašanjih predhodno posvetovala in sporazumevala 
s pristojnimi organi. O svojih načelnih stališčih je v pomembnejših primerih 
obveščala Odbor za splošna in upravna vprašanja Izvršnega sveta in Zvezno 
komisijo za uslužbenske zadeve. 

Komisija je pri svojem delu ugotovila neenotne kriterije prvostopnih orga- 
nov pri predlogih za razvrstitev uslužbencev. Te razlike so še posebno občutne 
pri predlogih za razvrstitev tistih uslužbencev, ki jih je možno zaradi udeležbe 
pri aktivnem in organiziranem delu v narodnoosvobodilni borbi razvrstiti ne 
glede na šolsko izobrazbo in to ne le ob sprejemu v službo, temveč tudi med 
službovanjem kolikor so na delovnem mestu, za katerega sicer^ nimajo 
predpisane šolske izobrazbe. Nadalje je komisija ugotovila tudi določene po- 
manjkljivosti zakona o javnih uslužbencih in drugih predpisov s področja 
uslužbenskih razmerij (n. pr. prevedba pomožnih pisarniških referentov, ki so 
aktivno in organizirano sodelovali v NOB, napredovanje v naziv zdravstveni 
svetnik, napredovanje upravnih uslužbencev v višje nazive, študijski dopusti 
uslužbencev za šolanje, možnosti oprostitve strokovnega izpita med službo- 
vanjem itd.). Komisija je navedene probleme reševala v okviru svojih načelnih 
stališč oziroma sklepov in je na te probleme opozorila tudi v svojih pripombah 
k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih uslužbencih. 

Komisija je v letu 1959 imela 49 sej, na katerih je rešila skupno 3846 zadev, 

katerih pregled je takle: 

Rešeno 
Pristojnost  komisije 

oz. vrsta   zadeve pozitivno negativno skupaj 

Soglasja k napredovanju in razvrstitvi   .    . 719     . 

Soglasja  k odpovedi službe  17 

Soglasja   k   napredovanju   v   naziv   svetnik 121 

Mnenja k napredovanju v naziv višji svetnik 11 

Soglasja k honorarni zaposlitvi  42 

Pritožbe na položajne plače  123 

Pritožbe zoper odpoved službe  15 

Pritožbe (ostale)  312 

Ostale zadeve (postavitev brez razpisa, iz- 
redni dopusti, oprostitve strok, izpitov itd.) 122                    60 

129 848 

3 20 

17 138 

2 13 

5 47 

1478 1601 

2 17 

668 980 

Skupaj    .    .    .       1482 2364 3846 

K temu pregledu dodajamo, da je bilo v letu 1959 vloženih pri Vrhovnem 
sodišču LRS 93 upravnih sporov zoper odločbe komisije kot drugostopnega 
organa. Od zadev, ki so bile vložene v letu 1959, je ostalo nerešenih 501 zadeva. 
To število zajema v glavnem vloge zadnjih dveh mesecev leta. Ce ta zaostanek 
primerjamo s številom zadev, ki so ostale nerešene ob koncu leta 1958 (t. j. ca. 
2000 zadev), lahko ugotovimo, da je bilo delo komisije letos ekspeditivnejše. 
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3. Komisija LRS po 164. členu zakona o pokojninskem zavarovanju 

Komisija Ljudske republike Slovenije po 164. členu zakona o pokojninskem 
zavarovanju je bila ustanovljena 1958. leta. Komisija je dajala predloge zvezni 
komisiji za upokojitev borcev NOV po 2. odstavku 73. člena zakona o pokoj- 
ninskem zavarovanju. Po tem, določilu se lahko upokojijo zavarovanci — 
udeleženci narodnoosvobodilne borbe pred 9. septembrom 1943 in Španske 
državljanske vojne, če izpolnjujejo določene zakonite pogoje in če komisija 
spozna, da je to potrebno glede na njihovo zdravstveno stanje in delovno 
zmožnost. 

V letu 1958/59 je komisija obravnavala 158 pokojninskih zahtevkov. Upo- 
števaje mnenje okrajnih odborov zveze borcev NOV je komisija v 156 primerih 
dala Zvezni komisiji predlog za upokojitev, v dveh primerih pa upokojitve ni 
predlagala. 

Zvezna komisija je od 158 pokojninskih primerov 68 ljudi upokojila, 73 
zavrnila (od tega števila so okrajni zavodi za socialno zavarovanje 57 prosilcev 
invalidsko upokojili), 6 primerov je vrnila v dopolnitev postopka, 10 primerov 
je odstopila zavodom za socialno zavarovanje in v enem primeru dala predlog 
za upokojitev po 80. členu zakona o pokojninskem zavarovanju. 

S 1. januarjem 1959 je začel veljati zakon o invalidskem zavarovanju. Zato 
so okrajni zavodi za socialno zavarovanje v vseh primerih zahtevkov za upoko- 
jitev po 2. odstavku 73. člena zakona o pokojninskem zavarovanju najprej 
uvedli postopek za invalidsko upokojitev. Kolikor je bila ta mogoča, se po- 
stopek za izjemo upokojitev ni nadaljeval. V nasprotnem primeru je bil zah- 
tevek za upokojitev predložen komisiji. 

Nekaj časa je bilo precej zahtevkov za take upokojitve posebno v primerih, 
ko je bila najnižja višina pokojnine (X. pokojninski razred 12.850 din) višja od 
plače takih prosilcev. Taki prosilci niso bili nesposobni za delo. Zato je prišlo 
do spremembe in dopolnitve zakona o pokojninskem zavarovanju, s katerim je 
bil za zavarovance — udeležence NOV pred 9. septembrom 1943 in Španske 
državljanske vojne uveden poseben dodatek k plači, ki je enak razliki ali 
določenemu odstotku od razlike med redno plačo in temeljno plačo X. plačilnega 
razreda po zakonu o javnih uslužbencih in je odvisen od trajanja udeležbe 
v narodnoosvobodilni vojni. S to novelo zakona o pokojninskem zavarovanju 
so se zahteve za izjemno upokojitev zmanjšale. 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem zavaro- 
vanju je bila pristojnost o odločanju pravice do upokojitve po 2. odst. v 73. čl. 
tega zakona prenesena iz zvezne na republiške komisije. Ustrezno je bila 
spremenjena tudi republiška uredba o ustanovitvi Komisije LR Slovenije po 
164. členu zakona o pokojninskem zavarovanju. S temi spremembami je pre- 
vzela republiška komisija dotedanje pristojnosti zvezne komisije; za naloge, ki 
jih je dotlej opravljala republiška komisija, pa so bile v septembru in oktobru 
t. 1. ustanovljene posebne okrajne komisije, v katerih so zastopniki Zveze borcev 
in drugih družbeno-političnih organizacij. 

Po teh spremembah se je republiška komisija z novimi pristojnostmi 
sestala leta 1959 enkrat in obravnavala 25 predlogov za izjemne upokojitve. 
14 predlogom je ugodila, 11 predlogov pa je vrnila okrajnim komisijam v 
dopolnitev. 

18* 
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Pregled zahtevkov, ki jih je reševala zvezna komisija, je naslednji: 

a) po svojstvu, spolu  in starosti  prosilcev 

Po   svojstvu Po  spolu 

Skupno                             TI i borci in aktivisti 
število                     -         •£„ »J:5                        .         30-35    36-40     41-45      nad 
zahtevkov                         c o E S m.          ž.          let         let         let      45 let 

0,0 D.S 0d     '        0d     '        0 

«Ž иС 1941        1942        1943 

158 1 4 40 .     60        40        13       120       38        16        30        76        36 

b) po poklicu in bolezni prosilcev 

Po  poklicu Po  boleznih 

Skupno cl,lor.nf 
števil0 Usluž- Živčne    okvarc      TBC        Srčne     fp^"      Druge zahtevkov  Delavci    ^     Kmetje    Ostali     f'^    hrtHe-       vs^h      bolezni   revma     bolezni 

158 66 62 1 29 52 15 28 12 14 37 

Pregled zahtevkov, ki jih je reševala republiška  komisija po spremembi 
zakona o pokojninskem zavarovanju, je naslednji: 

a) po  svojstvu,  spolu  in  starosti  prosilcev 
Posvojstvu Po spolu Po starosti 

borci — aktivisti ,.    ., „    . 
Število Španski  Sporne-   m , 30-35     36-40    41-45 nad 
zahtev-    Heroji      gorcl      nlearjl     od 1.     od 1.     od 1. m- ž- let let let 45 let 

kov 1941        1942        1943 

25          —            1             7 9          7          1         14        U         4          6         10         5 

b) po poklicu in bolezni prosilcev 

Po  poklicu Po  boleznih 

Skupno „, ,       , 
število                             „.„., živčne    Okvare      TBC        Srčne     Sklepni    D       e 
zahtevkov Delavci    ™-    Kmetje Ostali    »vtoe    h^_      ^     ^n^   г^.   ^^. 

— 3 16 3 1 

4. Komisija LRS po 172. členu zakona o pokojninskem zavarovanju 

Z upoštevanjem organiziranega dela v NOB in predvojnega revolucionar- 
nega udejstvovanja pri določevanju pokojninskega staža in osnove je dana 
možnost, nuditi primerno priznanje vsem, ki so se aktivno udeležili NOB. 
S tem pa se je znatno dvignilo število vlog za priznanje dvojnega štetja let. 
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prebitih v zaporih in taboriščih, in let, prebitih v revolucionarnem delu pred 
6. aprilom 1941. 

V letu  1959 je komisija obravnavala 760 takih primerov, od teh je 633 
ugodno rešila. 

5. Komisija za upokojene vojaške osebe 

Upokojitev določenega števila oficirjev, podoficirjev in uslužbencev Jugo- 
slovanske ljudske armade je v glavnem zaključena. Od leta 1955, ko je bil 
sprejet zakon o upokojitvi določenega števila teh oseb — do danes ima repu- 
bliška komisija registriranih 1580 primerov. Večina jih je bila upokojenih v 
vojaških enotah naše republike, ostali pa so bili upokojeni v drugih republikah 
in so se kasneje priselili v Slovenijo. 

Od skupnega števila registriranih se je v razdobju štirih let odselilo iz 
naše republike 569 oseb ali 34 0/o. Ostalih 1011 pa živi v Sloveniji: na območju 
ljubljanskega okraja 33 %, koperskega 19 %, mariborskega 15 %, ostalih 
okrajev pa od 7—9 %, razen Murske Sobote, kjer je teh le 1 % od vseh. 

Po nacionalnem sestavu je 47 % Slovencev, 30 0/o Hrvatov, 10 0/o Srbov, 
ostalih 13 % pa je Makedoncev in Črnogorcev. Višjih oficirjev je 15 %, niž- 
jih oficirjev 78 %, dočim je 7 0/o podoficirjev in vojaških uslužbencev. Sta- 
rostna doba upokojenih znaša v povprečju 41 let, v narodnoosvobodilni borbi 
pa je večina, t. j. 74 %, sodelovala pred letom 1944. 

Velika večina teh tovarišev, t. j. 83 %, je takoj po upokojitvi izrazila željo 
po zaposlitvi, le 12 % ali 122 upokojenih si ne želi zaposlitve — v glavnem i? 
zdravstvenih razlogov. Za šolanje se je odločilo 41 oseb, ki obiskujejo ali redne 
ali izredne šole (univerzo 17, ostali pa razne druge srednje šole). Prekvalifika- 
cijo pridobivajo na samem delovnem mestu. 

Stalno zaposlitev so komisije posredovale 788 upokojenim vojaškim osebam 
to je 94 0/o od skupno prijavljenih 841 primerov. Skupno število nerešenih 
primerov je 53, in to v glavnem v tistih krajih, kjer je manj možnosti zaposlitve. 
Nerešeni primeri so v novomeškem okraju 16, v mariborskem 14, v ljubljanskem 
10 itd. Pri iskanju zaposlitve so komisije naletele na polno razumevanje gospo- 
darskih organizacij in ustanov ter tako oskrbele primerna delovna mesta v 
glavnem vsem. 

Od zaposlenih upokojenih vojaških oseb je na vodilnih delovnih mestih 146 
tovarišev 573 je nameščencev in 69 delavcev. V pogledu višine plač ugotavljamo- 
letos občutno povečanje, kar dokazuje da so se na delovnih mestih v glavnem vsi 
uveljavili. V letu 1958 jih je bilo še 79 % s plačo do 15.000 din, letos pa je 
teh le še 54 0/o, s plačo nad 15.000 din jih je bilo v letu 1958 le 21 %, letos 
pa že 46 0/o. 

Posebne komisije, določene za reševanje teh vprašanj pri okrajnih ljudskih 
odborih, so v glavnem dobro opravile to nalogo, posebno velja to za prva tri 
leta, ko je bilo teh primerov največ. V zadnjem času pa opažamo, da nekatere 
komisije niso več aktivne, ali pa so jih celo že ukinili, skrb za reševanje 
teh vprašanj pa prenesli na občinske organe, oziroma organe socialnega skrb- 
stva (Maribor). Nalog neposrednega vključevanja upokojenih vojaških oseb v 
zaposlitev je res manj, čeprav v posameznih okrajih še vedni niso vsi vključeni 
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v delo. Mislimo pa, da je še vedno treba, spremljati vse tiste, ki so vključeni 
in pri katerih se pojavljajo vedno spet problemi, o katerih bi komisije se mo- 
rale razpravljati, oziroma posredovati. Določeno število upokojenih vojaških 
oseb namreč upokojitve ni najbolje sprejelo, zahtevali so delovna mesta, ki jim 
vsaj v začetku niso bili dorasli in nekateri med njimi niso povsem zadovoljni. 
Med 53 še nezaposlenimi je več takih, ki so že imeli zaposlitev, pa so jo 
opustili. Nekateri so to napravih že večkrat, čeprav so okrajne komisije mnenja, 
da so jim bila dodeljena primerna delovna mesta. 

Ne moremo trditi, da tudi v vodstvih gospodarskih organizacij in ustanov 
ni bilo napak, čeprav nasploh lahko trdimo, da je večina gospodarskih orga- 
nizacij  in ustanov to nalogo pravilno razumela. 

Večina upokojenih vojaških oseb je pokazala tudi dokajšnjo aktivnost v 
političnih in družbenih organizacijah. Veliko odležejo predvsem v organizacijah 
rezervnih oficirjev. 

Poglavitne težave prehoda teh tovarišev iz vojaškega v civilno življenje 
so v glavnem rešene. Ustvarjeni so pogoji tudi za njihov nadaljnji razvoj; kako 
pa jih bodo znali izkoristiti, je odvisno od njih samih. 

6. Komisija LR Slovenije za narodne parke 

Ustanovitev Komisije LR Slovenije za narodne parke kot republiškega 
upravnega organa je določena v 11. členu Zakona o narodnih parkih (Uradni 
list LRS, št. 6/59). 

Komisija ima tele naloge: 
— opravlja  vrhovno  strokovno  nadzorstvo  nad  narodnimi   parki, 
— daje pobudo za razglasitev določenega pokrajinskega predela za narodni 

park, 
— daje okrajnim upravnim organom mnenja in strokovna navodila za 

vzdrževanje in čuvanje narodnih parkov, 
— vodi evidenco o narodnih parkih. 
Na podlagi 11.  člena zakona o narodnih parkih je Izvršni svet Ljudske 

skupščine LRS dne 7. novembra 1959 imenoval Komisijo LRS za narodne parke. 

Komisija se v letu 1959 ni sestala. 

7. Komisija za verska vptašanja LR Slovenije 

Komisija za verska vprašanja LR Slovenije je kot samostojen republiški 
upravni organ opravljala vse upravne zadeve iz republiške pristojnosti, ki se 
tičejo razmerij med državo in verskimi skupnostmi in so določene v uredbi 
o organizaciji in delu komisije, ki jo je v tem letu sprejel Izvršni svet. 

Pri tem je komisija zlasti spremljala izvajanje in uporabo zakonov in 
in drugih prfedpisov, ki se nanašajo na verske skupnosti ter spremljala zakoni- 
tost tovrstnih predpisov in ukrepov ljudskih odborov; proučevala je vprašanja 
razmerij med državo in verskimi skupnostmi ter jih deloma sama reševala, 
deloma pa dajala svoja mnenja in predloge pristojnim organom; razpravljala 
in sklepala je o dodeljevanju subvencij  pomoči potrebnim organom verskih 



Priloge 279 

skupnosti in proučevala potrebe po dodelitvi podpor za popravilo cerkvenih 
objektov, ki jih je šteti za kulturne spomenike. Na pismene vloge in osebna 
zaprosila predstavnikov verskih skupnosti oziroma njihovih organov je reše- 
vala številna konkretna vprašanja, kolikor ta niso spadala v pristojnost ljud- 
skih odborov oziroma drugih organov. 

Kot kolegijsko telo je komisija vsa važnejša vprašanja reševala na svojih 
sejah, po svojih predstavnikih pa se je udeleževala tudi posvetovanj pri 
Zvezni komisiji za verska vprašanja. 

Razen z republiškimi upravnimi organi in sveti ter ljudskimi odbori, je 
komisija pogosteje sodelovala tudi z Republiškim zavodom za socialno zavaro- 
vanje Slovenije, Zavodom za spomeniško varstvo LR Slovenije in Republiško 
komisijo za nacionalizacijo. Komisija je imela rednejše kontakte tudi z organi 
večine verskih skupnosti, ki delujejo na teritoriju LR Slovenije. 

V letu 1959 je komisija dodelila raznim verskim skupnostim, njihovim 
organom, organizacijam, Teološki fakulteti v Ljubljani in posameznikom pod- 
pore v skupnem znesku skoraj 38 milijonov din. 

8.  Direkcija  za  ureditev ljubljanskega prometnega vozlišča 

Za opravljanje upravnih in gospodarskih zadev iz republiške pristojnosti 
v zvezi s preureditvijo in izgradnjo ljubljanskega prometnega vozlišča je bila 
ustanovljena v juliju 1959 z uredbo Izvršnega sveta (Ur. 1. LRS, št. 23/59) 
Direkcija za ureditev ljubljanskega prometnega vozlišča kot samostojen re- 
publiški upravni organ. Istočasno je Izvršni svet z odlokom ustanovil stalno 
komisijo kot nadzorni organ direkcije za koordinacijo dela vseh zainteresiranih 
organov. 

V času svojega polletnega obstoja je direkcija opravljala naslednje naloge: 
  razpisala je  natečaj   za  izgradnjo ljubljanskega  železniškega  vozlišča, 

v sodelovanju z Direkcijo jugoslovanskih železnic je izdelala investicijski pro- 
gram in idejni projekt za podvoze na Titovi in Celovški cesti ter skupno s 
predvidenim izvajalcem izdelala študijo in primerjavo stroškov za izgradnjo 
vozlišča v posameznih fazah po varianti podvozov in nepoglobljene železnice 
na eni strani, in varianti poglobljene železnice na drugi strani; 
  sodelovala  s projektanti železniških in cestnih objektov; 
  pripravila je tehnični program za projektiranje in oddala v izdelavo 

idejne projekte za čim enostavnejšo in cenejšo izvedbo izvennivojskih križanj 
z železniško progo na Titovi in Celovški cesti ter koordinirala delo posamez- 
nih projektantskih organizacij; 
  v dogovoru z Direkcijo jugoslovanskih železnic je opravljala nadzorne 

in investitorske posle pri povečanju ranžirne postaje Zalog in pri gradnji tirov 
ter naprav za novo lokomotivsko postajo v Mostah, vse v okviru odobrenega 
investicijskega programa in razpoložljivih sredstev v letu 1959; 
  ker je bilo osebje direkcije v smislu določil  uredbe o ustanovitvi  v 

celoti prevzeto od Investicijske grupe za izgradnjo avtoceste Ljubljana—Zagreb, 
na avtocesti pa so se še izvrševala zaključna dela vse leto, in ker še ni bila 
tehnično prevzeta ter kalavdirana, je direkcija morala s svojimi uslužbenci 
skrbeti tudi za dovršitev avtoceste in izvesti tehnični prevzem ter kolavdacijo. 
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Pri študiju in pregledu posameznih variant vozlišča je bilo ugotovljeno, 
da 1. 1960 ni možno celotno in neprekinjeno finansirati 1. faze izgradnje. Zato 

•ni bila naročena izdelava glavnega projekta za izvennlvojska križanja na Titovi 
in Celovški cesti, kot je bilo prvotno določeno, ampak je bila ponovno naročena 
izdelava novih idejnih projektov za začasna izvennlvojska križanja. Ti idejni 
projekti bodo dovršeni v začetku meseca februarja, tako da bi bilo možno izde- 
lati glavne projekte do meseca julija in v drugi polovici 1. 1960 pričeti z 
gradnjo začasnih izvennivojskih križanj. 

Takoj po ustanovitvi direkcije je bila izdelana shema organizacije in siste- 
mizacija delovnih mest glede na perspektivo, da se bodo dela na vozlišču 
pričela v širšem obsegu že leta 1960. Iz že zgoraj navedenega razloga pa ni 
bilo potrebe izvesti organizacije in zasedbe delovnih mest v takem obsegu. Cim 
bo dokončno znan obseg nalog za leto 1960 in vsa naslednja leta, bo direkcija 
izdelala in predložila v potrditev pravilnik za notranjo organizacijo in predlog 
sistemizacije delovnih mest. Prav tako dosedaj še ni bilo potrebno organizirati 
stranskih obratov in gradbišč v smislu uredbe o ustanovitvi. 

Glede kadra direkcije pripominjamo, da živi večina uslužbencev in teh- 
ničnega osebja Investicijske grupe izven Ljubljane in da nastaja v zvezi s 
premestitvijo na direkcijo problem nastanitve in s tem fluktuacije, ker direk- 
cija v Ljubljani ne razpolaga niti s pisarniškimi niti s stanovanjskimi kapa- 
citetami. V zvezi z obsegom trenutnih nalog pa nikakor ne bi bilo rentabilno 
in zaželeno prestavljati lesenih stanovanjskih provizorijev z dosedanjih gradbišč 
avtoceste. 

Celotno poslovanje in izvrševanje nalog direkcije v 1. 1959 je bilo oprav- 
ljeno s pristankom Komisije Izvršnega sveta za ureditev ljubljanskega pro- 
metnega vozlišča. 

ORGANIZACIJA IZVRŠNEGA SVETA IN REPUBLIŠKE UPRAVE 

1. Izvršni svet 

Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije je do 20. II. 1959 imel 19 
članov. Sestav Izvršnega sveta je bil naslednji: 

Predsednik: Boris Kraigher, podpredsednika Viktor Avbelj in dr. Joža 
Vilfan, sekretar Peter Zorko, člani: Julij Beltram, Tone Bole, Tone Fajfar, Milko 
Goršič, Jože Ingolič, Boris Kocijančič, Miran Košmelj, ing. Viktor Kotnik, Ada 
Krivic, Vladko Majhen, Matija Maležič, Mitja Ribičič, Janko Rudolf, Niko Šilih, 
Vida Tomšič. 

Član Izvršnega sveta Julij Beltram je bil dne 20. II. 1959 razrešen, ker je 
prevzel drugo dolžnost. Na novo sta bila za člana Izvršnega sveta dne 26. XI. 
1959 izvoljena dr. Marijan Dermastia in Bojan Polak. 

Izvršni svet je imel v preteklem letu 26 sej, na katerih je obravnaval 425 
točk dnevnega reda. Na sejah so bila obravnavana vprašanja s področja splošne 
uprave, notranjih zadev in sodstva (44 %), s področja gospodarstva (40 0/o), s 
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področja šolstva, kulture, prosvete in znanosti (10 %), s področja zdravstva in 
socialne politike (6 %). 

Odbori in komisije so delali v naslednjem sestavu: 

Odbor za notranjo politiko. Sestav odbora do 21. II. 1959: pred- 
sednik Mitja Ribičič, člani: Vladimir Kadunec, Boris Kocijančič, Miran Košmelj, 
Vladko Majhen, Niko Šilih in dr. Teodor Tominšek. 

Dne 21. II. 1959 je bil razrešen član odbora dr. Teodor Tominšek, v odbor 
je bil dne 16. XI. 1959 imenovan državni sekretar za pravosodno upravo LRS 
Jože Pavličič. 

Odbor je imel 19 sej, na katerih je obravnaval 59 zadev; od teh jih je 
v lastni pristojnosti rešil 17. 

Odbor za gospodarstvo. Sestav odbora do 21. II. 1959: predsednik 
Tone Bole, člani: Julij Beltram, Tone Fajfar, Jože Ingolič, Mirko Jamar, Miran 
Košmelj, ing. Viktor Kotnik, Matija Maležič in Janko Rudolf. 

Dne 21. II. 1959 je bil razrešen član odbora Julij Beltram. 
Dne 3. IV. 1959 je bil za člana odbora imenovan Roman Albreht in dne 

16. XII. 1959 Bojan Polak. 
Odbor je imel 27 sej, na katerih je obravnaval 210 zadev; od teh jih je 

v lastni pristojnosti rešil 17. 

Odbor za splošna in upravna vprašanja. Sestav odbora do 
13 II 1959; predsednik dr. Joža Vilfan, člani: dr. Viktor Damjan, Milko Goršič, 
Boris Kocijančič, Ada Krivic, Vladko Majhen, Matija Maležič, Mitja Ribičič, 
Niko Šilih in dr. Slavko Zore. 

Dne 13. II. 1959 je bil razrešen član odbora dr. Slavko Zore, 21. II. 1959 
pa član odbora dr. Viktor Damjan. 

Odbor je imel 58 sej, na katerih je obravnaval 414 zadev; od teh jih je 
v lastni pristojnosti rešil 227. 

Odbor za narodno obrambo. Sestav odbora: predsednik Boris 
Kraigher, člani: Viktor Avbelj, Stane Kavčič, generalpodpolkovnik Pero Kosorić, 
Ivan Maček, Mitja Ribičič, Ferdo Setrajčič,  dr. Joža Vilfan in Peter Zorko. 

Odbor je imel 2 seji. 

Odbor za postavitev spomenika revolucije. Sestav odbora: 
predsednik Franc Leskošek, člani: Miha Berčič, France Bevk, Jože Borštnar, 
Dolfka Boštjančič, dr. Marijan Dermastia, Olga Družina, Tone Fajfar, Ivan 
Gorjup, Milko Goršič, Janko Rudolf, Franc Kimovec, Branko Kodrič, Marjan 
Kozina,' Ada Krivic, Tone Kropušek, Franc Lubej, France Mihelič, dr. Heli 
Modic, Lojze Ribič, Mitja Ribičič, Mira Svetina, ing. Marjan Tepina, Josip 
Vidmar, dr. Joža Vilfan. 

Odbor za postavitev spomenika revolucije je bil imenovan dne 21. VII. 1959 
kot začasni odbor Izvršnega sveta. Naloga odbora je, dati osnovno idejo za 
spomenik, za določitev njegove lokacije in za skladno urbanistično ureditev 
kraja, kjer bo stal spomenik. Odbor je dolžan razpisati natečaj za postavitev 
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spomenika, sklepati pogodbe v zvezi s postavitvijo spomenika in  skrbeti za 
pravočasno izvršitev pogodb. 

Odbor je imel 1 sejo. 

Stalne komisije Izvršnega sveta 

Administrativna komisija. Sestav komisije do 21. II. 1959: 
predsednik Niko Šilih, člani: Julij Beltram, Boris Kocijančič, Peter Zorko. 

Dne 21. II. 1959 je bil razrešen član komisije Julij Beltram. 
Dne 8. VI. 1959 je bil za člana komisije imenovan Janko Rudolf. 
Komisija je imela 5 sej. Na teh sejah je komisija reševala 151 zadev. Od 

teh odpade 18 zadev med primere, ki se rešujejo v upravnem postopku, ostalih 
133 pa predstavljajo predlogi za priznanje izjemnih pokojnin po 80. in 132. 
členu Zakona o pokojninskem zavarovanju. 

Komisija za pomilostitve. Sestav komisije: predsednik Milko 
Goršič, člani: Ada Krivic in Niko Šilih. 

Komisija je imela 3 seje. S skupinskim odlokom je bilo ob Novem letu 1959 
pomiloščenih 43 oseb, med letom pa so bile pomiloščene 4 osebe. 

Komisija za odlikovanja. Sestav komisije: predsednik Niko Šilih, 
člani: Rudolf Ganziti, Jože Kladivar, Ljubo Mlakar, Ivan Novak-Očka in Mirko 
Zlatnar. 

Komisija je imela 9 sej. 
Komisija za odlikovanja je v letu 1959 obravnavala 1258 predlogov. Od teh 

je predlagala Zvezni komisiji za odlikovanja 1163 primerov, kjer je šlo za: 

Red  zasluge za narod  I.  stopnje  1 

Red zasluge za narod II.   stopnje  *> 

Red zasluge za narod III. stopnje  27 

Medalja zasluge za narod  3 

Red bratstva in edinstva I. stopnje  3 

Red bratstva in edinstva II. stopnje  2 

Red   dela   I.   stopnje  14 

Red dela  II.  stopnje '  93 

Red dela III. stopnje  483 

Medalja  dela     .  532 

Skupaj:       1163 

Od predlaganih delovnih odlikovanj je Zvezna komisija osvojila 1139 
predlogov. 

Do vključno 29. novembra 1959 je bilo v LR Sloveniji odlikovanih 10.002 
oseb, od tega 1388 ali 13,8 0/o žena. 
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Komisija za ureditev ljubljanskega prometnega v o - 
zi'šca. Komisija je bila ustanovljena dne 10. Vil. 1959 kot stalna komisija 
izvršnega sveta. 

Sestav komisije: predsednik Viktor Avbelj, člani: ing. Rudolf Cimolini, dr. 
^arijan' Dermastia, Franc Drobež, ing. Jože Majdič, ing. Ciril Mravlja, Bojan 
Polak in ing. Lojze Roječ. 

Komisija je imela 3 seje. 

Komisija za nagrajevanje uslužbencev republiških 
organov. Komisija je bila ustanovljena dne 7. XI. 1959 kot stalna komisija 
Izvršnega sveta. 

Sestav komisije: predsednik Peter Zorko, člani: Henrik Bartl, dr. Saša 
Cvahte, Božidar Gorjan, Zoran Hudales, Stane Melihar, Rado Miklič, Bogo 
Premelč in Milan Skitek. 

Komisija je imela 3 seje. 

Administracija Izvršnega sveta. Administracijo Izvršnega 
sveta sestavljajo kabineti, administrativni sekretariat, samostojni uradi in sve- 
tovalci Izvršnega sveta. 

Kabinete imajo predsednik, vsak podpredsednik in drugi člani Izvršnega 
sveta, za katere to določi Izvršni svet. 

Administrativni sekretariat ima naslednje temeljno notranje organizacijske 
enote: Urad sekretarja. Protokol, Finančno-ekonomski oddelek in Oddelek za 
sPlošne zadeve. Vodstvo teh enot je neposredno podrejeno pomočniku sekretarja 
Izvršnega sveta. 

V Uradu sekretarja se administrativno pripravljajo, zbirajo in urejajo za- 
deve za seje Izvršnega sveta, njegovih odborov in komisij. 

Protokolarne, personalne in finančno materialne zadeve se vodijo v prej 
navedenih organizacijskih enotah administrativnega sekretariata. 

Samostojni uradi so: Urad za prošnje in pritožbe, Urad za informacije, 
Urad za zunanje zadeve, Urad za tehnično pomoč in Urad za manjšinska vpra- 
šanja (ustanovljen z odlokom Izvršnega sveta. Uradni list LRS, št. 14/59). 

Urad za prošnje in pritožbe je v letu 1959 obravnaval 2335 
vlog. 

Vloge se delijo: 

A) po vrsti: 
stanovanja  735 
delovna razmerja  266 
pokojnine in invalidnine  427 
premoženjsko-pravne in sodne zadeve . 213 
pomilostitve, pogojni odpusti .... 65 
davki  in takse  176 
carina        28 
socialna pomoč, zdravljenje, štipendije . 171 
gosp. pomoč  87 
razno  167 

skupaj .    .    . 2335 
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B) po poklicih: 

delavci  1121 
kmetje  363 
uslužbenci  339 
upokojenci  322 
organizacije, kolektivi  39 
ostali  151 

skupaj.    .    .    2335 

C) po okrajih: 

Celje  338 
Gorica  126 
Koper  130 
Kranj  199 
Ljubljana  709 
Maribor  521 
Murska Sobota  88 
Novo mesto  208 

skupaj.    .    .    2335 

Državljani se obračajo na urad za prošnje in pritožbe za uveljavljanje 
svojih pravic največkrat šele potem, ko so redna pravna sredstva že izčrpali. 

Urad je rešil letos 1557 zadev, od teh ugodno 447 ali 29 %. Odstotek ugodno 
rešenih zadev je pri zadevah iz socialnega zavarovanja večji, m sicer blizu 
40 %, najmanjši pa je v carinskih, pomilostitvenih in davčnih zadevah, kjer je 
bilo ugodno rešenih zadev manj kot 15 %. 

Največ vlog je odstopil uradu kabinet predsednika republike (letos 1120), 
na urad je bilo naslovljenih 976 vlog, 239 zadev pa so odstopili Uradu drugi 
organi. 

Delo Urada za tehnično pofnoč je usmerjeno na izvajanje med- 
narodnih in bilateralnih pogodb, sklenjenih med našo državo in raznimi 
agencijami Organizacije združenih narodov med posameznimi vzhodnimi, za- 
padnimi in azijsko-afriškimi državami. — Urad pripravlja in predlaga zveznim 
organom programe tehnične pomoči; razpisuje sprejete programe; pripravlja 
odhode naših stroko vn j ako v-štipendistov na prakso v inozemstvo; sprejema tuje 
eksperte oziroma inštruktorje, ki po tehnični pomoči sodelujejo v naših podjetjih 
in ustanovah. Skupno s podjetji organizira sprejem tujih strokovnjakov na 
prakso v naših organizacijah. 

Iz Slovenije je v preteklem letu odšlo na prakso v inozemstvo 255 stro- 
kovnjakov-štipendistov, 105 štipendistov iz programa za leto 1959 pa bo odšlo 
na prakso v začetku 1960 leta. 12 tujih ekspertov-inštruktorjev je prišlo v naša 
gospodarska podjetja in ustanove, v druge države pa je odšlo 5 naših ekspertov. 
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Urad za informacije je skrbel za redno obveščanje javnosti o delu 
in sklepih Izvršnega sveta in republiških upravnih organov in zavodov. 
Spremljal je pisanje tiska in radijske oddaje ter sestavljal poročila, analize in 
preglede o stanju na različnih področjih informacijske službe. Sodeloval je pri 
organizaciji obiskov tujih novinarjev, publicistov ter političnih in drugih javnih 
delavcev, ki so obiskali našo republiko, da bi se seznanili z njenim gospodarskim 
in družbenim razvojem. 

Urad za zunanje zadeve pri Izvršnem svetu opravlja strokovne 
zadeve iz republiške pristojnosti v zvezi z izvrševanjem mednarodnih pogodb 
in sporazumov na ozemlju LRS, vzdržuje stike s tujimi konzularnimi pred- 
stavništvi ter posreduje pri dajanju mednarodne pravne pomoči v konzularnih 
in upravnih zadevah. 

Urad za manjšinska vprašanja opravlja strokovne zadeve iz 
republiške pristojnosti na področju narodnih manjšin LR Slovenije, kolikor to 
ne spada v področje drugih republiških upravnih organov; spremlja in koordi- 
nira delo teh organov, zavodov in organizacij, kolikor se tiče narodnih manjšin 
in sodeluje z njimi pri obravnavanju teh vprašanj; daje Izvršnemu svetu 
analize, poročila in predloge za urejanje teh vprašanj. 

Strokovni sveti 

Število strokovnih svetov kot posvetovalnih organov Izvršnega sveta se je 
v letu 1959 povečalo od 9 na 10, ker je bil na novo ustanovljen Strokovni svet 
za statistiko dne 3. VII. 1959. 

Strokovni svet za industrijo je imel 3 seje, na katerih je 
obravnaval tale važnejša vprašanja: 

— osnutke zakonov s področja industrije in gradbeništva 
— perspektivne plane za vskladitev in razvoj kemične in lesne stroke 
— o strokovnih priporočilih za pospešitev stanovanjske izgradnje. 
Predsednik  Strokovnega  sveta  za  industrijo je  ing.  Viktor Kotnik,   član 

Izvršnega sveta. 

Strokovni svet za gozdarstvo je imel 4 seje, na katerih je 
obravnaval tale važnejša vprašanja: 

— predlog Trgovinske zbornice LRS o evidenci posekanega lesa 
— poročilo Zavoda za gospodarsko planiranje LRS o problematiki proiz- 

vodnje furnirja in vezanega lesa v LRS, 
— osnutke predpisov s področja gozdarstva. 
Predsednik Strokovnega sveta za vodno gospodarstvo je ing. Pavle .Zaucer, 

na Fakulteti za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo. 

Strokovni svet za vodno gospodarstvo je imel 3 seje, na 
katerih je obravnaval tale važnejša vprašanja: 

— osnutke predpisov o vodnih skupnostih in o vodnem skladu ter proračun 
vodnega sklada za leto 1960, 
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- investicijski program za ureditev Ljubljanice in melioracije ljubljan- 
skega barja. 

Predsednik Strokovnega sveta za vodno gospodarstvo je ing. Pavle Zaucer, 
predsednik Republiškega Zbora Ljudske skupščine LRS. 

Strokovni svet za turizem je imel 5 rednih in 2 izredni seji, 
na katerih je obravnaval tale važnejša vprašanja: 

- osnutke .predpisov s področja turizma in gostinstva, problematiko jav- 
nega prometa v turizmu, zvezni material o stanju in razvoju turizma m gostin- 
stva, predlog za razdelitev dotacije za letni oddih v letu 1959, razvoj in problem 
turističnega gospodarstva. 

Predsednik Strokovnega sveta za turizem je dr. Danilo Dougan, republiški 
sekretar za splošne gospodarske zadeve. 

Strokovni svet za urbanizem in komunalne zadeve je 
bil imenovan 10. VIL  1959; v letu 1959 ni imel seje. 

Predsednik Strokovnega sveta za urbanizem in komunalne zadeve je Milko 
Goršič, član Izvršnega sveta. 

Strokovni svet za stanovanjsko izgradnjo je imel v letu 
1959 1 sejo, na kateri je obravnaval strokovna priporočila za montažne strope, 
za enotne tlorisne izmere, kuhinjske opreme ter za požarno varno projektiranje 
stanovanjskih hiš. 

Predsednik Strokovnega sveta za stanovanjsko izgradnjo je Milko Goršič, 
član Izvršnega sveta. 

Strokovni svet za promet je imel v letu 1959 4 seje, na katerih 
je obravnaval tale važnejša vprašanja: 

— finansiranje del na cestah L in II. reda v letu 1959, 
— problematika varnosti cestnega prometa LRS, 
- stanje avtobusnih postaj in postajališč v LRS in predlog predračuna 

cestnega sklada za leto 1960. 
Predsednik Strokovnega sveta je Martin Gosak, predsednik ObLO Trbovlje. 

Strokovni svet za geodezijo je imel v letu 1959 1 sejo, na 
kateri je obravnaval predlog za ustanovitev okrajnih katastrskih uprav pri 
okrajnih ljudskih odborih ter poročilo o kompleksni tehnični reviziji katastra 
zemljišč in njeni problematiki. 

Predsednik Strokovnega sveta za geodezijo je Mirko Zlatnar, ljudski 
poslanec. 

Strokovni svet za hidrometeorologijo je imel v letu 1959 
2 seji, na katerih je obravnaval tale važnejša vprašanja: 

— instrumentalna oprema hidrometeorološke službe, delo Zavoda in delovni 
plan za leto 1960 in elaborat za izgradnjo upravnega poslopja hidrometeorolo- 
škega zavoda. 
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Predsednik Strokovnega sveta za hidrometeorologijo je ing. Tine Mastnak, 
pomočnik sekretarja IS za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Strokovni svet za statistiko je bil ustanovljen dne 3. VII. 1959. 
Imel je 1 sejo, na kateri je obravnaval osnutek zakona o statistiki in poslovnik 
za delo sveta. 

Predsednik Strokovnega sveta za statistiko je dr. Lev Gerzinič, direktor 
Ekonomskega inštituta LRS. 

2. Republiška uprava 

V Ljudski republiki Sloveniji so tile samostojni organi republiške uprave: 
4 državni sekretariati, 5 republiških svetov, 9 sekretariatov Izvršnega sveta, 
4 upravni zavodi, 4 uprave, 1 inšpektorat, 7 komisij in 1 direkcija. 

Državni sekretariat za notranje zadeve LRS opravlja 
upravne zadeve na področju državne varnosti in javnega reda, svobode in pravic 
državljanov, družbenega in osebnega premoženja, izvrševanja kazni, notranjega 
miru in reda ter državljanskih stanj. Državni sekretar za notranje zadeve je 
Vladimir K a d u n e c. 

Državni sekretariat za pravosodno upravo LRS opravlja 
upravne zadeve na področju pravosodja, spremlja delo advokature in opravlja 
določene zadeve v zvezi s pomilostitvami. Državni sekretar za pravosodno 
upravo LRS dr. Teodor Tominšek je bil 13. II. 1959 zaradi upokojitve razrešen. 
Na njegovo mesto je bil imenovan Jože Pavličič. 

Državni sekretariat za finance LRS opravlja upravne zadeve 
na področju finančnih obveznosti družbenih organizacij in posameznikov do 
družbene skupnosti. Na kreditnem področju vprašanja kreditov, pripravlja in 
izvršuje republiški proračun, kontrolira proračunsko poslovanje, upravlja fi- 
nančno nadzorstvo nad poslovanjem gospodarskih in drugih družbenih organi- 
zacij ter zadev splošnega ljudskega premoženja. Državni sekretar za finance 
LRS je član Izvršnega sveta Matija M a 1 e ž i č. 

V sestavi Državnega sekretariata za finance sta Uprava za dohodke LRS ter 
Finančni inšpektorat LRS. Državni sekretariat za finance je nadzorstveni organ 
nasproti Geodetski upravi LRS. Služba finančne inšpekcije je bila v decembru 
1959 prenesena na Narodno banko. 

Državni sekretariat za blagovni promet LRS spremlja 
izvrševanje republiškega družbenega plana na področju blagovnega prometa, 
skrbi za pravilno organizacijo in delovanje tržišča ter opravlja na področju 
celotnega blagovnega prometa druge upravne zadeve iz republiške pristojnosti, 
kolikor niso posamezne zadeve s tega področja dane v pristojnost drugim 
republiškim upravnim organom. Državni sekretar za blagovni promet LRS je 
bil član  Izvršnega sveta Miran Košmelj. 

V sestavi Državnega sekretariata za blagovni promet LRS je Tržni inšpek- 
torat LRS. 
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Svet za šolstvo LRS opravlja zadeve na področju šolstva, predšolske 
vzgoje in predvojaške vzgoje. Svet je nadzorstveni organ -nasproti Zavodu za 
napredek šolstva. Svet kot kolegijski organ sestavljajo predsednik in 30 članov 
sveta. Predsednik Sveta za šolstvo LRS je član Izvršnega sveta Vladko Maj- 
hen, sekretar pa je Ludvik Gabrovšek. 

Svet za kulturo in prosveto LRS opravlja zadeve na področju 
umetnosti, ljudske prosvete, telesne kulture, radijske oddajne službe, filma, 
založništva, umetniških akademij in drugih oblik kulturnega življenja ali de- 
lovanja. Nadzorstvene pravice in dolžnosti izvršuje Svet nasproti Državnemu 
arhivu LRS ter Zavodu za varstvo kulturnih spomenikov in prirodnih znajnem- 
tosti. Svet kot kolegijski organ sestavljajo predsednik in 31 članov sveta. 
Predsednik  Sveta je član Izvršnega sveta  Boris  Kocijančič. 

Svet za znanost LRS opravlja na področju znanosti izvršilne in 
upravne zadeve iz republiške pristojnosti in je nadzorstveni organ nasproti 
znanstvenim zavodom. Svet kot kolegijski organ sestavljajo predsednik m 31 
članov. Predsednik Sveta za znanost je bil do 22. V. 1959 član Izvršnega sveta 
Milko Goršič, nato pa dr. Joža Vilfan, podpredsednik Izvršnega sveta. 

Upravne zadeve iz pristojnosti Sveta za kulturo in prosveto LRS in iz 
pristojnosti Sveta za znanost LRS opravlja Sekretariat za kulturo, prosveto in 
znanost LRS. Sekretar za kulturo, prosveto in znanost Vlado Vodopivec je bi] 
dne 22. V. 1959 razrešen zaradi prevzema druge dolžnosti. Na njegovo .mesto 
je bil imenovan Beno Zupančič. 

Svet za zdravstvo LRS opravlja zadeve na področju zdravstvenega 
varstva. Svet je nadzorstveni organ nasproti Sanitarnemu inšpektoratu LRS ш 
Centralnemu higienskemu zavodu. Svet kot kolegijski organ, sestavljajo pred- 
sednik in 31 članov sveta. Predsednik Sveta za zdravstvo LRS je član Izvršnega 
sveta Niko Šilih. Sekretar Sveta za zdravstvo je dr. Tone Ravnikar. 

Svet za socialno varstvo LRS opravlja zadeve na področju 
splošnega skrbstva, varstva družine, skrbništva in invalidskega varstva. Svet 
kot kolegijski organ sestavljajo predsednik in 31 članov. Predsednik Sveta je 
član Izvršnega sveta Ada Krivic. Sekretar Sveta za socialno varstvo LRS je 
bila do 27. XI. 1959 Nika Arko, zatem pa Pavle Boje. 

Sekretariat IS za zakonodajo in organizacijo pripravlja 
osnutke pravnih predpisov Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS, kolikor to 
ne spada v pristojnost drugih republiških upravnih organov,^ daje mnenje 
Izvršnemu svetu ali republiškim upravnim organom glede končnega besedila 
osnutkov predpisov in organizacijskih ukrepov, proučuje vprašanja ustavno 
upravnega sistema, pazi na zakonitost predpisov in organizacijskih ukrepov, 
pazi na zakonitost predpisov republiških upravnih organov in ljudskih odborov, 
skrbi za izvajanje predpisov o volitvah v predstavniška telesa in v organe delav- 
skega samoupravljanja, opravlja nadzorstvo nasproti Uradnejnu listu LRS in 
skrbi za objavo republiških predpisov, ter predpisov okrajnih ljudskih odborov 
v Uradnem listu LRS. Sekretar za zakonodajo in organizacijo je dr. Jože 
Globevnik. 
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Sekretariat IS za splošne gospodarske zadeve spremlja 
izvrševanje republiškega družbenega plana kot celote, proučuje vprašanja gos- 
podarskega sistema, spremlja delovanje gospodarskega sistema in tekoče gospo- 
darske politike, spremlja izvajanje investicij v LRS, daje Izvršnemu svetu 
analize in poročila o gibanju gospodarstva ter predlaga ustrezne ukrepe, daje 
Izvršnemu svetu mnenja o osnutkih predpisov in ukrepov s področja gospodar- 
stva kot celote in sodeluje pri izdelavi republiškega družbenega plana. Sekretar 
za splošne gospodarske zadeve je dr. Danilo D o u g a n. 

Sekretariat IS za splošne gospodarske zadeve je nadzorstveni organ nasproti 
Republiški  komisiji za potrjevanje investicijskih programov. 

Sekretariat IS za industrijo in obrt spremlja izvrševanje 
republiškega družbenega plana, gibanje proizvodnje, delovanje gospodarskega 
sistema in gospodarskih ukrepov na področju industrije, gradbeništva in obrti, 
daje Izvršnemu svetu poročila in predloge za ustrezne ukrepe, skrbi za iz- 
vajanje predpisov o industrijskih, tehničnih inšpekcijah in opravlja druge 
upravne zadeve na področju industrije, gradbeništva in obrti. Sekretar za 
industrijo in obrt je ing. Viktor Kotnik, član Izvršnega sveta. 

V sestavu sekretariata so Elektroenergetski inšpektorat LRS, Inšpektorat 
parnih kotlov LRS in Rudarsko-metalurški inšpektorat LRS. 

Sekretariat IS za kmetijstvo in gozdarstvo spremlja 
izvrševanje republiškega družbenega plana, gibanje proizvodnje, delovanje 
gospodarskega sistema in gospodarskih ukrepov na področju kmetijstva, goz- 
darstva in vodnega gospodarstva ter razvoj zadružništva, daje o teh vprašanjih 
Izvršnemu svetu poročila in predloge za ustrezne ukrepe ter opravlja druge 
upravne zadeve na navedenih področjih. Sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo 
je Jože Ingolič, član Izvršnega sveta. 

V sestavu sekretariata sta Kmetijski inšpektorat LRS in Veterinarski 
inšpektorat LRS, Sekretariat IS za kmetijstvo in gozdarstvo je nadzorstveni 
organ nasproti Upravi za gozdarstvo LRS in Upravi za vodno gospodarstvo LRS. 

Sekretariat IS za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo 
in komunalne zadeve spremlja izvrševanje družbenega plana in opravlja 
druge upravne zadeve na področju urbanizma, stanovanjske izgradnje in komu- 
nalnih zadev. Sekretar za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne 
zadeve ing. Lojze Roječ je bil 22. V. 1959 razrešen zaradi prevzema druge 
dolžnosti. Na njegovo mesto je bil imenovan Milko G o r š i č , član Izvršnega 

sveta. 
V sestavu sekretariata je Gradbeni inšpektorat LRS. Sekretariat IS za 

urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve je nadzorstveni organ 
nasproti  Republiški komisiji za  revizijo projektov. 

Sekretariat IS za promet spremlja izvrševanje republiškega druž- 
benega plana, gibanje gospodarstva, gospodarskega sistema in gospodarskih 
ukrepov na področju prometa, daje o teh vprašanjih Izvršnemu svetu poročila 
in predloge ter opravlja druge upravne zadeve na tem področju. Sekretar za 
promet Julij Beltram je bil dne 21. II. 1959 razrešen zaradi prevzema druge 
dolžnosti. Na njegovo mesto je bil imenovan Bojan Pola k, član Izvršnega 
sveta. 

19 
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Sekretariat IS za projnet je nadzorstveni organ nasproti Upravi za 
ceste LRS. 

Sekretariat IS za delo opravlja upravne zadeve na področju 
sistema plač, strokovnih kvalifikacij in strokovne izobrazbe delavcev in usluž- 
bencev v gospodarstvu, inšpekcije dela, posredovanja dela in socialnega zava- 
rovanja ter druge zadeve s področja dela in delovnih razmerij. Sekretar za delo 
je bil Janko  Rudolf,   član Izvršnega sveta. 

V sestavu sekretariata sta Inšpektorat dela LRS in Uprava za posredovanje 
dela LRS. 

Sekretariat IS za občo upravo opravlja upravne zadeve na 
področju izvrševanja predpisov o organizaciji republiških oganov in zavodov ter 
upravnih organov in zavodov ljudskih odborov, na področju družbenih razmenj, 
strokovne izobrazbe uslužbencev državnih organov in zavodov in sistemizacije, 
skrbi za izboljšanje administrativnega poslovanja in opravlja druge upravne 
zadeve iz republiške pristojnosti, ki ne sodijo v delovno področje kakšnega 
drugega republiškega upravnega organa. Sekretar za občo upravo je Mirko 
T u š e k. 

Sekretariat je nadzorstveni organ nasproti Hidrometeorološkemu zavodu 
LRS. 

Sekretariat IS za narodno obrambo opravlja upravne zadeve 
na področju organizacije ter mobilizacije virov in sil države za narodno obrambo 
ter strokovno službo za Izvršni svet in za Odbor IS za narodno obrambo. 
Sekretar za narodno obrambo je polkovnik JLA Ferdo Setraj cic. 

Zavod LRS za gospodarsko planiranje proučuje stanje in 
razvoj gospodarstva, izdeluje republiške gospodarske plane, spremlja in analizira 
izvrševanje teh planov in opravlja druge upravne zadeve, ki se tičejo gospo- 
darskih planov in metode planiranja. Direktor Zavoda je Mirko Jamar. 

Zavod LRS za statistiko zbira in obdeluje statistične podatke, 
strokovno vsklajuje statistično službo v LR Sloveniji in opravlja druge upravne 
posle na področju statistične službe. Direktor Zavoda je Raj ko K i auta. 

Uprava za ceste LRS opravlja s posebnimi predpisi določene 
upravne zadeve na področju cestne službe. Uprava ima 5 tehničnih sekcij za 
vzdrževanje in opremo cest I. in II. reda. Uprava je pod nadzorstvom Sekre- 
tariata IS za promet. Direktor Uprave za ceste LRS je ing. Rudolf C i m o 1 i n i. 

Uprava za gozdarstvo LRS opravlja s posebnimi predpisi dolo- 
čene upravne zadeve na področju gozdarstva. Uprava je pod nadzorstvom Sekre- 
tariata IS za kmetijstvo in gozdarstvo. Direktor uprave je ing. Lojze F u n k 1. 

Uprava za vodno gospodarstvo LRS opravlja s posebnirni 
predpisi določene upravne zadeve na področju vodnega gospodarstva. Uprava 
ima 7 vodnogospodarstvenih sekcij. Uprava je pod nadzorstvom Sekretariata IS 
za kmetijstvo in gozdarstvo. Direktor uprave je ing. Lojze K e r i n. 

Geodetska uprava LRS opravlja s posebnimi predpisi določene 
upravne zadeve na področju geodetske in katastrske službe. Uprava je pod 
nadzorstvom Državnega sekretariata za finance LRS. Direktor je Anton Košir. 
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Direkcija za ureditev ljubljanskega prometnega 
vozlišča opravlja upravne in gospodarske zadeve iz republiške pristojnosti 
v zvezi s preureditvijo in izgradnjo ljubljanskega prometnega vozlišča. Direktor 
je ing. Jože M a j d i č. 

Sanitarni inšpektorat LRS opravlja s posebnimi predpisi dolo- 
čene upravne zadeve na področju sanitarnega nadzorstva. Inšpektorat je pod 
nadzorstvom Sveta za zdravstvo LRS. Glavni sanitarni inšpektor je dr. Stanko 
L a j e v e c. 

Komisija za telesno kulturo LRS obravnava vprašanja s pod- 
ročja telesne kulture in daje Izvršnemu svetu Ljudske skupščine LRS in Zvezni 
komisiji za telesno kulturo mnenja in predloge o predpisih in drugih ukrepih, 
ki so potrebni za razvoj telesne kulture. Predsednik komisije je bil do 18. III. 
1959 Milko Goršič, nato pa član Izvršnega sveta Mitja Ribičič. 

Komisija za uslužbenske zadeve LRS opravlja tiste upravne 
zadeve s področja uslužbenskih zadev, kot jih določa Zakon o javnih usluž- 
bencih.  Predsednik komisije je član Izvršnega sveta Niko Šilih. 

Komisija LRS po 164. členu zakona o pokojninskem zavarovanju 
odloča o priznanju pravice do pokojnine po 2. odst. 73. člena Zakona o pokoj- 
ninskem zavarovanju. Predsednik komisije je član Izvršnega sveta Niko Si 1 i h. 

Komisija LRS po 172. členu Zakona o pokojninskem zavarovanju 
daje mnenje o štetju določenih obdobij v pokojninsko dobo. Predsednik komisije 
je Fedor K o v a č i č , pomočnik državnega sekretarja v Drž. sekretariatu za 
finance LRS. 

Komisija za upokojene vojaške osebe opravlja naloge po 
5 členu Uredbe o komisijah za upokojene vojaške osebe. Predsednik komisije 
je podpredsednik Izvršnega sveta Viktor A v b e 1 j. 

Komisija za verska vprašanja LRS opravlja naloge, določene 
z Uredbo o organizaciji in delu Komisije. Predsednik komisije je član Izvršnega 
sveta Boris Kocijančič. 

Komisija za nacionalizacijo najemnih zgradb in grad- 
benih zemljišč opravlja tiste upravne zadeve, za katere je pristojna po 
Zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč. Predsednik 
komisije je član Izvršnega sveta Mitja   Ribičič. 

Komisija LRS za narodne parke opravlja naloge določene z 
Zakonom o narodnih parkih. Predsednik komisije je Milko Goršič, član 
Izvršnega sveta. 

3. Disciplinska sodišča 

Disciplinsko sodišče LR Slovenije, kot disciplinsko sodišče 
prve stopnje je pristojno za sojenje disciplinskih prestopkov uslužbencev repub- 
liških organov in zavodov ter uslužbencev organizacij, nad katerimi izvršujejo 
nadzorstvo republiški organi. 
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Disciplinsko sodišče LR Slovenije je v letu 1959 obravnavalo 20 disciplinskih 
prestopkov. Od tega je izreklo 14 obsodilnih sodb, 6 postopkov pa je ustavilo. 

Višje disciplinsko sodišče LR Slovenije je kot republiško 
višje disciplinsko sodišče pristojno za reševanje pritožb zoper sodbe okrajnih 
disciplinskih sodišč in zoper sodbe disciplinskega sodišča LR Slovenije. 

Zoper sodbe prvostopnih disciplinskih sodišč je bilo vloženih na Višje disci- 
plinsko sodišče skupno 31 pritožb. Višje disciplinsko sodišče je v 18 primerih 
pritožbe zavrnilo in potrdilo sodbe prvostopnih disciplinskih sodišč; v 13 pri- 
merih pa je pritožbam ugodilo. 

ZAKONI IN DRUGI PREDPISI 

V letu 1959 je Izvršni svet obravnaval in predložil Ljudski skupščini LRS 
18 predlogov zakonov, 8 predlogov odlokov in 1 predlog sklepa. 

Razen tega je predložil Izvršni svet Ljudski skupščini tudi 6 predlogov za 
izvolitev oziroma razrešitev sodnikov in 2 predloga za izvolitev članov univer- 
zitetnega in nekaterih fakultetnih svetov. 

Brez predloga Izvršnega sveta je sprejela Ljudska skupščina 4 odloke 
glede skupščinskih odborov, 3 odloke o spremembah in dopolnitvah poslovnikov 
Ljudske skupščine in njenih zborov, 1 resolucijo o delu rednih sodišč in 1 pripo- 
ročilo o nadaljnji reformi visokošolskega študija. 

Izvršni svet je v letu 1959 sprejel 22 uredb, 38 odlokov, 8 odločb in 2 sklepa 
o priporočilih. Razen tega je sprejel še številne odločbe o imenovanjih in raz- 
rešitvah in določil strokovnjake po 6. členu zakona o izkoriščanju kmetijskih 
zemljišč. 

Republiški upravni organ in sveti so v letu 1959 izdali 36 splošnih predpisov, 
in sicer 18 odredb, 10 pravilnikov, 4 navodila, 1 priporočilo, 2 prečiščeni besedili 
uredb in  1 predpis o orientacijskih elementih v gradbeništvu. 

V pregledu pravnih predpisov, izdanih v letu 1959 so zajeti samo splošni 
pravni predpisi. Predpisi so razporejeni v pregledu po tem, v katero upravno 
panogo spada predpis po svoji vsebini. Znotraj vsake upravne panoge so pa 
predpisi razvrščeni po tem, ali je predpis izdala Ljudska skupščina ali Izvršni 
svet ali pa upravni organ oziroma republiški svet. 

PREGLED 

pravnih predpisov, izdanih v letu 1959 

L ORGANIZACIJA OBLASTI IN UPRAVE 

Ljudska skupščina 

Zakon o spremembah zakona o območjih okrajev in občin v Ljudski re- 
publiki  Sloveniji. 

Zakon o organizaciji uprave ljudskih odborov. 
Odlok o ustanovitvi in delovnem področju stalnega odbora Ljudske skup- 

ščine LRS za družbena sredstva. 
Odlok o ustanovitvi in delovnem področju stalnega odbora Ljudske skup- 

ščine LRS za vloge in pritožbe 
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Odlok o odpravi odbora Republiškega zbora za predloge in pritožbe 
Odlok o odpravi odbora Zbora proizvajalcev za predloge in pritožbe 
Odlok o spremembah in dopolnitvah poslovnika Ljudske skupščine LRS 
Odlok o spremembah in dopolnitvah poslovnika Republiškega zbora Ljudske 

skupščine LRS 
Odlok o spremembah in dopolnitvah poslovnika Zbora proizvajalcev Ljudske 

skupščine LRS 

Izvršni svet 

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o organizaciji in delu Sveta 
za šolstvo LRS 

Uredba o Zavodu za napredek šolstva 
Uredba o organizaciji in delu Državnega sekretariata za notranje za- 

deve LRS 
Uredba o organizaciji in delu Zavoda LR Slovenije za statistiko 
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o organizaciji in delu Sveta 

za kulturo in prosveto 
Uredba o organizaciji in delu Sveta za znanost LRS 
Uredba o komisijah za potrjevanje sadnega in trsnega razmnoževalnega 

materiala 
Uredba  o  ustanovitvi,   delovnem  področju  in  delu  Strokovnega sveta za 

statistiko LR Slovenije 
Uredba   o   ustanovitvi   Direkcije   za   ureditev   ljubljanskega   prometnega 

vozlišča 
Uredba o spremembi uredbe o ustanovitvi Komisije LRS po 164. členu 

zakona o pokojninskem zavarovanju 
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o organizaciji in delu Sveta 

za socialno varstvo LRS 
Uredba o organizaciji in delu Komisije za verska vprašanja LRS 
Odlok o ustanovitvi urada za manjšinska vprašanja 
Odlok o dopolnitvi odloka o pooblastitvi Odbora Izvršnega sveta za splošna 

in upravna vprašanja za odločanje v določenih zadevah iz pristojnosti Izvršnega 

sveta 
Odlok  o ustanovitvi Komisije Izvršnega sveta za ureditev ljubljanskega 

prometnega vozlišča 
Odlok   o   ustanovitvi   Komisije   za   nagrajevanje   uslužbencev   republiških 

organov 
Odločba o ustanovitvi Komisije za nacionalizacijo najemnih zgradb in 

gradbenih zemljišč ter imenovanju njenega predsednika in članov 
Odločba o spremembi odločbe o časopisnem zavodu »Uradni list Ljudske 

republike Slovenije« 

Upravni organ 

Odredba o združitvi naselij in o razglasitvi novega naselja 
Odredba o preimenovanju naselja in o dopolnitvi imena naselja s pristavkom 
Pravilnik   o  spremembah   in   dopolnitvah   pravilnika  o  označevanju  imen 

naselij ulic in trgov ter o označevanju hiš 
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II. GOSPODARSTVO 

1. Kmetijstvo in gozdarstvo 

Ljudska skupščina 

Zakon o veterinarski službi v Ljudski republiki Sloveniji 

Izvršni svet 

Uredba o ukrepih za varstvo kakovosti voda 
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o sečnjah gozdnega drevja 
Odlok o določitvi količin stoječega lesa za posek v gozdovih za leto 1959 

Upravni organ 

Odredba o množičnih veterinarskih ukrepih, ki se opravljajo na stroške 
lastnikov in imetnikov živali 

Odredba o okvirni tarifi za osemenjevanje goved 
Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o varstvenih dobah ter 

o najmanjših dolžinah lovnih rib in rakov 
Odredba o določitvi ribiških rajonov in ribiških okolišev 
Odredba o izločitvi posameznih vod iz ribiških okolišev 
Pravilnik o obliki in vsebini katastra kakovosti voda 
Pravilnik o obliki in vsebini obratnih poslovnikov in o vodstvu obratnih 

dnevnikov za čistilne naprave za čiščenje odplak 
Pravilnik o ureditvi in poslovanju sadnih drevesnic, trsnic, matičnjakov 

in matičnih nasadov ter o nadzorstvu nad prometom s sadnim in trsnim ma- 
terialom 

Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje uredbe o 
obratovanju žag veneciank 

Prečiščeno besedilo uredbe o sečnjah gozdnega drevja 

2. Urbanizem, stanovanjska izgradnja in komunalne zadeve 

Ljudska skupščina 

Zakon o merilih, po katerih določi občinski ljudski odbor, kateri stroški 
za tekoče vzdrževanje obremenjujejo sklade hiše 

Odlok o vpeljavi enotne metode pri kalkulacijah in predračunih za grad- 
bena dela 

Odlok o najvišjem odstotku stanarine in najemnine, ki sme biti določen kot 
dohodek stanovanjske skupnosti 

Odlok o določitvi najvišjega in najnižjega odstotka najemnine za poslovne 
prostore, ki se plačujejo v občinski kreditni sklad za zidanje stanovanjskih hiš 
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Izvršni svet 

Odlok o določitvi krajev, ki se štejejo za mesta in mestna naselja po zakonu 
o nacionalizaciji stavb in stavbnih zemljišč 

Odlok o določitvi krajev, za katere daje soglasje k potrditvi urbanističnega 
programa sekretariat Izvršnega sveta za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in 
komunalne zadeve 

Odločba o preosnovanju Urbanističnega inštituta LR Slovenije v Ljubljani 
v finančno samostojen zavod 

Upravni organ 

Odredba o določitvi objektov, za katere bo opravljala revizijo idejnih pro- 
jektov republiška komisija za revizijo projektov 

Odredba o določitvi objektov, za katere bo imenoval komisijo za pregled 
izvedenih gradbenih objektov republiški gradbeni inšpektorat 

Odredba o spremembi odredbe o zavarovanih zemljiščih v občini Zagorje 
Navodilo o enotni metodi za izdelavo kalkulacij in predračunov za grad- 

bena dela 
Orientacijski elementi za izdelavo kalkulacij in predračunov za gradbena 

dela za leto 1959 

3. Blagovni promet 

Izvršni svet 

Uredba o oddajanju zasebnih sob turistom in potnikom 
Uredba o prodaji živil izven poslovnih prostorov gospodarskih organizacij 

in obrtov, sejmov ter trgov 
Odločba o spremembah in dopolnitvah odločbe o ustanovitvi Gospodarskega 

razstavišča kot finančno samostojnega zavoda 
Odločba o spremembah in dopolnitvah odločbe o ustanovitvi Uprave žitnih 

silosov LRS kot finančno samostojnega zavoda 

Upravni organ 

Pravilnik o minimalnih tehničnih in higienskih tehničnih pogojih v po- 
čitniških domovih 

Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o minimalni ureditvi in opremi go- 
stinskih obratov 

Odredba o obveznem predpisovanju najvišje prodajne cene na drobno za 

mleko 

4. Delo 

Ljudska skupščina 

Zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev 
Zakon o hišnikih 
Zakon o delovnih razmerjih gospodinjskih pomočnic in postrežnic 
Zakon o razglasitvi prvega novembra za praznik 
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Izvršni svet 

Odlok o razdelitvi splošnih stopenj prispevka za socialno zavarovanje na 
stopnje za posamezne panoge zavarovanja v letu  1959 

[/pravni orgran 

Odredba o spremembi odredbe o opravljanju strokovnih izpitov za kva- 
lificiranega in visokokvalificiranega voznika motornih vozil 

5. Industrija in obrt 

Izvršni svet 

Odlok o spremembi odloka o minimalnih osebnih dohodkih delavcev v 
premogovnikih Ljudske republike Slovenije 

Odlok o spremembah odloka o reviziji in potrjevanju investicijskih pro- 
gramov za objekte, ki so splošnega pomena za Ljudsko republiko Slovenijo 

III.   NOTRANJA   POLITIKA 

1. Notranje zadeve 

Ljudska skupščina 

Zakon o gasilskih društvih 
Zakon o prekrških zoper javni red in mir 

Upravni organ 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za izvajanje zakona 
o orožju 

2. Pravosodje 

Ljudska skupščina 

Odlok o novi določitvi krajevnih območij okrožnih in okrajnih sodišč v 
Ljudski republiki Sloveniji 

Odlok o ustanovitvi okrajnega sodišča v Domžalah ter o njegovem kra- 
jevnem območju 

Resolucija o delu rednih sodišč v Ljudski  republiki  Sloveniji 

Upravni organ 

Odredba o prenosu opravil in o poslovanju okrožnih in okrajnih sodišč 
glede na njihova nova krajevna območja 

Odredba o začetku poslovanja okrajnega sodišča v Domžalah 
Pravilnik o notranjem poslovanju okrajnih, okrožnih in okrožnih gospo- 

darskih sodišč 
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IV. DRUŽBENO PLANIRANJE 

Ljudska skupščina 

Odlok o dopolnitvi družbenega plana Ljudske republike Slovenije za 
leto 1959 

V. FINANCE IN SKLADI 

Ljudska skupščina 

Zakon o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna Ljudske re- 
publike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1958 

Zakon o spremembah 51. člena zakona o agrarni reformi in kolonizaciji 
v Ljudski republiki Sloveniji 

Odlok o potrditvi sklepnega računa republiškega investicijskega sklada 
za. leto 1958 

Odlok o potrditvi spremembe predračuna Sklada LR Slovenije za pospeše- 
vanje kmetijstva za leto 1959 

Izvršni svet 

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe za izvrševanje zakona o 
gozdnih  skladih 

Uredba o spremembah uredbe o skladu LR Slovenije za pospeševanje za- 
ložništva 

Odlok o določitvi akontacije za dohodnino od kmetijstva, ki jo je treba 
plačati za II. četrtletje 1959 

Odlok o določitvi akontacije za dohodnino od kmetijstva, ki jo je treba 
plačati za III. četrtletje 1959 

Odlok o določitvi akontacije dohodnine ter občinskih doklad za prvo tro- 
mesečje 1960 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o naložitvi sredstev republiškega 
investicijskega sklada 

Odlok o naložitvi sredstev republiškega investicijskega sklada namenjenih 
za kmetijstvo 

Odlok o naložitvi sredstev republiškega gozdnega sklada 
Odlok o stopnji prispevka za gospodarske kadre, ki ga plačujejo v letu 

1959 zasebne obrti 
Odlok o razdelitvi prispevka za gospodarske kadre 
Odlok o določitvi količin vina in žganja, ki jih smejo proizvajalci porabiti 

doma v proizvajalni dobi 1959—1960 brez plačila prometnega davka 
Odlok o oprostitvi časopisnih podjetij plačevanja proračunskega prispevka 

iz osebnega dohodka delavcev za leto 1959 
Odlok o prometnem davku od hmelja 
Odlok o začasnem finansiranju za januar 1960 

Upravni organ 

Prečiščeno besedilo uredbe za izvrševanje zakona o gozdnih skladih 
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VI. ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 

1. Zdravstvo 

Izvršni svet 

Uredba o tečajih in izpitih za pridobitev osnovnega znanja o higieni živil 
Odločba o spremembah in dopolnitvah odločbe o ustanovitvi Zavoda za 

rehabilitacijo invalidov 
Odločba o prenosu pravic in dolžnosti republiških državnih organov na- 

sproti nekaterim zdravstvenim zavodom na okrajna ljudska odbora Koper 
in Celje 

Svet 

Odredba o razveljavitvi odredbe o razglasitvi trahomskih ozemelj in o sode- 
lovanju zdravnikov pri zatiranju in zdravljenju trahoma na trahomskem 
ozemlju 

Odredba o cenah za zdravstvene storitve zdravstvenega osebja v zasebni 
praksi 

Pravilnik o vrsti in dobi zdravstvene prakse, ki je potrebna za opravljanje 
zasebne zdravstvene prakse, o minimalni opremi in o seznamu bolnikov, ki ga 
mora voditi osebje v zasebni zdravstveni praksi 

Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o zdravstvenih obiskih, ki jih opravljajo 
zdravniki zdravstvenih domov in postaj na bolnikovem domu 

Navodilo za izvrševanje zakona o zasebni zdravstveni praksi v Ljudski 
republiki Sloveniji 

Navodilo za izvajanje uredbe o tečajih in izpitih za pridobitev osnovnega 
znanja o higieni živil 

2. Socialno varstvo 

Izvršni svet 

Odlok o spremembi odloka o dodelitvi preživnim babicam 

VII. KULTURA IN PROSVETA 

1. Šolstvo 

Ljudska skupščina 

Zakon o spremembah zakona o Univerzi v Ljubljani 
Zakon o ustanovitvi Višje komercialne šole 
Zakon o osnovni šoli 
Zakon o Višji tehnični šoli v Mariboru 
Sklep o spremembi določitve števila članov, ki jih izvoli Ljudska skup- 

ščina LR Slovenije v fakultetne svete Univerze v Ljubljani 
Priporočilo o nadaljnji reformi visokošolskega študija na fakultetah Uni- 

verze v Ljubljani 
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Izvršni svet 

Uredba o Višji komercialni šoli 
Odlok o sprejemnih izpitih absolventov določenih šol za vpis v ustrezno 

fakulteto Univerze v Ljubljani 
Odlok o načinu izvedbe razpisa in o pogojih razpisa za vpis v višje stro- 

kovne šole za šolsko leto 1959/60 
Odlok o načinu izvedbe razpisa in o pogojih razpisa za vpis v gimnazije 

in strokovne šole za leto 1959/60 
Odlok o prenosu veterinarske bolnice z Veterinarskega znanstvenega za- 

voda na Fakulteto za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo 
Odločba o spremembi odločbe o ustanovitvi Zavoda za izobraževanje v 

delavskem in družbenem upravljanju 

Svet 

Sklep o priporočilu glede izobraževanja odraslih na šolah in drugih vzgoj- 
nih zavodih 

2. Kultura 

Ljudska skupščina 

Zakon o narodnih parkih 
Zakon o muzejih 

3. Znanost 

Izvršni svet 

Uredba o veterinarskem zavodu Slovenije 
Uredba o ustanovitvi Inštituta za zgodovino delavskega gibanja 

VIII. SPLOŠNA UPRAVA 

Izvršni svet 

Odlok o okvirih za določanje položajnih plač uslužbencev republiških za- 
vodov s področja kulture 

Odlok o spremembah odloka o okvirih za določanje položajnih plač usluž- 
bencev v znanstvenih zavodih 

Odlok o okvirih za določanje položajnih plač uslužbencev okrajnih in 
občinskih zavodov s področja kulture 

Odlok o spremembah odloka o okvirih za določanje položajnih plač usluž- 
bencev okrajnih in občinskih zavodov s področja kulture 

Odlok o okvirih za določanje položajnih plač uslužbencev v znanstvenih 
zavodih 

Odlok o spremembi odloka o okvirih za določanje položajnih plač usluž- 
bencev v znanstvenih zavodih 
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Odlok  o   okvirih   za   določanje  položajnih  plač  uslužbencev  republiških 
organov , 

Odlok o okvirih za določanje položajnih plač tajnikov ljudskih odboro 
Odlok  o  posebnih   dodatkih   za  veterinarske  uslužbence  v  veterinarst 

zavodih urstii. 
Odlok o dodelitvi novoletne nagrade uslužbencem in delavcem republisk 

državnih organov in zavodov 
Odlok o postavitvi spomenika revolucije 
Sklep  o  načinu  zbiranja  statističnih  podatkov  po  republiških   upravni 

organih 
Sklep o načinu zbiranja statističnih podatkov  po samoupravnih  zavodi 

in organizacijah 
Svet 

Odredba  o  razvrstitvi   republiških  zavodov  s  področja  kulture  po   vel: 
kosti in pomenu ter določitvi položajnih plač direktorjev teh zavodov 

Odredba o višini posebnega dodatka za sanitarne inšpektorje 

ORIENTACIJSKI   NACRT 

zakonodajnega dela LR Slovenije za leto 1960 

UVODNO POJASNILO 

V tem orientacijskem načrtu zakonodajnega dela za leto 1960 so navec 
1. zakoni in drugi predpisi, ki bodo predvidoma predloženi Ljudski skup- 

ščini, 
2. uredbe in drugi predpisi, ki bodo previdoma predloženi Izvršnemu svetu. 
V orientacijski  načrt  zakonodajnega  dela  so  sprejeti  tudi   tisti   predpis 

Ljudske skupščine, ki jih je Izvršni svet že predložil Ljudski skupščini, pa ji 
je skupščina obravnavala šele leta 1960, kakor tudi predpisi, ki so že pre< 
ženi Izvršnemu svetu, pa jih Izvršni svet še ni obravnaval ali pa jih je sprej 
šele v letu 1960. 

Predpisi so ne glede na to, kdo je predlagatelj, razvrščeni po področjih, 
znotraj področij pa po skupinah: 

— v skupini A so zajeti predpisi, s katerimi se urejajo vprašanja s po- 
dročja popolne republiške zakonodaje, s področja splošne zakonodaje ter s 
področja temeljne zakonodaje, če zvezni temeljni zakon še ni izdan, 

— v skupini B so zajeti predpisi, ki jih je republika dolžna ali upravičena 
izdati na podlagi zveznih popolnih in temeljnih zakonov. 

V orientacijskem načrtu zakonodajnega dela so zajeti tudi nekateri pred- 
pisi, ki jih je treba izdati na podlagi zveznih zakonov, za katere se predvideva, 
da bodo izdani v letu 1960. 

Verjetno je, da posamezni predpisi, ki so navedeni v orientacijskem načrtu, 
ne bodo izdani, po drugi strani pa je sigurno, da bodo izdani tudi predpisi, za 
katere se bo šele med letom pokazala potreba. 



Priloge 301 

1. Zakoni in drugi predpisi Ljudske skupščine LRS 

I. Organizacija oblasti in uprave 

A 

1. Zakon o spremembah zakona o območjih okrajev in občin v LRS 
Ta zakon je Ljudska skupščina že sprejela. 
2. Zakon o spremembah zakona o območjih okrajev in občin v LRS 
Predlog tega zakona je že predložen Ljudski skupščini. 

II. Gospodarstvo 

a)   Gospodarsko   planiranje 

A 

1. Družbeni plan LRS za leto 1960 
Družbeni plan je Ljudska skupščina že sprejela. 
2. Družbeni plan LRS za leto  1961 
3. Družbeni plan gospodarskega razvoja LRS za razdobje 1961.  do  1965. 

leta 
b)   Finance   in   skladi 

1. Zakon o proračunu LRS za leto 1960 
Zakon je Ljudska skupščina že sprejela. 
2. Zakon o določitvi udeležbe občin in okrajev v skupnih virih dohodkov 
Zakon je Ljudska skupščina že sprejela. 
3. Zakon o proračunu LRS za leto 1961 
4. Zakon   o  potrditvi   sklepnega   računa   o   izvršitvi   proračuna   LRS   za 

leto 1959 
5. Zakon o spremembi zakona o vodnih skladih 
6. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o gozdnih skladih 

c)   Industrija   in   obrt 

B 

1. Zakon  o  izkoriščanju  opekarske  in  lončarske  gline,  peska,   proda  In 
kamna v gradbene in obrtne namene ter za lastne potrebe posameznikov 

2. Zakon o domači obrti 

d)   Kmetijstvo   in   gozdarstvo 

A 

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lovu 
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih 
3. Zakon o spremembah zakona o ravnanju z razlaščenimi in zaplenjenimi 

gozdnimi posestvi v LRS 
4. Zakon o žaganju lesa na zasebnih žagah 
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B 

5. Odlok o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji 
Odlok je Ljudska Skupščina že sprejela. 
6. Zakon o dopolnilnih določbah k zveznemu zakonu o izkoriščanju kme- 

tijskega zemljišča — eventualno več zakonov 

e)  Urbanizem, stanovanjska izgradnja  in  komunalne 
zadeve 

B 

1. Odlok o načinu razpolaganja in ravnanja s sredstvi posameznih hišnih 
skladov 

2. Odlok o minimalnih gradbenih in higienskih pogojih za stavbe po vaseh, 
za katere se predpiše dohodnina od stavb 

f)   Promet 

A 

1. Zakon  o  organizaciji  in pogojih  za  opravljanje  prevozov  v  cestnem 
prometu 

2. Zakon o organizaciji in pogojih za opravljanje prevoza z žičnicami 

B 

3. Zakon o prometu na javnih cestah 
4. Zakon o proglasitvi in kategorizaciji javnih cest II. reda ter o rokih za 

izdajo novih aktov o proglasitvi in kategorizaciji javnih cest III. in IV. reda 

g)   Delo 

A 

1. Odlok o določitvi osnove in višine splošnega prispevka od kmetijskih 
dohodkov in splošnega osebnega prispevka zavarovancev za zdravstveno zava- 
rovanje kmetijskih proizvajalcev 

Odlok je Ljudska skupščina že sprejela. 

B 

2. Zakon o delovnih razmerjih kmetijskih delavcev v zasebnih kmetijskih 
gospodarstvih 

Predlog je že predložen Ljudski skupščini. 
3. Zakon o delovnih razmerjih delavcev na domu in domačih obrtnikov 
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III. Notranja politika 

a)   Notranje   zadeve 

A 
1. Zakon o krematorij ih 
2. Zakon ali uredba o spremembi republiškega zakona ali uredbe o pri- 

stojnosti občinskih in okrajnih ljudskih odborov 

b)  Pravosodje 

1. Odlok o ustanovitvi in krajevnem območju okrožnega sodišča v Kranju 
2. Odloki o ustanovitvi in krajevnem območju okrajnih sodišč v Slovenskih 

Konjicah, Vrhniki in Jesenicah 
3. Pripravljajo se odloki o ustanovitvi in krajevnem območju okrajnih 

sodišč v Radljah, Litiji in Žalcu, ki pa zaradi kadrovskih in materialnih vpra- 
šanj v letu 1960 verjetno še ne bodo predloženi. 

IV. Prosveta in kultura 

a) Šolstvo 

A 

1. Zakon o prosvetno pedagoški službi 
2. Zakon o gimnaziji 
3. Zakon o posebnih šolah 
4. Zakon o šolah, na katerih se poučuje v jezikih narodnih manjšin 
5. Zakon o visoki šoli za telesno vzgojo 
6. Zakon o varstveno-vzgojnih zavodih 

b) Kultura 

A 
1. Zakon o knjižnicah 
2. Zakon o arhivih 
3. Zakon o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti (even- 

tualno dva samostojna zakona: zakon o varstvu kulturnih spomenikov in. 
zakon o varstvu naravnih znamenitosti) 

c) Znanost 

A 

1. Zakon o spremembi zakona o znanstvenih zavodih 
2. Zakon o spremembah zakona o Univerzi v Ljubljani 
3. Zakon o umetniških akademijah 
4. Zakon o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti 
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V. Zdraustuo in socialno varstvo 

а)   Zdravstvo 

A 

1. Zakon o naravnih zdravilnih sredstvih in naravnih zdraviliščih 

b)   Socialno   varstvo 

A 

1. Zakon o socialnem varstvu — eventualno  več zakonov za  posamezna 
področja socialnega varstva 

2. Uredbe in drugi predpisi Izvršnega sveta 

I. Organizacija oblasti in uprave 

1. Uredba  o  spremembah  in  dopolnitvah  uredbe  o   organizaciji   in  delu 
Državnega sekretariata za notranje zadeve 

2. Uredba  o spremembah in  dopolnitvah  uredbe  o  organizaciji  in  delu 
Uprave za vodno gospodarstvo LRS 

3. Uredba o spremembi uredbe o organizaciji in delu Državnega sekre- 
tariata za pravosodno upravo 

4. Uredba o matičnih upravnih organih 
5. Sklep o uporabi motornih vozil za uradna opravila 

6. Uredba   o  organizaciji  in   delu   republiških   in   okrajnih   organov   pri- 
stojnih za zadeve javnih cest 

II. Gospodarstvo 

a)   Finance   in   skladi 

A 

1. Uredba o postopku pri preiskavi lastnine na prilaščenih državnih zem- 
ljiščih ter na zakonito deljenih kakor tudi na prilaščenih zemljiščih bivših 
agrarnih skupnosti 

2., 3. in 4. Trije odloki o določitvi višine in načinu pobiranja akontacij 
na dohodnino od kmetijstva 
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5. Odlok o določitvi količin vina in žganja, ki jih smejo proizvajalci po- 
rabiti doma v proizvajalni dobi 1960/61 brez plačila prometnega davka 

6. Uredba o skladu LRS za štipendije 
7. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ustanovitvi sklada za 

socialne usatnove in o uporabi njegovih sredstev 

b)   Industrija  in  obrt 

B 

1. Uredba o tem, v katerih obrtnih strokah smejo ljudski odbori dovoliti 
obrtnim organizacijam z družbenimi sredstvi, da organizirajo delo na domu 

c)   Kmetijstvo  in  gozdarstvo 

A 

1. Uredba o spremembah uredbe o upravljanju in gospodarjenju s premo- 
ženjem bivših agrarnih skupnosti 

2. Uredba za izvrševanje zakona o varstvu voda 
3. Uredba o urejanju gozdov v LRS 

d)   Promet 

A 

1. Uredba o organizaciji in pogojih za opravljanje prevozov v cestnem 

prometu 
2. Uredba o tehničnih pogojih za vozila v prometu na javnih cestah 

3. Uredba o pogojih in postopku za izdajanje dovoljenj za opravljanje pre- 
voza potnikov in blaga za tretje osebe z vprežnimi vozili 

4. Uredba o načinu in rokih za vzdrževanje cest II., III. in IV. reda 
5. Uredba o natančnejših določbah ter o rokih za izvajanje predpisov o 

zemljiščih, odvzetih za gradnjo cest do 15. V. 1945 

e)   Delo 

A 

1. Uredba (odlok) o določitvi primerov večjih epidemij in drugih primerov, 
zaradi katerih se s poza varovanjem zagotovi primanjkljaj okrajnih skladov za 
zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev 

20 
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2. Uredba o postopku pri volitvi članov, ki jih volijo kmetijski proizvajalci 
v upravni odbor okrajnih skladov o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih 
proizvajalcev 

3. Uredba (odlok) o tem, ob kakšnih pogojih lahko organizacije in skladi, 
ki se bodo do 1. aprila 1960 ukvarjali z zdravstvenim zavarovanjem kmetijskih 
proizvajalcev, lahko nadaljujejo svoje delo v panogi razširjenega zdravstvenega 
zavarovanja kmetijskih proizvajalcev 

4. Uredba za izvajanje zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih 

proizvajalcev 
5. Uredba za izvrševanje zakona o hišnikih 
6. Uredba za izvrševanje zakona o delovnih razmerjih gospodinjskih po- 

močnic in postrcžnic 
7. Uredba za izvrševanje zakona o delovnih razmerjih kmetijskih delavcev 

v zasebnih kmetijskih gospodarstvih 
8. Uredba za izvrševanje zakona delavcev na domu in domačih obrtnikov 

B 

9. Uredba (odlok) o vrstah dejavnosti, v katerih imajo delavci na domu in 

v domači obrti pravico do zdravstvenega zavarovanja po 1. odstavku 109. člena 
zakona o zdravstvenem zavarovanju delavcev in uslužbencev 

f)   Splošne  gospodarske   zadeve 

B 

1. Odlok o spremembah odloka o reviziji in potrjevanju investicijskih 
programov za objekte, ki so splošnega pomena za Ljudsko republiko Slovenijo 

7П. Notranja politika 

a)   Notranjo   zadeve 

B 

1. Uredba o opozorilnih napisih na posodah s stisnjenimi plini in na 
jeklenkah 

Uredbo je Izvršni svet že sprejel. 

b)   Pravosodje 

B 

1. Odlok o določitvi števila sodnikov za novo ustanovljena sodišča 

2. Odlok o sistemizaciji uslužbenskih mest za redna sodišča, razen okrajnih 
sodišč, in za gospodarska sodišča 
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IV. Prosveta in kultura 

a) Šolstvo 

A 

1. Odlok o programu razvoja gimnazij, strokovnih šol in posebnih šol 

B 

2. Uredba o brezplačnem stanovanju in kurivu učnega in vzgojnega osebja 
v vaseh 

3. Odlok o honorarjih na šolah in drugih vzgojnih izobraževalnih zavodih 
4. Odlok o posebnem dodatku za učno in vzgojno osebje na šolah in drugih 

vzgojno-izobraževalnih zavodih 
5. Odlok o posebnem dodatku za učno osebje določenih specialnosti na 

strokovnih šolah 

b) Kultura 

B 

1. Odredba (odlok) o pošiljanju obveznega izvoda publikacij  Mariborski 
študijski knjižnici 

V. Zdravstvo in socialno varstvo 

a)   Zdravstvo 

A 

1. Uredba o organizaciji in delu poliklinik 
2. Uredba o organizaciji in delu reševalnih postaj 
3. Uredba (ev. zakon) o organizaciji higienske službe in o higienskih zavodih 

B 

4. Uredba o postopku pri pošiljanju oseb v zdravstvene zavode 

b)  Socialno  varstvo 

A 

1. Odlok o pristojnosti glede posameznih socialnih zavodov 
2. Uredba (odlok) o prizmavalninah borcem NOB 

B 

3. Uredba o počitniških kolonijah 
20« 



STATISTIČNI  PODATKI   ZAVODA  LR  SLOVENIJE 
ZA STATISTIKO 

DRUŽBENA UREDITEV 

OBČINE V LR SLOVENIJI 

Po številu prebivalstva 

Skupno 
število 

10—15      15-20       20-25       25-30     nad 30        naselij 

Število občin po številu prebivalstva v tisočih 

Skupaj do 5        5-10 

31. ХП. 1959 

31. XII. 1958 

89 6 19 14 26 7 6 11 6021 

92 6 24 16 24 9 5 8 6021 

Po površini 

31. XII. 1959 

31. XII. 1958 

Skupna 
površina 

SJ^"       dO 20      20-50      50-100    100-150  150—200 200-250   250-300      "Q0 v
Lj^: 

Število občin po površini v km1 

89 

92 

12 

16 

13 

13 

15 

14 

23 

22 

20251 

20251 

NASELJA V LR SLOVENIJI 

Po številu prebivalstva 

Skupno   Do 50        51 
število   prebl-     do 
naselij   valcev    100 

101 151 201 251 301 401 501 1001 2001 
do do do do do do do do do 
150 200 250 300 400 500 1000 2000 5000 

Nad 
20000 5001 

60081   1164    1344     935      664      467       344      417       221      329        85 25 11 2 
! Upoštevanih ni 13 naselij, ki v času popisa prebivalstva 1. 1953 niso bila naseljena. 
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Po oddaljenosti od zdravniške službe v km 

Skupno 
število 
naselij 

Do Nad Nad Nad Nad 
1 1-2 2-3 3-4 4-5 

Nad 
5-6 

Nad 
6-8 

Nad Nad 
8-10 18 

60081 396 462 583 633 590 536 913 610 1285 

Po oddaljenosti od železniške oziroma avtobusne postaje v km 

Skupno 
število 
paselij 

Nad 1 Nad 3 Nad 5 Nad 10 
do 3  ■ do 5 do 10 do 15 Nad 15 

60081 2061 1831 1091 873 143 9 
1 Upoštevanih ni 13 naselij, ki v času popisa prebivalstva 1953 leta niso bila naseljena. 

ODBORNIKI OKRAJNIH LJUDSKIH  ODBOROV 

Po spolu in starostnih skupinah 

Spol Starostne skupine 
Stanje dne      Skupaj žen-    mo-   do 25 26_з0 31_35 36_i0 41_45 46_50 51_55     nad 

ske     ski 55 

1. XII. 1959 

Okraj, zbor   15.  XI. 1957 

1. XII. 1959 
Zbor proiz- 
vajalcev       15.  XI. 1957 

478 438 40 2 20 77 117 94 86 45 37 

485 445 40 4 24 86 124 92 80 43 32 

438 401 37 5 30 79 124 89 72 32 7 

437 395 42 19 41 89 118 83 51 23 13 

1. XII. 1959 

Okraj, zbor   15.  XI. 1957 

1. XII. 1959 
Zbor proiz- 
vajalcev        15.  XI. 1957 

Po socialnih skupinah 

Upoko- 
. „ ,       .   Usluž-   Kmeto-    Obrt-     ^"      jenci in     __.  „ 

Stanje dne        Skupaj Delavci    benci      valcl       niki      ^!11.    gospo-     0stah 

poklici     Мпје 

478 49 287 77 12 

485 49 323 87 9 

438 123 246 49 8 

437 120 258 55 3 

14 

10 

39 

7 

11 

1 
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ODBORNIKI OBČINSKIH  LJUDSKIH ODBOROV 

Po spolu in starostnih skupinah 

Sku Spol Starostna skupina 
Stanje dne     nni     mo-   žen-     do      , „„  ,, ..   ..  .- -n s.   -■   nna    ne' P ški     чке      24     2в-30 3I_35 36-40 4l-45 4G_50 5l_55     55    znano 

Občinski   1. XII. 1959 2707 2545 162 37 167 405 541 456 490 315 296 — 

zbor      15. X. 1957 2971 2797 174 56 240 483 589 470 513 324 292 4 

Zbor proiz- 1.Х11. 1959 2232 2112 120 33 241 443 520 327 345 182 141 — 

vajalcev  15. X. 1957 2470 2328 142 80 313 502 495 393 341 174 163 9 

Po socialnih skupinah 

Svo- Upoko- 
,   „ , Usiuž-   Kmeto-     Obrt-      ^nrini    ienci ln    n^ii Skupaj   Delavci     benCi       valcl nlkl        b"dnl     gosp0.      Ostali 

poklici      dinje 

Občinski 1. XII. 1959 2707 380 1039 1022 92 

zbor 15.  XI. 1957 2971 359 1113 1248 99 

20 

Zbor proiz-   1. XII. 1959     2232        648 957 443 139 7 

vajalcev       15.  XI. 1957     2470        741        1011 569        122 — 
1 Šteto pomožno osebje in delavci v upravi in v ostalih Javnih službah. 

108 

108 

14 

46 

44' 

24 

27' 

SVETI IN STALNE KOMISIJE SVETOV OKRAJNIH LJUDSKIH ODBOROV 

Sestava svetov 

Cla ni   sve tov 
Stalne komisije 

svetov 
člani, kise 

Število 
svetov vsi ženske 

mladina 
(do 25. 
leta) 

odborniki 
okrajnega 
ljudskega 

odbora 

v svojem 
rednem 
delu ne 

ukvarjajo 
s posli 
sveta 

število 
komisij 

število 
članov 
komisij 

1, XII. 1959 112 1200 189 13 321 585 191 1161 

1 I. 1958 121 1251 281 45 359 639 111 731 

Člani sveta po socialnih skupinah 

Skupaj       Delavci 
Upoko- 

Usluž- Kmeto- nh-.^in Svobodni Jenci in 
bencl valci        uortniKi      p0kllcl        gospo- 

dinje 
Ostali 

1. XII. 1959 1200 200 924 23 22 24 
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SVETI IN STALNE KOMISIJE SVETOV OBČINSKIH LJUDSKIH ODBOROV 

Sestava svetov 

Število 
svetov 

vsi 

C lani   svetov ^"velof ^ 
člani, ki se 

mladina   °^b<~   "r^m 
ženske       Mn as.     ..0?<:in-       n^in пр      število 

število 
(do 25.     ,;udskee.,     delu ne      .^evilo        članov 
leta)       ^S^P ukvarjajo    komisij      komisij odbora s posli 

sveta 

1. XII. 1959 

1.1.1958 

1051 

1263 

9.226 

10.495 

1743 

2093 

377 

616 

2674 

3377 

5134 

6157 

783 

812 

4357 

4522 

Člani svetov po socialnih skupinah 

j      r^ i .,„i       Usluž-       Kmeto- Skupaj       Delavci bencl valci 

1. ХП. 1959        9226 1754 5326 1036 264 68 604 

Upoko- 
/-iv,_i„<i,)    Svobodni    jenci in       -...„ Obrtniki      pokllcl      

J
gospo.        ostali 
dinje 

174 

KRAJEVNI ODBORI IN KRAJEVNI URADI 

Stanje dne 

l. ХП. 1959 

1.1. 1958 

Število 
krajevnih 
odborov 

1580 

1640 

vsi 

10.789 

11.228 

Člani krajevnih  odborov 
„i  ^i„„        ki so hkrati 

*      , ^ i? odborniki ženske (do 25. obeinskega 
ieta' ijud. odbora 

število 
krajevnih 

uradov 

568 329 2371 

2705 

315 

286 

VOLITVE V DELAVSKE SVETE PODJETIJ* 

Podjetja s 30 aH več delavci in uslužbenci 

Število 
delav- 

leta   Število     cev 
^613 podjetij      in 

usluž- 
bencev 

Volilni upravičenci Člani  delavskih svetov 
nepo- 

sredno mla- 
vsl 

mla- neP0- 
dine Glaso-    ,        .sredno znova                di žensk     (do valo    skupaj      v       izvo- ženske    rir. 

25. leta) P^if"    Ueni               „^ proiz- 
vodnji vodnji 

1958      1063       —      253.552      _ _       _     232.094 21.113 16.250  8691    4254    3096 

1957      1038   241.312 234.544 199.224 65.924 53.012 214.139 20.643 16.783  8119    4004    3392 
1 V letu 1959 volitev ni bilo. 
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Leta 

Podjetja s 7 do 29 delavci in uslužbenci 

Število 
podjetij 

Število 
delavcev in 
uslužbencev skupaj 

C lani  delavskih  svetov 
neposredno znova        »enske       ,J

ml„fldi,n? . 
v proizvodnji       izvoljeni       zensKe        (do 25. leta) 

1958 948 15.464 15.464 11.902 

1957 967 15.196 15.196 12.375 

15.464 6237 

6135 

3187 

3850 

Volitve v upravne odbore podjetij 

Podjetja 
Leta       P0 številu        Število 

Člani delavskih 
svetov 
navzoči pri 

Člani  upravnih  odborov 

delavcev in     podjetij ,        volitvah v      ,        . neposred.      znova     .,_„,,.   minama 
uslužbencev vsl    upravni odborskuPaJ  v prolzv.    Izvoljeni   /-ensKe(dG 25.1eta) upravni odbor 

in glasovali 

1958       30 in več 1063 21.113 '19.453 7145 4655 2192 979 606 

7 do 29 948 15.464 14.374 4422 3076 1870 1276 554 

1957       30 in več 1038 20.643 18.928 6925 4880 1551 905 676 

7 do 29 967 15.196 14.060 4481 3458 1297 1331 700 

Leta 

Člani delavskih svetov po kvalifikaciji oziroma po strokovni izobrazbi 

Podjetja 
po številu 
delavcev 
in usluž- 
bencev 

vsi 

Delavci 
po kvalifikaciji 

viso- 
kokva-   kvalifi-     pri- 
lifici-      cirani     učeni 
rani 

nekva- 
lifici- 
rani 

vsi 

Uslužbenci 
po strokovni Izobrazbi 

pomož. 
nja višja    SI??'.   nižja 

1958      30 in več 16.791 3146 8851 3347 1447 4322 

7 do 29 12.555 1407 7167 2109 1872 2909 

1957       30 in več 16.338 2813 8725 8310 1490 4305 

7 do 29 12.238 1483 6839 2173 1743 2958 

776 

458 

685 

388 

2297 1164 

1475 909 

2338 1221 

1538 940 

usluž- 
benci 

85 

67 

61 

92 

Člani upravnih odborov po kvalifikaciji oziroma strokovni izobrazbi 

D e 1 a v c i Uslužbenci 

Leta 

Podjetja 
po številu 
delavcev 
in usluž- 
bencev 

vsi 
viso- 

kokva- 
lifici- 
rani 

po kvalifikaciji 

kvalifi-     pri- 
cirani     učeni 

nekva- 
lifici- 
rani 

vsi 

po 

višja 

strokovni izobrazbi 

=грг1                   pomož. 
Г,~      nižja     usluž- 
"J3                     benci 

1958 30 in več 4770 1316 2557 675 222 2375 766 1172 425 12 

,7 do 29 3312 652 2033 442 185 1110 265 594 244 7 

1957 30 in več 4578 1221 2437 667 253 2347 637 1221 476 13 

7 do 29 3378 699 1984 477 218 1103 213 613 271 6 
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VOLITVE V ZADRUŽNE SVETE1 

Člani po spolu, starosti in delovnem odnosu 

Število 
zadrug 

523 

Vsi 
izvoljeni 

Ženske 
Po  starostnih  skupinah 

do 30 31-50 nad 50 Zadružniki 

18.812 3223 4595        10.345 3872 14.493 

Deiavci 

4319 

Člani upravnih odborov 

Vsi Zadružniki Delavci Zadružnice Mladina 
(do 25. leta) 

3763 2553 1210 373 
1 Podatki Glavne zadružne zveze Slovenije. Stanje ob volitvah v 1. 1958. 

152 

DRUŽBENO UPRAVLJANJE  V SOCIALNIH USTANOVAH« 

Sestava upravnih odborov 

Sievllo ustanov Število upravnih 
odborov 

352 274 

Stanje dne 1. IV. 1959. 

Vsi 

Člani   upravnih   odborov 
mladina 

(do 25. leta) ženske 

2081 964 152 

Člani odbora po socialnih skupinah 

_  , Usluž-       Kmeto-     oht-mfb-i    Svobodni    Upoko-       Gospo-      Oskrbo-       nc»oii Delavci hp„„. vn]c..        Obrtniki      „.-,,„, £„„, ЖЈ^ „„„-. Ostali benci poklici Jenci dinje vanci 

209 1402 38 23 56 201 125 26 

DRUŽBENO  UPRAVLJANJE   V  KULTURNIH  IN  ZNANSTVENIH   USTANOVAH1 

Člani odborov (svetov) po načinu volitev 

Po   načinu   volitev Cln ni 
imenovani 

e.    .. m,„H(„, oa       zastopniki zastopniki zastopniki        ,,     ,t bV-v110 ,      mladina      pristoj-    uslužben-   strokov-   družbenih Izvoljenih 
ustanov       vsl     ženske       (do nega qev nih organi-    na zborih      ostali 

25. leta)       organa      ustanove   združenj        zaclj volilcev 
oblasti 

120 956      138 17 
1 Stanje dne l. V. 1959. 

546 186 33 56 10 125 
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148       63 28 36 

DRUŽBENO UPRAVLJANJE V OSNOVNIH, SREDNJIH, VIŠJIH IN VISOKIH 
ŠOLAH1 

Sole 

ki so 
poročale 

Skupaj 

Ženske Način  Izvolitve   v   '/• 
vodilno 
In učno 
osebje 

zbori ljudski      delavski      ln ueno        ucenci 
volivcev      odbori sveti 

1653 1635 13.612 
1 Šolsko leto 1958/59. 

3917     28,8 48,0 25,2 6,4 18,2 2,2 

Vsi 

Člani šolskih odborov po socialnih skupinah v "/o 

Delavci      Uslužbenci      Kmetovalci Obrtniki Upokojenci       Učenci Ostali 

100 14,0 44,4 25,2 3,8 1,9 0,2 10,5 

Člani  svetov visokih in višjih šol po  spolu  in  načinu  izvolitve 

Število 
šol 

Izvoljeni 
od 

Izvoljeni 
od 

fakultetne 
uprave ali 

Imenovani 
od skuščine 

Vs'    ?рпчкр iSlii rave ali 
člani  ^ensKe   republiškega    ijudskega     učiteljskega 

odbora zbora ter 
predstojnikov 

višjih šol 
oziroma 
svetov 

Izvoljeni izvolleni od izvoljeni    Izvoljeni 

fakultet- raznih izmed 
nlh organi-    slušateljev 

svetov j.acij 

278 238       40 141 80 9 22 19 

DRUŽBENO UPRAVLJANJE V GOSPODARSKIH ZBORNICAH1 

Sestava upravnih odborov trgovinskih zbornic 

Število 
zbornic vsi 

C 1 a n 1 

ženske mladina 
(do 25. leta) 

Člani    glede   na   stroko 

ekonomisti    komercialisti       pravniki ostali 

9 261 
1 Stanje 1.  I.  1959. 

18 12 155 90 

Sestava upravnih odborov gostinskih zbornic 

Število 
zbornic 

Člani 
,      , mladina 
ženske      (d0 2g Ieta) 

Člani    glede    na    stroko 

ekonomistf    komercialisti       pravniki ostali 

195 22 21 45 128 
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Sestava upravnih odborov obrtnih   zbornic1 

Število 
zbor- 
nic 

Člani Po načinu volitev Glede na Glede na kategorijo in 
sektor kvalifikacijo 

obrtni delavci 
za- visoko-    kvali-     usluž- 

25.Teta) organizac. skupnosti    benl    sebni    skupaj     kvali-       flci- 
flcirani      rani 

mladina zastopniki zastopniki 
vsi    ženske      (do      gospodar, družbenih  °5иг. 

9        239        5 1 188 51 175       64 193 
1 Nekvalificiranih in priučenih delavcev v obrtnih zbornicah ni. 

178 15 

benci 

43 

PREBIVALSTVO 

Srednje število stalnega prebivalstva v letu 1959 
Upravno stanje 31. VI. 1959 

LR SLOVENIJA  1,577.900 

Celje       •  197.500 

Gorica  113.000 

Koper  106.400 

Kranj       ■    •• • 135.000 
Ljubljana  388.900 

Maribor        345.200 

Murska Sobota  132.800 

Novo mesto  159.100 

Srednje število prebivalstva 
v letu 

1957 1,549.700 

1958 1,563.800 

1959 1,577.900 

1958 

1959< 

Zlvorojeni 

28.283 

28.320 

Naravno gibanje prebivalstva 

Umrli 

14.082 

15.493 

Naravni 
prirast 

14.202 

12.827 

Poroke Razveze 

12.998 

13.277 

1403 

1436 

Koeficienti naravnega gibanja prebivalstva 

Naravni _ 
Zivorojenl nn Umrli na prirast na Poroke na Razveze 

1000 prebivalcev    1000 prebivalcev    1000 prebivalcev    1000 prebivalcev      na 1000 porok 

1958                 18,1 9,0 9.1 8,3 107,9 

19591                18,0 9,8 8,2 8,4 108,2 

' Začasni podatki. 
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1958 

1959' 

Iz LRS 
v druge 

republike 

4657 

4687 

Selitve prebivalstva 

Iz LRS 
v tujino 

1396 

1131 

V LRS 
Iz drugih 
republik 

6458 

6064 

V LRS 
iz tujine 

270 

353 

Selitveni 
prirast 

675 

599 

1958 

1959' 

Nesreče 

797 

819 

Nasilne smrti 

Usmrtitve Samomori 

50 

48 

367 

380 

Na   1000  smrtnih  primerov  odpade 
nesreč usmrtitev       samomorov 

56,6 

52,9 

4,6 

ЗД 

26,2 

19,5 

Zdravniška oskrba pred smrtjo  in   ugotovitev vzroka smrti 

Umrli 
Zdravniška 

da 

oskrba 

ne 

u g 0 to 
zdravnik, 

ki Je 
zdravil 

vttev vzro 
mrliški 

zdravnik 

ka smrti 
oglednik 

laik 

1958 14.082 9.911 4171 7998 4835 1249 

1959' 15.493 

v »/0 

10.447 5046 8929 5100 1464 

1958 100,0 70,4 29,6 56,8 34,3 8,9 

1959» 100,0 67,4 32,6 57,6 32,9 9,5 

Zdravniška pomoč pri porodu in kraj rojstva 

Rojstva1 

1 Začasni podatki. 
1 Živo  in  mrtvorojeni. 

Zdravniška  pomoč 

da ne 

Kraj   rojstva 
v zdravstveni 

ustanovi drugje 

1958 28.696 28.181 515 20.101 8595 

1959' 28.731 

v »/0 

28.243 488 21.002 7729 

1958 100,0 98,2 1,8 70,0 30,0 

1959' 100,0 98,3 1,7 73,1 26,9 
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ZAPOSLENOST 

ZAPOSLENI V VSEH SEKTORJIH 

Zaposleni   1959 Dejavnost 
skupaj moški ženske 

VSI SKUPAJ  448.552 289.670 158.882 

V gospodarstvu  366.128 248.603 117.525 
V negospodarskih dejavnostih   .   .    . 82.424 41.067 41.357 

Družbeni sektor  427.971 278.953 149.018 
INDUSTRIJA  IN RUDARSTVO .    . 179.276 114.573 64.703 
Proizvodnja električne energije    .    . 5.186 4.484 702 
Pridobivanje  in   predelava  premoga 14.215 13.176 1.039 
Pridobivanje in predelava nafte  .    . 981 921 60 
Crna  metalurgija  11.112 9.596 1.516 

Barvarsta  metalurgija  7.569 6.788 781 
Proizvodnja in predelava kovin    .    . 6.999 4.504 2.495 
Kovinska industrija  34.545 25.879 8.666 
Ladjedelništvo  366 349 17 

Elektroindustrija     . 9.148 5.098 4.050 
Kemična industrija  5.410 3.381 2.029 
Industrija gradbenega materiala   .   . 5.743 4.309 1.434 
Lesna   industrija  20.927 13.079 7.848 
Proizvodnja in predelava papirja .    . 4.842 3.126 1.716 
Tekstilna industrija     . 31.790 8.906 22.884 
Industrija usnja in obutve    .... 8.988 4.913 4.075 
Industrija gume  1026 686 340 
Prehrambena  industrija  7.301 3.823 3.478 
Grafična industrija   ....... 2.245 1.186 1.059 
Tobačna  industrija  716 242 474 

Filmska   industrija  167 127 40 
KMETIJSTVO •  - 22.833 16.158 6.675 
GOZDARSTVO      . • 9.892 8.381 1.511 
GRADBENIŠTVO  39.889 36.468 3.421 
PROMET  28.134 23.834 4.300 
TRGOVINA IN GOSTINSTVO    .    . 36.086 16.031 20.055 

OBRTNIŠTVO  30.138 22.491 7.647 
KOMUNALNA DEJAVNOST   ... . 6.362 5.090 1.272 
PROSVETNO-ZDRA V. DEJAVNOST 43.891 17.258 26.633 

DEJAVNOST   DRZ.   ORGANOV  IN 
OSTALO  31.470 18.669 12.801 
Zasebni  sektor  19.880 10.066 9.814 

Obrtništvo v zasebnem sektorju    . 18.324 9.384 8.940 

Ostale dejavnosti v zasebnem sek- 

torju     i-556 682 874 
Pogodbeni zavarovanci  701 651 50 

Po podatkih Zavoda za socialno zavarovanje LRS - letno povprečje. 

Indeks 
1958 - 109 
skupaj 

105 

105 
107 
106 
104 
110 

98 
99 

101 

100 
104 
107 

106 

108 
110 
99 

104 . 

104 

104 

106 

104 

105 

108 

99 

100 

95 

104 

110 

105 

109 

111 

119 

107 

106 

97 

98 

88 

134 
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Zaposleni v gospodarskih organizacijah po kvalifikacijski sestavi  po tarif, pravilniku 

DELAVCI 

  
Indeks 

Delavci   1959 1958      100 

Dejavnost 
skupaj 

visoko- 
kvalifi- 
cirani 

kvalifi- 
cirani 

prluCenl nekvali- 
ficirani skupaj 

Skupaj 273.366 32.481 119,420 74.809 46.656 108 

INDUSTR. IN RUDARSTVO 151.242 18.183 66.000 48.284 18.775 103 

Elektroenergija 3.624 882 1.674 671 397 121 

Premog 12.709 2.895 4.580 3.397 1.837 96 

Nafta 808 124 366 198 120 93 

Crna metalurgija 9.912 1.425 5.088 2.693 706 100 

Barvasta metalurgija 6.454 644 3.046 2.136 628 97 

Nekovine 6.689 736 2.621 2.290 1.042 109 

Kovinska 27.519 4.680 11.536 7.726 3.577 107 

Elektroindustrija ■ 7.515 881 2.226 3.929 479 105 

Kemična 4.109 350 1.701 1.462 596 110 

Gradbeni material 5.423 234 1.623 2.135 1.431 . 101 

Lesna 17.636 1.413 7.466 6.780 1.977 104 

Papirna 3.040 400 969 1219 452 102 

Tekstilna 27.863 1.416 16.362 7.514 2.571 102 

Usnje in obutev 7.842 1.026 3.698 1.833 1.285 109 

Gumarska 884 182 458 228 16 100 

Živilska 6.052 445 1.890 2.328 1.389 100 

Grafična 2.476 382 429 1.520 145 105 

Tobačna 579 30 207 221 121 98 

Filmska 108 38 60 4 6 106 

KMETIJSTVO 16.092 609 5.153 3.952 6.378 95 

Kmetijsko zadružništvo 5.172 312 2.224 1.147 1.489 80 

GOZDARSTVO 7.303 162 3.649 2.301 1.191 94 

GRADBENIŠTVO 32.227 2.489 10.296 8.012 11.430 118 

Gradnje 30.694 2.190 9.749 7.699 11.056 117 

PROMET 13.974 2.877 7.969 2.529 599 130 

Železniški 9.493 1.519 5.885 1.843 246 145 

Pomorski 850 65 529 123 133 113 

Cestni 2.839 1.114 1.107 470 148 104 

Poštni 788 177 448 93 70 109 

TRGOVINA IN GOSTINSTVO 21.848 3.660 10.871 4.189 3.128 110 

Trgovina 15.619 3.319 8.195 2.557 1.548 112 

Gostinstvo in turizem 6.229 341 2.676 1.632 1.580 105 

OBRT 27.066 4.044 14.662 4.301 4.059 117 

KOMUNALA 2.325 215 527 776 807 198 

OSTALO 1.289 242 293 465 289 -   132 

Ladjedelnlška industrija Je vključena v pomorskem prometu. 
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Zaposleni v gospodarskih organizacijah po kvalifikacijski sestavi po tarif, pravilnika 

USLUŽBENCI 

Dejavnost 
skupaj 

Usl 

višji 

u ž b e n cl 
strokovni 
srednji 

1959 

nižji pomožni 

Indeks 
1958 - 100 

skupaj 

Skupaj 58.159 17.224 27.495 9.275 4.165 102 

INDUSTR. IN RUDARSTVO 25.823 7.723 11.864 4.153 2.083 109 
Elektroenergija 1.767 359 787 489 132 120 

Premog 1.110 550 449 95 16 95 

Nafta 131 34 69 17 11 105 

Crna metalurgija 1.260 280 593 339 48 100 

Barvasta metalurgija 869 307 362 142 68 104 

Nekovine 850 257 404 107 82 109 

Kovinska 6.766 2.295 2.869 1.152 450 111 

Elektroindustrija 2.440 673 1.042 553 172 109 

Kemična 1.291 364 686 138 103 112 

Gradbeni material 552 165 243 46 98 107 

Lesna 2.338 638 1.200 230 270 107 

Papirna 516 152 244 88 32 118 

Tekstilna 2.786 762 1.439 352 233 111 

Usnje in obutev 992 283 461 134 114 107 

Gumarska 103 19 81 3 — 117 

Živilska 1.354 342 666 188 158 105 

Grafična 515 188 208 40 79 111 

Tobačna 120 25 49 29 17 135 

Filmska 63 30 22 11 — 94 

KMETIJSTVO 3.739 736 1.823 1.017 163 90 

Kmetijsko zadružništvo 2.394 489 1.132 687 86 82 

GOZDARSTVO 1.219 270 764 148 34 70 

GRADBENIŠTVO 5.008 1.273 2.580 603 552 117 

Gradnje 3.729 750 2.007 496 476 120 

PROMET 7.195 1.667 3.452 1.837 239 75 

Železniški 2.391 1.005 961 310 115 49 

Pomorski 384 117 212 17 38 101 

Cestni 805 189 429 123 64 98 

Poštni 3.613 355 1.849 1.387 22 103 

TRGOVINA IN GOSTINSTVO 9.613 3.744 4.508 817 544 107 

Trgovina 8.492 3.365 3.942 685 500 107 

Gostinstvo in turizem 1.121 379 566 132 44 101 

OBRT 3.964 1.308 1.769 561 326 127 

KOMUNALA 420 76 211 60 73 196 

OSTALO 1.178 427 521 79 151 130 

LadjedelnlSka industrija je vključena v pomorskem prometu. 
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Začasno nezaposleni in njih vključevanje v delo v 1. 1959 

Delavci                      uslužbenci Mladina, 

Skupaj               kvalltl-          nekvnll- stro-                 PO- ^uulT 
clranl rirlranl kovni možni 

vsi        m         ž           m         ž         m         ž m          ž          m m 

število 
Nezaposleni .„_ ,,„ .. o« 03 289 
iz leta 1958          9.296    2.013 7.283 830 499 1.170 0.200 103 149 4.) «0 

prija^enl        103.514 05.624 37.090 15.041 3270 44.145 2B.237 2000 3473 332 1141       ^ЗО        1761 

^аеЊ*™             93.248 63.158 30.090 14.562 2815 42.509 21.730 2773 3275 286 975       2948        1295 

Odjavljeni           9.220   2.425 6.795 492 378 1.489 5.551 115 166 55 122 

Nezaposleni 
na konc 
leta 1959 
na koncu „„        .„, ,r,       ion 81        177 

10.342    2.054     8.288        617        584      1.237     7.216 83 181 36        13U 

Povprečno 
število vseh, 
ki Iščejo prvo „. ■ ,<;       173        289 
zaposlitev 3.062       435     2.627 28 60 225     2.233 1 21 ■> « 

Povprečno 
število vseh, 
ki ponovno 

zaposlitev 6.287    1.695     4.592        618        450 913     3.841 95 158 35 93 

Indeks 1958 - 100 

Nezaposleni , nA        _. „„ 45 90 
iz leta 1958 107       103        108        111        96 108        111       HO 94        64 86 

prljavlTeni 124       129        116        127       111 132        115       128 123 78 145 110 100 

^еЊ™1 124       129        114 129       107 132        114       130 129 74 139 105 

Odjavljeni 

Nezaposleni 
na koncu .,.        ,04 61 
leta 1959 111       102        114 98       117 106        115        81 121 80 151 1M 

Povprečno 
število vseh, 
ki iščejo prvo .,,        ._       ,n7       inn 70 
zaposlitev 104       109        104        112        93 110        109        67 105 83        107        100 /8 

Povprečno 
število vseh, 
ki ponovno 

zaposlitev 116       114        118        124      117 109       116      107 130 81        139        141 192 

Pri kvalificiranih delavcih so zajeti tudi visokokvalificirani delavci. 
m = moški, ž - ženske. 

120       131        116 117       106 141        115       126 93 90 117 126 149 
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STROKOVNI IZPITI DELAVCEV V I. POLLETJU 1959 

Stroke 
Kvalifikacija po izpit 

visoko- 
skupaj              kvalifi- 

cirani 

u 

kvalifi- 
cirani 

Indeks 
I. polletja 
1958 = 100 

skupaj 

4296 1427 2869 108 

221 24 197 502 

66 21 45 52 

774 310 464 199 

200 82 118 126 

28 21 7 215 

359 45 314 147 

1 — 1 — 
93 6 87 172 

50 5 45 385 

38 6 32 72 

4 — 4 — 
290 30 260 102 

114 16 98 148 

5 4 1 71 

2 1 1 67 

4 — 4 10 

7 — 7 — 
3 — 3 — 

329 59 270 89 

87 — 87 25 

127 15 112 30 

616 361 255 110 

170 15 155 121 

54 16   ' 38 154 

601 353 248 99 

36 29 7 — 
9 2 7 113 

8 6 2 400 

SKUPAJ 

Rudarska   ........ 

Topilnicarska  

Kovinska  

Elektrotehnična  

Tehnična  stroka elektrozvez 

Gradbena        

Ladjedelniška  

Grafična  

Papirna        

Usnjarska      ....... 

Gumarska        

Tekstilna  

Živilska  

Steklarska        

Keramična     ....... 

Kemična  

Kemično-farmacevtska      .   . 

Gradbeni  material     .    .    .    .• 

Lesna  

Gozdarska        

Kmetijska        

Prometna  

Gostinska         

Brivsko-frizerska  

Trgovska      

Tehnično-sanitarna    .... 

Komunalna  

Okrasno-vrtnarska     .... 

21« 
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NARODNI DOHODEK 

Panoge dejavnosti (za vse sektorje lastništva)   v miujonih dinarjev 

Vrednost Narodni 
proizvodnje dohodek 

SKUPAJ    .    .    .        1958          715.105 306.041 
1959          793.900 333.000 

Indeks 111,0     .                   108,8 

Industrija         1958          415.992 172.472 
1959          473.000 193.000 

Indeks 113,7                          111,9 

Kmetijstvo 88.000          1959 51.343 
93.003          1958 46.500 

94,6 Indeks 90,6 

Gozdarstvo        1958             7.147 3.372 
1959              7.500 3.500 

Indeks 104,9                           103,8 

Gradbeništvo        1958           49.181 17-124 
1959            54.800 19.300 

Indeks 111,4                         l12,7 

Promet         1958             32.927 10.975 
1959            37.300 13.300    - 

Indeks 113,2                          121,2 

Trgovina         1958           43.128 28.131 
1959             49.700 31.600 

Indeks 115,2                          112,3 

Gostinstvo         1958             14.494 4.010 
1959            16.600 4.800 

Indeks 114,5                          119,7 

Obrt ,        1958            59.233 18.614 
1959            67.000 21.000 

Indeks 113,1                           112,8 

Podatki za leto 1959 so ocenjeni po statlstićnih podatkih  o proizvodnji ali prometu ter po 
podatkih oddelka za družbeno evidenco Narodne banke. 

KMETIJSTVO 

Zemljiške kategorije 

PovrSina 1959 
ha 

Struk- 
tura "/» 

Indeks 
(površina 
1950 - 100) 

LR SLOVENIJA  2,025.060 
Njive in vrtovi  301.576 
Sadovnjaki  27.905 
Vinogradi  24.813 
Travniki  208.274 
Senožeti        155.037 

Pašniki  in  planine  236.352 

Ribniki   in   močvirja  2.078 

Gozdna zemljišča  946.351 
Nerodovitno 122.674 

100 
14,9 

1,4 
1,2 

10,3 
7,6 

11,7 
0,1 

46,7 
6,1 

100 
100 
103 

98,9 
98,9 

101 

100 
93,6 

100 
99,9 
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Zemljiške kategorije po lastništvu 

Površina 1959 ha                          Delež (vsi sektorji = 100) 

drižbenl      ^družni        zasebni       Ž?uil7ni    ^družni     zasebni 

LR  SLOVENIJA 458.593 5835 1,560.632 22,6 0,3 77,1 

Njive in vrtovi 11.539 1056 288.981 3,8 0,4 95,8 
Sadovnjaki 4.401 455 23.049 15,8 1,6 82,6 
Vinogradi 3.092 283 21.438 12,5 1Д 86,4 
Travniki 15.221 1070 191.983 7,3 0,5 92,2 

Senožeti 5.411 399 149.227 3,5 0,3 96,2 

Pašniki in planine 15.030 1131 220.191 6,3 0,5 93,2 
Ribniki in močvirja 522 102 1.454 25,1 4,9 70,0 

Gozdna  zemljišča 320.344 1251 624.756 33,9 0,1 66,0 

Nerodovitno 83.033 88 39.553 67,7 0,1 32,2 

Skupine njivskih posevkov 

Površina 
ha 

Struk- 
tura 
V. 

Indeks 
1958 - 100 

Njive in vrtovi  301.576 
Žita  160.878 
Industrijske   rastline  6.046 
Vrtnine         68.569 
Krmske rastline  61.941 
Jagodičevje in rože  794 

Drevesnice, praha, ledine, 
neobdelano        3.348 

100 
53,4 
2,0 

22,7 

20,5 
1,0 

0,4 

100 
98,2 

101 
102 

104 
117 

89,9 

Semensko blago 

Površina 

ha indeks 
1958 " 100 

Za odkup potrjena 
količina sortnih semen 

Indeks 
q 1958      100 

Pšenica        516 112 ,       14.167 103 
Ječmen         40 35 696 28 
Rž        32 46 694 52 
Krompir " - 503 117 50.536 103 

Po podatkih Kmetijskega inštituta LRS. 

Poraba umetnih gnojil 

1959 Indeks 
1958 - 100 

Porabljeno  ton             92.662 103 
Na 1 ha obdelovalne površine — kg 165 103 

Po podatkih Agrotehnike. 
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Pospravljene površine in pridelki nekaterih i posevkov 

Indeks (1058 1 9 5 9 - 100) 

pospravljena pridelek q pospravljena ves 
površina 

ha 
na ha ves površina pridelek 

Pšenica 57.897 16,5 954.525 98,2 101 

visokorodne sorte 7.420 27,6 204.932 

Rž 20.440 13,0 257.437 93,5 84,0 

Ječmen 16.348 15,0 245.632 103 104 

Oves 16.230 13,8 223.813 104 107 

Koruza 43.144 26,2 1,144.873' 102 112 

hibridna 1.939 38,8 75.315 ... 

Lan 663 18,7 12.412 69,1 59,9 

Sladkorna pesa 487 210 102.260 173 117 

Hmelj 2.828 13,9 39.209 107 160 

Sončnice 283 9,7 13.386- 84,0 70,1 

Oljna repica 1.410 8,3 11.688 92,6 82,5 

76,8 
Krompir 57.203 128 7,382.2632 102 

zgodnji 3.534 102 359.708 

Fižol — zrnje 1.507 10f7 108.9602 92,1 98,7 

Kapusnice 3.594 204 B^^O™ 98,4 100 

Paradižniki 1.312 154 214.566- 109 116 

Crna detelja 23.961 51,7 1,466.0414 101 120 

Lucerna 14.640 52,9 949.8614 105 138 

Travnodeteljne mešanice 6.002 49,6 326.238' 113 137 

Zelena koruza za krmo 1.950 306 1,329.6123 95,7 91,4 

Krmska pesa 8.808 241 2,710.0073 109 93,4 

Krmsko korenje 2.294 163 1,266.2153 96,1 98,8 

Senos 207.124 34,6 12,249.916 98,4 133 

Pospravljena  površina In  pridelek  na ha je pri vseh  posevkih  samo  za  glavni  posevek. 
Pridelek je prikazan skupno za: 1 Glavni, vmesni in strniščni posevek. 
' Glavni in vmesni posevek. 
1 Glavni in strniščni posevek. 
' Glavni posevek in podsevek. s Pospravljene površine in pridelek na 

vključen pridelek sena s travnikov, senožeti, 
ha se nanašajo samo na travnike, v pridelku Je pa 
pašnikov, ledin in sadovnjakov. 

Zakol živine v klavnicah 
Indeks 

Število 2iva teža v t (1958 - 100) 

1958 1959 1958 1959 število 
živa 
teža 

Kopitarji 3.857 4.221 1.594 1.807 109 113 

Goved 230.020 182.045 50.316 42.076 79 84 

teleta 143.737 104.498 10.108 7.324 73 73 

Prašiči 124.021 180.644 13.146 18.902 146 144 

Ovce in koze 11.009 10.022 293 287 87 98 

Perutnina 141.629 160.831 255 190 113 75 
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Število živine po sektorjih 

Vrsta Sektor 15. I. 1959 15. I. 1960 
Struktura 
15. I. 1960 

Vi 
Indeks 

(1958 - 100) 

Konji Skupaj 59.843 58.806 100 98 

splošnodružbeni 

zadružni 

1.482 
122 

1.138 
123 

1,9 
0,2 

77 
101 

zasebni 58.239 57.545 97,9 99 

Goved Skupaj 486.300 539.612 100 111 

splošnodružbeni 16.336 29.002 5,4 178 

zadružni 1.563 3.326 0,6 213 

zasebni 468.401 507.284 94,0 108 

Prašiči Skupaj 550.911 510.278 100 93 

splošnodružbeni 

zadružni 

7.810 
230 

11.949 
548 

2,3 

0,1 

153 
238 

zasebni 542.871 497.781 97,6 92 

Ovce Skupaj 63.764 61.462 100 96 

splošnodružbeni 

zadružni 

155 
89 

37 
84 

0,0 
0,2 

24 
94 

zasebni 63.520 61.341 99,8 97 

Perutnina Skupaj 2,022.270 2,144.684 100 106 

splošnodružbeni 

zadružni 

25.355 
7.523 

109.376 
7.731 

5Д 
0,4 

431 
103 

zasebni 1,989.392 2,027.577 94,5 102 

Ulov morskih rib 

Količina leta 1959 
vsi 

sektorji 

Delež VD Struk- 
,  _ tura      Indeks 

^ ^    zasebni   J* ^"°     zasebni Porabe(1958 - 10.) družbeni družbeni 

Ulovljeno, ton 
Prodano, ton 

na lastnih tržiščih 
trgovskim podjetjem 
tovarnam ribjih konzerv 

Lastna poraba, ton 
Izvoženo v tujino, ton 
Vrednost ulova, 

milijoni din 

2022 
330 

36 

1613 
2 

41 

238 

1950 
260 

36 

72 
70 

96,4 
78,8 

100 

3,6 
21,2 

100 101 
16,4        94 
1,8        44 

1613 

41 

223 

— 2 

15 

100 — 79,8      112 
— 100 0,0        31 

100 — 2,0        38 

93,7 6,3 111 

Število živine za zasebni sektor kažejo posplošeni prvi rezultati kmetijske ankete 15. I, 1968, 
ki zajema okoli 6 '/• zasebnih kmetijskih gospodarstev. 

Število živine splošnodružbenega in zadružnega sektorja Je iz poročil obeh sektorjev in se 
nanaSa na stanje dne 31. XII. 1959. 

V podatkih o številu zaklane živine Je zajeto klanje v 247 klavnicah, ki so pod veterinarskim 
nadzorstvom. 
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GOZDARSTVO 

Površina gozdov, lesna zaloga in prirastek 

_   - .        , . -. PovrSlna     Indeks Sektor  lastništva ha ig56      100        vsa 
tlsoC m3        tisoč m' tlsoC m" 

Lesnn  zaloga 
listavci lglavcl_ ml/ha 

LR Slovenija 910.288 103 133.8C7 56.354 77.513 147 

Splošno družbeni 
pod upravo gozdnih 

gospodarstev 283.237 102 53.555 19.764 33.791 189 

ostali 64.798 145 10.158 6.306 3.852 157 

Zasebni 562.253 100 70.153 30.284 39.869 125 

Površina gozdov, lesna zaloga in prirastek (nadaljevanje) 

Sektor  lastništva 
ves 

Prirastek  m 
listavci 

a 

iglavci na ha 

LR Slovenija 3,025.441 1,210.913 1,814.528 3.3 

Splošno družbeni 

pod upravo gozdnih 
gospodarstev 1,109.390 379.942 729.448 3,9 

ostali 193.268 112.699 80.569 2,9 

Zasebni 1,722.783 718.272 1,004.511 3,0 

Posek lesa 

Sektor  lastništva ves            indeks 
ms           1958 - 100 

Posek 
listavci         Indeks 

m1           1958 - 100 
iglavci 

m1 
indeks 

1959 - 100 

LR Slovenija 2,472.466 98,9 1,069.423 104 1,403.043 95,6 

Splošno družbeni 

pod upravo gozdnih 
gospodarstev 944.182 104 392.612 102 551.570 104 

ostali 113.783 146 63.709 167 50.074 126 

Zasebni 1,414.501 93,7 613.102 100 801.399 89,2 

Podatki Republiške uprave za gozdarstvo za leto 1959. H gozdovom niso všteta grmišča. 
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INDUSTRIJA 

Industrijska podjetja LRS po številu zaposlenih 31. XII. 11)59 

Skupno 
število do 100 101-250 251-500 501-1000 1001-2000 nad 2000 

Vsa industrija 481 141 160 91 50 26 13 

Elektroenergija 16 10 6 — — — — 
Premog 18 6 2 3 3 1 3 

Nafta 1 — — — 1 — — 
Crna metalurgija 3 — — — — 1 2 
Barvasta metalurgija 6 •— 1 — 1 4 — 

Nekovine 23 5 8 7 1 2 — 
Kovinska 80 14 35 17 6 3 5 
Ladjedelništvo 1 — — 1 — — — 
Elektroindustrija 13 1 4 2 2 3 1 

Kemična 24 8 6 7 3 — — 

Gradbeni material 53 35 14 4 — — — 
Lesna 74 18 25 17 12 2 — 
Papirna U 2 3 4 2 — — 
Tekstilna 67 10 21 16 12 6 2 

Usnje in obutev 26 5 10 4 5 2 — 

Gumarska 1 — — — — 1 — 
Živilska 42 22 11 8 — 1 — 
Grafična 20 5 13 1 1 — — 
Tobačna 1 — — — 1 — — 
Filmska 1 _ 1 _ 

Število zaposlenih 31. XII. 1959 

Vsa industrija 177.155 8434 25.447 32.046 36.546 35.153 39.529 

Elektroenergija 1.499 480 1.019 — — — — 
Premog 14.015 381 263 1.019 2.424 1.110 8.818 

Nafta 955 — — — 955 — — 
Crna metalurgija 11.123 — — — — 1.963 9.160 

Barvasta metalurgija 7.028 — 230 — 989 5.809 — 

Nekovine 7.364 254 1.360 2.390 810 2.550 — 
Kovinska 36.330 1129 5.718 6.676 4.778 3.792 14.237 

Ladjedelništvo 332 — — 332 — — — 
Elektroindustrija 10.116 77 608 787 1.134 4.210 3.300 

Kemična 5.500 497 1.074 2.024 1.905 — — 

Gradbeni material 5.028 1937 2.147 944 — — — 
Lesna 21.385 1178 3.717 6.059 8.323 2.108 — 
Papirna 3.568 142 443 1.358 1.625 — — 
Tekstilna 31.039 512 3.532 6.170 8.336 8.475 4.014 
Usnje in obutev 9.242 276 1.502 1.337 3.645 2.482 — 

Gumarska 1.032 — — — — 1.032 — 
Živilska 7.192 1281 1.715 2.574 — 1.622 — 
Grafična 3.568 290 1.983 376 919 — — 
Tobačna 703 — — — 703 — — 
Filmska 136 — 136 — — — — 
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Industrijska proizvodnja 1958 in 1959 v LRS 

Struktur.i 
1958        •/• 1959 

indeksi fizičnega obsega 
1(158 : 11)57 1959 : 1958 

Vsa industrija. 

Sredstva za delo 
Reprodukcijski  material 

Predmeti za široko potrošnjo 

Elektroenergija 

Premog 
Nafta 
Crna metalurgija 
Barvasta metalurgija 

Nekovine 
Kovinska 
Ladjedelništvo 
Elektroindustrija 
Kemična 

Gradbeni material 
Lesna 
Papirna 

Tekstilna 
Usnje in obutev 

Gumarska 
Živilska 
Grafična 
Tobačna 
Filmska 

100,0 
15,8 
56,7 
27,5 

9,9 
10,5 
0,5 
5,5 

6,2 

3,6 
21,2 

0,0 
3,2 
3,2 

2,3 
10,1 

2,7 
13,0 
3,5 

0,7 
3,0 
0,8 
0,3 
0,0 

100,0 
16,3 
56,1 
27,6 

8,4 
10,5 
0,3 

5,1 
5,7 

3,3 

21,9 
0,0 

4.1 
3,4 

2,9 
11,1 
2,7 

12,5 

3,5 

0,7 
2,7 

1,0 
0,2 
0,0 

106,5 

105 
106 
108 

109 
90 
81 

107 
107 

110 
104 
97 
120 
116 

113 
108 
105 
106 
109 

105 
105 
111 
95 

128 

111,4 
126 
107 
112 

97 
109 
80 
105 
103 

102 
123 
87 

126 
114 

112 
120 
106 
106 
112 

105 
108 
117 
100 
108 

Izpolnitev plana količinske proizvodnje v industriji LRS 1959 

Mera 

Energetski  proizvodi 

Električna energija 
Rjavi premog 

Lignit 

Reprodukcijski material 

Jeklo 
Odlitki 
Kovinska embalaža 

Žveplena kislina 
Kalcijev karbid 
Lesonitne in iveme plošče 
Papir, karton, lepenka 
Bombažni papir 
Tehnično, podplatno in umetno 

usnje 

Plan proizvodnja     Izpolnitev •/• 

MWh 2.500 2.430 97 

tisoč ton 2.410 2.460 102 

tisoč ton 1.900 1.981 104 

384.500 384.056 100 

44.150 44.845 102 

6.335 8.266 130 

23.000 22.071 96 

30.000 29.011 97 

m' 9.000 10.112 112 

86.050 90.871 106 

21.200 20.223 95 

7.240 7.601 105 
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Industrijska proizvodnja 1958 in 1959 v LRS (nadaljevanje) 

Mera                  plan           S; Izpolnitev 
V. 

Proizvodi za kmetijstvo 
Poljedelski  stroji  in orodje 
Umetna gnojila 
Sredstva za varstvo rastlin 

Proizvodi za gradbeništvo 
Cement 
Salonit 
Zidaki 

Proizvodi za široko potrošnjo 
Posoda 
Motorna kolesa 
Kolesa 
Električni aparati za gospodinjstvo 
Radijski sprejemniki 
Stanovanjsko pohištvo 
Bombažne tkanine 
Konfekcija perila in oblačil 
Obutev 
Mesne in ribje konzerve 
Predelava sadja in vrtnin 

Oprema 
Strojna oprema za industrijo 
Tovorni avtomobili in avtobusi 
Pisalni in računski stroji 
Telefonske centrale 

t 5.600 4.872 87 
t 94.000 79.509 85 
t 3.500 2.741 78 

t 200.000 199.087 100 
t 35.000 46.294 132 

soč kosov NF 189.920 190.675 100 

t 6.580 7.037 107 
kosov 17.000 18.598 109 
kosov 35.000 41.608 119 

t 2.910 3.266 112 
kosov 56.000 54.535 97 
garn 33.000 33.270 101 

tisoč  m2 104.000 102.571 99 
tisoč  m2 10.120 10.062 99 

tisoč parov 2.700 2.894 107 
t 3.950 2.874 73 
t 8.700 8.080 93 

t 11.295 14.425 128 
kosov 3.210 2.737 85 
kosov 6.100 5.354 88 

priključkov 22.000 22.617 103 

Indeksi zalog konec leta 1959 Ф  1958 = 100 

Izgoto vi j enih  prolzv odo v 

srodstvn material predmeti Pogonski Osnovne 
skupno O 1  'Ki.- L V u 

za delo za repro- 
dukcijo 

za široko 
potrošnjo 

material surovine 

Vsa industrija 95 123 90 87 125 86 
Elektroenergija — — — — 143 — 
Premog 29 — 38 — 106 21 
Nafta 67 — 78 9 — — 
Crna metalurgija 80 — 80 — 143 88 
Barvasta metalurgija 59 — 59 — 81 71 

Nekovine 67 — 115 36 119 96 
Kovinska 121 136 107 77 124 93 
Elektroindustrija 90 68 111 138 113 151 
Kemična 95 — 76 139 119 108 
Gradbeni material 108 — 108 — 79 — 

Lesna 99   96 98 176 104 
Papirna 36 — 36 — 101 95 
Tekstilna 94 — 112 87 107 80 
Usnje in obutev 100 — 101 99 72 83 
Gumarska 47 — 43 63 64 106 
Živilska 91 — 128 88 62 
Tobačna 131 — — 131 100 60 
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Proizvodnost dela v industriji 1958 in 1959 ф 1958 - 10в 

Indeks proizvodnosti 

1950 19.r)9 

1959 
Indeksi 
proiz- 
vodnje 

indeksi 
zapo- 
slenih 

Vsa industrija 
Elektroenergija 
Premog 
Nafta 
Crna metalurgija 
Barvasta metalurgija 

Nekovine 
Kovinska 
Elektroindustrija 
Kemična 
Gradbeni material 

Lesna 
Papirna 
Tekstilna 
Usnje in obutev 
Gumarska 

Živilska 
Grafična 
Tobačna 

99:8 
108,1 
97,5 
79,8 

102,5 
104,7 

103,8 
96,7 

101,8 
100,7 
110,9 

102,3 
98,8 
98,4 
98,0 

100,2 

95,6 
105.4 
96,8 

107,4 
94,3 

111,9 
80,9 

103,7 
104,1 

97,0 
115,0 
118.9 
105,7 
111,3 

114,8 
101,8 
102.2 
107,8 
102,4 

105,7 
108,1 
101,4 

111,4 103,7 

96,5 102,3 
109,3 97,7 
79,6 98,4 

105.2 101,4 
103,0 98,9 

102,0 105,2 
123,4 107,3 
125,9 105,9 
113,8 107,7 
112,3 100,9 

119.8 104,4 
106.0 104,1 
105,6 103,3 
111,8 103,7 
104,8 102,3 

107,9 102,1 
116.9 108,1 
99,6 98,2 

Podatki o proizvodnosti so orientacijski. 

RAZDELITEV ELEKTRIČNE  ENERGIJE  1958 in  1959' 

Koiieii та  MWh Indeks Struktura   '/. 

1958 1959 1959 : 1958 1958 1959 

Celotna poraba električne 
energije v Sloveniji 1,507.020 1,529.105 101,5 100,0 100,0 

Maloodjem: 369.984 401.557 108,5 24,6 26,3 

gospodinjstvo 283.588 307.988 108,6 18,8 20,1 
javna razsvetljava 8.707 10.538 121,0 0,6 0,7 
poljedelski in drugi motorji 39.318 41.729 106,1 2,6 2,7 

Veleodjem: 1,137.036 1,127.548 99,2 75,4 73,7 

elektrokemija 482.675 429.242 88,9 32,0 28,1 
elektrometalurgija 148.021 156.283 105,6 9,8 10,2 
elektrovleka 16.800 16.867 100,4 1,1 1Д 
premogovniki 76.975 78.460 101,9 5,1 5,1 
ostali splošni veleodjem 359.506 433.274 120,5 23,9 28,3 

Izmenjava električne energije 
izven meja Slovenije: 

Nabava iz Hrvaške   19.745 — 
Dobava Hrvaški 323.232 360.363 111,5 
Uvoz iz Avstrije — 10.534 — 
Izvoz v Avstrijo 145.648 52.159 35,8 , 

Podatki Elektrogospodarske skupnosti LRS. 
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OBRT 

Obrtne organizacije in zaposleni v obrti1 

Po vrstah organizacij 

Število  enot Zaposleni 
15. XII. 30. IX. Indeks        15. XII. 30. IX. Indeks 

1959 1954 1959 : 1954 1959 1954 1959 ! 1BS4 

Skupaj I in II 

I Skupaj   družbeni   sektor 

obrtna  podjetja 

brez delavnic 

z delavnicami 

obrtne zadruge 

brez delavnic 

z delavnicami 

obrtne delavnice v sestavi 
obrtnih podjetij — zadrug 

druge obrtne delavnice 
družbenega  sektorja 

II Zasebne obrtne delavnice 

14.863       17.906 83 41.463 31.388 132 

SKUPAJ 

Celje 

Gorica 

Koper 

Kranj 

Ljubljana 

Maribor 

Murska Sobota 

Novo mesto 

2.233 3.167 71 33.339 23.504 142 

709 315 225 25.735 12.665 203 

486 79 615 15.962 3.309 482 

223 236 95 9.773 9.356 104 

29 46 63 1.128 922 122 

16 36 44 685 496 138 

13 10 130 443 426 104 

599 850 71 

896   1.956 46 6.476 9.917 65 

:e   12.630   14.739 86 8.124 7.884 103 

Po okrajih 

Družbeni  sektor Zasebni  sektor 
število zaposleni število zaposleni 

vsi ženske vsi ženske 

2.233 33.339 8.236 12.630 8.124 1.645 

202 2.988 727 1.261 625 158 

136 2.640 592 888 302 42 

177 2.723 534 692 273 46 

321 3.019 919 1.228 745 167 

697 11.796 3.461 4.408 3.810 867 

409 6.474 1.336 1.716 1.010 187 

125 1.706 290 1.181 483 41 

166 1.993 377 1.256 876 137 

' Prvi   rezultati   popisa   obrti   15. 
prvimi  rezultati  popisa  1959. 

ХП.   1959.   Podatki   za   1954   niso   popolnoma   primerljivi  s 
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GRADBENIŠTVO 

Sestava zaposlenih delavcev v  »radbenih  podjetjih 
(stanje 30. IX. 1958 in 195!)) 

Poklicna 
sestava 

I9.JR        1959 

Kvalifikacijska    sestava 

vlsoko- 
,,,.,.. kvallfl- 
pal cl™nl 

19M        1959 

SKUPAJ 100 100 100 10 

Zidarji, fasaderji in pečarji 20 21 100 14 
Tesarji, mizarji in parketarji 10 11 100 i) 
Betonerji in železokrivci 3 4 100 4 
Asfalterji in tlakarji 0 0 100 14 
Minerji 1 1 100 11 

Delavci pri gradbenih strojih 2 2 100 13 
Vozniki motornih vozil 2 2 100 17 
Soboslikarji in pleskarji 0 1 100 11 
Instalaterji, kleparji in 

ključavničarji 2 2 100 14 
Ostali kvalificirani delavci 17 18 100 6 
Nekvalificirani delavci 43 38 — — 

11 

14 
11 

3 
8 
9 

15 
20 

13 

19 
7 

kvalifi- 
cirani 

19511 

51 
57 
66 
36 
37 
64 

53 
78 
68 

74 
30 

1959 

50 

56 
67 
28 
50 
71 

53 
70 
72 

71 
33 

priučeni 

1953       1959 

39 

29 
25 
60 
49 
25 

34 
5 

21 

12 
64 

39 
30 
22 
69 
42 
20 

32 
10 
15 

10 
60 

Vrednost opravljenih del po  namenu  graditve1 

Namen   graditve 
195 8 

v milijonih   Struktura 
din 

1 9 5 9 indeks 
v milijonih     Struktura igse = 100 

din V« 

100 119 

100 
140 

SKUPAJ 32.703 100 38.948 

Na  gospodarskih   objektih 17.101 52,3 17.155 44,0 
Na negospodarskih objektih 15.602 47,7 21.793 56,0 

1 Zajeta Je vrednost opravljenih gradbenih  del  gradbenih  podjetij  In  Svadbenih  režijskih 
skupin  splosnodružbenega  sektorja.  Na  te Je  odpadlo  okoli  86 •/.  skupne  vrednosti  oP^viJenin 
del na območju  LR Slovenije v letu  1958 v splošnodružbenem  sektorju.  Podatki  za leto  loaa 
začasni. 

Graditev stanovanj v LRS1 

Stanovanja, ki jih gradijo 

195 8 1959 Indeks (1958 - 100) 
Okraj 

število m! število m' število površina 

LR SLOVENIJA 9170 494.390 13.418 661.297 146 134 

Celje 1343 74.848 1.765 84.061 131 112 

Gorica 302 18.106 423 21.893 140 121 

Koper 596 33.932 776 42.460 130 125 

Kranj 1045 57.148 1.526 72.360 146 127 

Ljubljana 3687 197.373 5.570 281.140 151 142 

Maribor 1791 89.904 2.575 118.654 144 132 

Murska Sobota 121 6.672 224 10.474 185 157 

Novo mesto 285 16.407 553 30.255 194 184 
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Dokončana stanovanja po številu sob 

1958 1959 Indeks (1958 - 1001 
Vrsta   stanovanj število m: število m- Število površina 

SKUPAJ    .    .    . 2.822 155.808 4595 229.084 163 147 

Posebne sobe 169 2.789 388 6.180 230 222 
Garsonjere 176 4.024 360 8.492 204 211 
1-sobna 319 13.099 389 12.444 122 95 
2-sobna 1.309 73.643 1959 99.615 150 135 
3-sobna 684 48.352 1363 91.812 199 190 
4  in  več  sobna 165 13.901 136 10.541 82 76 

1 Zajeta so stanovanja, ki so jih gradila gradbena podjetja in gradbene režijske skupine 
splošnodružbenega sektorja, kar je v letu 1958 86 % vseh stanovanj investitorjev družbenega 
sektorja oziroma 53 "/o vseh stanovanj, ki so jih gradili v letu 1958. Upoštevana niso stanovanja, 
ki so jih gradili izvajalci iz LR Hrvaške v Sloveniji. 

Indeks gradbenih stroškov za dvo- in petetažno tipsko stanovanjsko zgradbo1 

0 1958 = 100 

Vrste   del 

Dvoetažna   zgradba 
povpreč- 

ji. XII.        OU. 1Л.        , 
1959 

no 
1957 

31. HI. 
1958 

30. IX. 
1958 

Petetažna   zgradba 
povpreč- 

31. III.   H    „r, 31. III.      30. IX.      31. III. no 
1957 1958 1958 1959 

93 98 Vsa dela 

Zemeljska dela 
Zidarska dela 
Betonska in železo- 

betonska dela 
Izolacijska dela 
Tesarska in krovska dela 
Kamnoseška in 

fasaderska dela 
Kanalizacija 
Kleparska dela 
Pečarska dela 
Mizarska dela 
Ključavničarska dela 
Steklarska dela 
Soboslikarska in 
pleskarska dela 
Napeljava vode 
Napeljava elektrike 
Napeljava strelovoda 

1 Podatki so le orientacijskega pomena. 

102 108 94 98 102 107 

91 98 102 116 91 98 102 117 
91 97 103 110 90 97 103 111 

91 98 102 109 93 98 102 108 
98 96 104 110 99 97 103 108 
95 98 102 109 95 99 101 108 

93 98 102 107 93 98 102 107 
93 99 101 106 93 98 102 108 
94 99 101 103 94 99 101 103 

103 100 100 100 105 100 100 100 
96 99 101 103 96 99 101 102 
93 100 100 107 93 100 100 107 
98 98 102 98 99 98 102 99 

98 100 100 101 98 100 100 102 
97 98 102 104 97 98 102 104 
97 100 100 102 96 99 101 103 
— — — — 94 99 102 104 

POŽARI PO LASTNIŠTVU OBJEKTOV 

Lastništvo 
1958 19 5 9 

Število škoda število škoda 
požarov v tisoč din požarov v tisoč din 

SKUPAJ 

Družbeno 
Zasebno 

806 

268 
538 

496.469.— 

240.716,— 
255.753.— 

1,061 

355 
706 

Podatki Državnega sekretariata za notranje zadeve LRS. 

784.815.- 

408.423.- 
376.392.- 



336 Priloge 

POŽARI PO VZROKIH NASTANKA     (struktura) 

Vzrok   nastanka 1 95B 

SKUPAJ    ... 100 

Nepazljivost         31,5 
Gradbena napaka  17,9 
Električni tok         4,1 
Iskre lokomotiv  3,7 
Eksplozija  0,9 
Strela  5,6 
Samovžig        0,7 
Zažgali otroci  12,4 
Namerni požig        8,1 
Neugotovljeni vzroki  15,1 

Podatki Državnega sekretariata za notranje zadeve LRS. 

i a r. o 

100 

31,6 
11,1 

4,8 
4,2 
0,4 
8,0 
2,4 

11,7 
7,7 

18,1 

PROMET 

1959 
Indeks 

1958      100 

Železniški promet 

Potniški 
Odpravljeni  potniki  v tisočih     .    .   .    . 
Prepeljem  potniki v tisočih  
PKm prepeljanih  potnikov  v milijonih 

Tovorni 
Naloženo   blago  v  tisočih  tonah     .    .    . 
Prepeljano blago v tisočih tonah    .    .   . 
Izkoristni netotkm v milijonih    .    .    .    . 

Pomorski promet 
Potniški 

Prepeljani potniki  
Potniške milje v tisočih  

Tovorni 
Prepeljano blago skupaj v tisoč tonah  . 

od tega: dolga plovba v tisoč tonah . 
Tonske milje skupaj v tisoč tonah    .   . 

od tega: dolga plovba v tisoč tonah . 

Javni cestni promet 
Medkrajevni potniški 

Prepeljani potniki v tisočih  
Potniški  km v tisočih  

Mestni 
Prepeljani potniki v tisočih  

Tovorni 
Prepeljano blago v tisočih tonah   .   .   . 
Tonski   km  v  tisočih  

PTT promet 
Pisemske in poštne pošiljke v tisočih    . 
Paketi,  število v  tisočih  
Brzojavke, število v tisočih  
Telefonski  pogovori v  tisočih     .... 

33.719 
35.285 

1.198,6 

8.170 
14.149 
2.007,4 

87.650 
276 

597.938 
548.331 

2,188.037 
2,181.063 

25.541 
561.765 

38.478 

1.541 
206.782 

124.707 
817 
663 

58.723 

100 
100 
100 

100 
99 

100 

94 
90 

117 
112 
135 
135 

137 
138 

112 

121 
134 

103 
100 
102 
120 
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ZUNANJA TRGOVINA 

Izvoz in uvoz po strokah dejavnosti1 

SKUPAJ    .    . 

Elektroenergija 
Premog 
Nafta 
Crna metalurgija 
Barvasta metalurgija 

Nekovine 
Kovinska 
Ladjedelniška 
Elektroindustrija 
Kemična 

Gradbeni material 
Lesna 
Papirna 
Tekstilna 
Usnje in obutev 

Gumarska 
Živilska 
Grafična 
Tobačna 
Filmska 

Poljedelstvo 
Sadjarstvo 
Vinogradništvo 
Živinoreja 
Ribištvo 

Primarna predelava kmetij- 
skih proizvodov 

Izraba gozdov 
Lov, gozdni sadeži in zelišča 

Izvoz 
1958 1959 

milijoni din 
Indeks 

1958 " 100 

Uvoz 
1958 1959 

milijoni din 

19.106       19.268 101 27.134       25.166 

Indeks 
1953 = 100 

93 

159 85 53 — — — 
260 191 73 839 913 109 

0 — — 164 122 74 
237 323 136 2.151 1.917 89 

2.972 2.677 90 219 633 289 

304 484 159 675 781 116 
1.389 1.632 117 7.364 6.636 90 

0 79 — 99 1.145 1.157 

336 591 176 1.465 1.382 94 
591 741 125 3.815 3.117 82 

65 67 103 — 0 — 
4.306 4,564 106 149 83 56 

63 115 183 210 286 136 
670 1.110 165 5.105 2.848 56 
853 1.173 137 12 15 125 

1 2 200 619 1.256 203 
820 970 118 314 235 75 

7 

1 

9 

2 

0 

4 

29 39 25 64 

44 22 11 50 

2.159 1.270 59 1.892 1.553 82 
130 142 109 178 249 140 

1.807 1.785 99 1.631 1.807 111 
95 36 38 71 90 127 

951 576 61 2 19 950 
594 448 75 43 21 49 
327 201 61 56 22 39 

Izvoz in uvoz po namembi 

SKUPAJ . . . 19.106 19.268 101 27.134 25.166 93 

Proizvodi za reprodukcijo 9.230 8.972 97 17.441 15.654 90 
Proizvodi za opremo 397 903 227 5.206 5.373 103 
Proizvodi za široko potrošnjo 9.479 9.393 99 4.487 4.139 92 

' Reklamacije za II.  polletje v 1959 letu  niso  upoštevane  In  zato bodo  dokončni  podatki 
malenkostno spremenjeni. V podatkih za 1958. leto so upoštevane reklamacije. 

22 
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TRGOVINA 

Število prodajaln 

po organizacijski obliki 31. XII. 1959 

Organizacijska   obli ka Prodajalne 

Skupaj    .    .    . 4.98G 

Prodajalne trgovskih gospodarskih organizacij 3.232 
Prodajalne proizvajalnih gospodarskih organizacij 1.101 
Prodajalne kmetijskih zadrug in poslovnih zvez 496 
Lekarne  104 
Druge prodajalne1  53 

Indeks 
1958     100 

100 

105 

96 

74 

102 

883 

V letu 1958 brez prodajaln specializiranih zadrug in prodajaln založniških podjetij. 

Promet po načinu prodaje 1959 

Način  prodaje 

Skupaj    .    . 

Za gotovino in barirane čeke  
Na virman  
Na potrošniški kredit in trgovskih organizacij 

Milijoni din 
Indeks 

1358 - 100 

138.714 116 

105.898 117 

31.084 113 

1.732 141 

Število organizacij po trgovskih strokah1 

31. ХП. 1959 

Indeks 
1958 1959 19g8 = 10|) 

Skupaj    ... 278 255 92 

Živilska  129 113 88 
Neživilska  121 112 93 
Mešana  28 30 107 

1 Vštete so: trgovska podjetja, prodajna skladišča trgovskih podjetij  In prodajna skladišča 
proizvajalnih podjetij. 

Promet po vrstah odjemalcev 

Milijoni   din 
1958 1959 

Indeks 
1958 = 100 

Skupaj    .    .    . 171.826 

Trgovskim organizacijam na drobno       .... 95.472 
Gostinstvu, socialno-zdravstvenim ustanovam ipd 13.664 
Ostalim odjemalcem  62.690 

195.521 114 

108.158 113 
17.367 127 
69.996 112 
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Odkup po skupinah predmetov 

Milijoni din Indeks 
1958 - 100 

Delež  kmetijskih zadrug 
1958 1959 

SKUPAJ    .    .    .      25.920 

2ita  134 
2ivina       10.395 
Perutnina in jajca  368 
Mleko in mlečni izdelki         1514 
Vrtnine in  zelenjava         1-260 

Sadje  864 

Alkoholne  pijače1  971 
Industrijske  rastline         1-436 

Kože   in   volna  746 

Ostalo2         8-232 

i v vrednosti vina je upožtevan tudi prometni davek. 
' Pod  Ostalo so zajeti med  drugim tudi tehnični  les, 

nostlh všteta tudi prometni davek  in gozdna taksa- 

99 84,6 89,8 

74 98,9 100,0 
103 81,6 94,4 

95 99,7 100,0 
95 83,5 84,3 
93 98,7 100,0 
66 99,1 100,0 
90 99,1 98,9 

100 8,2 5,9 

95 41,9 46,2 

105 99,2 99,3 

hlodovina. drva.  Pri njih sta v vred- 

Odkup važnejših proizvodov 

Delež kmetijskih 
Mera 

Prašiči, pitanci, mesnati  t 

Goved klavna  t 
Teleta  klavna  t 

Jajca tisoč kosov 

Mleko tisoč litrov 

Krompir  
Jabolka        t 

Vino  hl 

Količina 
Indeks 

1958 = 100 
zadrug 

1958              1959 

19-199 115 75,6 97,6 

34.893 97 84,0 85,7 

6.394 67 87,6 87,1 

29.181 93 99,9 99,9 

57.715 91 83,2 85,9 

56.451 58 98,8 100,0 

16.720 30 99,1 99,2 

148.875 96 99,4 99,4 

GOSTINSTVO 

Poslovne enote in promet po lastništvu 1959 

Poslovne  enote 
indeks 

30. IX. 1959      30. IX. 1958 ■ 
- 100 

Promet v milijonih din 

19591 

SKUPAJ    .    .    .       3.183 

Družbeno  2-'Ј34 

splošno družbeno  1-500 
družbenih organizacij  210 

zadružno       

Zasebno  ^449 

i Podatki so ocenjeni. 
22« 

109 

176 
116 
127 
25 

107 

18.500 

15.900 
14.980 

690 
230 

2.600 

indeks 
1958 - 100 

113 

113 
119 
112 

29 
111 
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Promet po vrstah storitev 

1959' 

milijonih din 
indeks 

1958     100 

Skupaj 18.500 113 
Alkoholne pijače 8.325 101 
Brezalkohol. pijače 925 124 
Hrana 6.660 125 
Drugo 2.590 121 

1 Podatki so ocenjeni. 
! Za celo leto še ni podatkov. 

Količinska prodaja1 

Prodano od Incleks 
1. I.-30. IX. j  j _з0 IX 

m™ 1958      100 
v hi 

Vino 147.241 
Pivo 115.848 
Žganje 10-540 
Druge žgane pijače 9.523 
Brezalkohol. pijače 21.594 

96 
113 
75 
99 

129 

TURIZEM 

Število ležišč 31. Vin. 1959 

1959 indeks 1958 - 100 

Skupaj    .    .    . 

organizacije1        .... 

27.377 

9.100 
5.038 
2.308 
3.790 
5.674 
1.467 

125 

104 
173 

:opličnih zdravilišč   .    .    . 104 
112 
169 
120 

Počitniški domovi 
Uprave klimatičnih ii 
Planinske postojanke 
Privatne sobe   .    .    . 
Negostinski  objekti8 

1 Hoteli, penzioni, prenočišča, gostilne, turistični tabori. 1 Sole, internati ipd. 

Gostje in prenočitve* 

Gostje 
,q,9 indeks 
1!'oa 1958 - 100 

Prenočitve 
indeks 

1959 1958 = 100 

Skupaj    .    .    .      686.500 117 2,495.296 121 
Domači 534.293 112 2,019.481 117 
Tuji 152.207 137 475.815 142 

1 V objektih navedenih v tabeli »število ležišč«. 

Mladinski in otroški turizem1 

1959 

Oseb 
indeks 

1958 = 100 

Skupaj    .    .    .      10.508 

Domači       10.356 

Tuji  152 
1 Organizirane otroške in mladinske kolonije. 

Prenočitev 
.„=,> indeks 
1959 1958 = 100 

117 210.407 121 

116 207.229 120 
310 3.178 390 
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PRORAČUN 

Pregled izvršitve dohodkov republiškega proračuna za leto 1958 in 1959 
v milijonih din 

Dohodki 1958     Struktura                          1959      Struktura 
plan      izvršitev        »/« plan      Izvršitev        •/. 

Preneseni    del    proračunskega    pre- 
sežka         —           —          —             —               1         — 

Prispevki   iz  osebnih   dohodkov  de- 
lavcev v gospodarstvu  2153       2300        107       3.729        4.023       108 

Prispevki iz osebnih dohodkov delav- 
cev izven  gospodarstva     .... 783         892        114       1.244        1.592       128 

Prispevki   iz   sklada   skupne   porabe —            73           —           102           137       134 

Prometni davek od naravnega vina 
in žganja  —          198          —           281           220         78 

Prometni davek od drugih samostoj- 
nih poklicev  —           —                         —             58        — 

Prometni   davek  zasebnikov     ... —           —          —           660           538         82 

Davek na dohodek: 
1. od kmetijskih gospodarstev   .    . 823         784          95          938           826         88 

2. od samostojnih poklicev in pre- 
moženja        512        544          106           528           618       117 

Državne takse  —            —          —           330             —         — 

Prometni   davek   od   davčnih   vred- 
notnic  —                                              8           358     4475 

Prometni davek od hmelja   .... 320         328        103           —              5        — 

Dohodki   uradov   in   drugih   ustanov 50            49          98             40             61       153 

Ostali   dohodki        50           45          90            40             26        65 

60/o-na proračunska rezerva — pre- 
nos  iz  I.  1958  —                          —           142           168       118 

Lastni   dohodki  4691        5213         111        8.042        8.631       107 

6 0/o   odvod   za   proračunsko   rezervo —          581           —            —           704         — 

Skupaj    .    .    . 4691        4632           99        8.042        7.927         99 

Dotacije iz drugih proračunov   .    .    . 4470        4470         100        3.270        3.270       100 

SKUPAJ DOHODKI    .    .    . 9161        9102           99      11.312      11.197         99 

Podatki zn leto 1959 še niso dokončni. 
Po podatkih Narodne banke FLRJ,  Centrale za LRS. 
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Pregled izvršitve izdatkov republiškega proračuna 
v milijonih din 

Izdatki 

Prosveta in kultura 
osebni 
operativni 
funkcionalni 

Socialno skrbstvo 
osebni 
operativni 
funkcionalni 

Zdravstveno varstvo 
osebni 
operativni 
funkcionalni 

Državna uprava 
osebni 
operativni 
funkcionalni 

Komunalna dejavnost 
osebni 
operativni 
funkcionalni 

Negospodarske investicije 
Dotacije 

finančno samostojnim zavo- 
dom 

Družbenim organizacijam 
skladom 

Obveznosti   iz  posojil   in 
garancije 

Proračunska rezerva 
Povečanje plač 

SKUPAJ  brez dotacij   in  60/o 
obvezne rezerve 

Dotacije z drugim proračunom 

SKUPAJ 

6 0/u obvezna  rezerva 

SKUPAJ   IZDATKI 

plan 
i!).-)ii    struktur« 

Izvršitev "/• P'-'" 
1959     Struktura 

Izvršitev        •/» 

1534 1474 96 1.875 1.854 99 

956 942 99 1.135 1.127 99 

171 158 92 208 202 97 

407 374 92 532 525 99 

308 294 95 318 316 99 

103 101 98 120 120 100 

(52 58 94 61 61 100 

143 135 94 137 135 99 

500 487 97 485 482 99 

109 106 97 117 117 100 

33 28 85 33 31 94 

358 358 100 335 334 100 

2825 2734 97 3,213 3.173 99 

1685 1667 99 1.929 1.905 99 

441 410 93 474 465 98 

699 657 94 810 803 99 

386 381 99 413 412 100 

341 339 99 365 364 100 

44 41 93 47 47 100 

1 1 100 1 1 100 

947 917 939 97 938 100 

2015 1986 99 1.694 1.694 100 

188 175 94 152 152 100 

420 402 96 410 410 100 

1409 1409 100 1.132 1.132 100 

234 

7fi 

234 

76 

100 478 

264 

478 

332 

100 

126 

— 201 

8825 
336 

9161 

9161 

8784 
316 

9100 

9100 

100 

99 
94 

9.679 
963 

9.679 
963 

99       10.642     10.642 

— 670 — 

99       11.312     10.642 

100 
100 

100 

94 

Podatki za leto 1959 še niso dokončni. 
Po podatkih Narodne banke FLRJ, Centrale za LRS. 
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Izdatki proračunskih skladov LRS 
v milijonih din 

Cestni   skladi 
Skladi 
za po- 
speSe-    Gozdni 
vanje      skladi      repu-     „v-oini    obćin- 

kmetij- bliski     OKraJnl        ski 
stva 

Vodni    Gasilski    Ostali 
sklad       sklad      skladi 

SKUPAJ LRS    1958 571,1 978,6 1292,8 453,6 

1959 605,0 1506,3 1308,0 584,5 

Skupaj republiški 1958 429,5 367,6 1292,8 — 

1959 428,0 410.0 1308,0  — 

1958 141,6 611,0 — 453,6 

1959 177,0 1096,3 — 584,5 

1958 12,9 90,7 —    34,6 

1959 19,2 160,2 —   40,0 

1958 13,3 33,6 —    60,1 

1959 12,4 28,1 —    74,9 

1958 15,5 74,8 —    28,1 

1959 21,3 88,5 —   45,9 

1958 14,9 104,5 — 121,7 

1959 16,0 229,8 — 155,4 

1958 13,9 116,5 —    18,0 

1959 36,9 253,5 —    19,5 

1958 27,8 123,6 —   88,5 

1959 19,3 273,7 — 124,5 

1958 12,3 11,9 — 24,1 

1959 13,7 4,8 —   37,8 

1958 16,5 29,6 —   30,4 

1959 43,2 57,7 —    86,5 

1958 14,5 25,8 — 48,1 - 

1959 _ — _   — 

Skupaj okrajni 

in občinski 

Celje 

Gorica 

Koper 

Kranj 

Ljubljana 

Maribor 

Murska Sobota 

Novo mesto 

Trbovlje 

262,2 

443,6 

262,2 

443,6 

37,4 

77,8 

16,3 

20,2 

19,2 

25,8 

33,2 

45,2 

58,9 

132,2 

52,3 

97,9 

10,2 

14,4 

6,7 

30,1 

28,0 

297,2 

418,1 

131,6 

400,0 

165,6 

18,1 

3,3 

16,7 

2,2 

0,1 

1.5 

0Д 

1Д 

37,9 

0,3 

95,3 

9,7 

11,0 

0,9 

3,6 

96,1 

102,7 

96,1 

102,7 

5,6 

14,1 

9,1 

1,6 

6,7 

5,7 

11,0 

12,0 

19,1 

32,5 

25,1 

25,9 

10,1 

6,4 

4,3 

4,5 

5,1 

264,6 

402,1 

185,6 

240.0 

79,0 

162,1 

15,3 

37,3 

18,7 

5,8 

17,0 

43,0 

3,4 

31,4 

15,3 

28,0 

6,2 

12,6 

4,0 

3,1 

Po podatkih Državnega sekretariata za finance LRS. 
Podatki za 1. 195» Se niso dokončni. 
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Pregled dohodkov proračunov ljudskih odborov 
Po stanju 31. XII. 1959 milijoni dlnarjei 

Plan izvršitev •/. 

SKUPAJ LRS .    .    OLO 9.587,5 9.490.3 99 

ObLO 16.065,6 15.616,4 97 

Celje OLO 761,3 792,9 104 

ObLO 1,850,7 1.687,1 91 

Gorica OLO 590,5 589,1 100 

ObLO 1.050,6 1.011,3 96 

Koper OLO 827,3 802,6 97 

ObLO 1.326,1 1.266,5 95 

Kranj OLO 770,0 815,6 106 

ObLO 1.709,9 1.694,0 99 

Ljubljana OLO 3.837,7 3.709,2 97 

ObLO 4.584,3 ■ 4.637,2 101 

Maribor OLO 1.796,1 1.799,9 100 

ObLO 3.110,3 2.948,9 95 

Murska Sobota OLO 413,8 389,4 94 

ObLO 1.074,1 1.032,9 96 

Novo mesto OLO 590,8 591,6 100 

ObLO 1.359,6 1.338,5 98 

V podatkih je zajeta 6 "/o-na proračunska rezerva. 
Po podatkih Narodne banke FLRJ, Centrale za LRS. 

DENAR, VLOGE TER KREDITI 

Skupna obratna sredstva gospodarskih in negospodarskih organizacij 
milijoni din 

195 8 
negospo- 

gospodar-   darskim 
skupaj stvu dejav-       skupaj 

nostim 

1959 
negospo-     Indeks 

gospodar-   darskim      skupaj 
stvu dejav-     1958     100 

nostim 

SKUPAJ    .    .    , , 215.993 206.204 9789 247.204 234.020 13.184 114 

Krediti za 
obratna sredstva 120.491 110.806 9685 143.806 130.871 12.935 119 

Posojila za 
obratna sredstva • 
iz družbenih inve- 
sticijskih skladov 5.334 5.280 54 7.561 7.419 142 142 

Sklad obratnih 
sredstev 90.070 90.038 32 95.430 95.352 78 106 

Ostali krediti2 98 80 18 407 378 29 415 
1 Krediti za obratna sredstva zajemajo posebne in namenske kratkoročne kredite, srednje- 

ročne in devizne kredite gospodarskih organizacij ter finančno samostojnih zavodov, ki so 
gospodarskega  pomena. 

2 Ostali krediti zajemajo sporne In dvomljive terjatve, izplačila po žiro računih in podobno. 
Po podatkih Narodne banke, centrale za LRS. 
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Vloge po denarnih zavodih 31. XII. 1959 

Vsote  vlog 
v tisočih 

1958 1959 

Indeks 
1958 - 100 

Število vlagateljev     Indeks 

1958 1959        1958 - 100 

Skupaj    .   . 
Podružnice narodnih bank 
Hranilnice in komunalne 

banke 
Hranilno kreditni odseki 
Poštna hranilnica — 

Uprava Beograd 

12,057.444 16,362.501 136 
2,394.543 2,855.057 119 

7,168.111 9,938.209 139 
1,307.433 1,585.657 121 

466.058 
107.428 

527.906 
108.094 

197.808     230.602 
56.247       69.860 

Po  podatkih Narodne banke FLRJ, centrale za LHS. 

133 
101 

117 
124 

1,187.357    1,983.578      167 104.575     119.350 141 

Tekoča in zaostala dohodnina po sklepnem računu za leto 1958 in 
stanje na dan 31. XII. 1959 Tisoči dinarjev 

Leto Skupaj Kmetje Enkratne 
obdavčitve 

Obrtniki 

1958 
1959 

1957 
1958 

1958 
1959 

1958 
1959 

Odmera za 

Zaostanek dolga 
iz leta 

Skupna zadolžitev za 

Skupaj  plačano 
v letu 

Od tega za 1959 
Dohodnine 
Občinske doklado 
Davek na tujo 

delovno moč 
Zaostanek iz leta 1958 

Po podatkih Državnega sekretariata za finance LRS. 
Za   leto   195B  so   podatki  Iz  sklepnega   računa,   M   leto 

decembra 19119. 

7,107.751 
8,305.853 

417.322 
663.529 

7,525.073 
8,969.382 

7,064,096 
8,520.408 

4,035.752 
4,303.006 

181.650 
441.347 

5,357.553 
6,251.967 

277.342 
269.171 

5,634.895 
6,521.138 

5,092.903 
6,184.038 

2,336.163 
3,844.410 

3.465 
337.100 

542.544 
615.763 

542.544 
615.763 

542.981 
615.763 

570.148 
45.615 

952.813 
1,115.413 

90.024 
288.162 

1,042.837 
1,403.575 

1,109.636 
1,326.150 

842.728 
305.237 

178.185 
77.425 

Drugi 
poklici 

254.841 
322.710 

49.956 
106.196 

304.797 
428.906 

318.576 
394.457 

286.713 
107.744 

26.822 

1959  pa  se  nanaSajo  na  stanje 31. 

POTROŠNJA ZA INVESTICIJE PO PANOGAH  V LETU 1959 milijoni din 

Skupaj    .    . 
Industri.M 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Promet 

Trgovina in gostinstvo 
Obrt 
Stanovanjsko komunalna dejavnost 
Kulturno socialna dejavnost 
Dejavnost državnih organov 

in ostalo 
Po podatkih Narodne banke FLHJ, 

Skupaj 
Osnovna 
sredstva 

Obratna 
sredstva 

94.812 
34,957 

7.813 
1,516 
2,531 

12.777 

5,862 
2.667 

16,598 
6,315 

86.959 
30.076 

7.542 
1,441 
2063 

12.440 

5,034 
2.033 

16,473 
6,139 

3,776        3.718 
centrale za LRS. 

7853 
4881 

271 
75 

468 
337 

828 
634 
125 
176 

58 

Indeks 
1958     100 

112 
112 
130 
138 
132 
78 

114 
164 
121 
116 

184 

Struktura 
po panogah 
za skupne 

investicije Vi 

100 
37 

8 
2 
3 

13 

6 
3 

17 
7 
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CENE 

Povprečni letni indeks cen na drobno ■   «'i   |ч»   i   iti      ■>   iiit     ■mm«av>imL3    W4* 
ф 1958 - 100 

1957 UM 

Skupni indeks 96,6 102,8 

Blagovni   indeks 97,0 102,5 

Indeks industrijskih izdelkov 97,8 101,6 

2ivila 96,2 103,9 

Žita in izdelki iz žit 101,8 102,7 

Vrtnine 97,4 113,4 

Stalne 101,9 110,8 

Krompir 107,1 124,7 

Sezonske 78,4 99,5 

Surovo in predelano sadje 84,8 79,3 

Sveže in prekajeno meso 88,3 107,8 

Kokošja jajca 100,4 111,6 

Mleko in mlečni izdelki 100,1 110,4 

Ostala živila 99,5 103,9 

Alkoholne pijače 80,5 106,1 

Tobačni izdelki 95,6 112,9 

Tekstilni izdelki 99,4 97,4 

Volnene tkanine 100,1 100,0 

Bombažne tkanine 100,6 91,0 

Ostale tkanine 98,4 98,5 

Obutev 94,9 102,8 

Kurivo in razsvetljava 97,3 110,8 

Kurivo 99,9 107,6 

Razsvetljava 94,3 114,7 

Ostalo (gospodarske, gospodinjske 

potrebščine itd.) 98,1 103,2 

Storitve 90,3 103,4 

Obrtne 87,7 104,2 

Kulturne 92,9 103,5 
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PLACE 

Povprečni skupni prejemki delavcev v letu 1959 

Delavci Indeks   1958 - 100 

^           Л ,- *"• t- i Л 

s      11     I« i g« S 5g g s «^ 
3             S"           ac -2 -^ 2 3 °ra rac S Ža 
и            >Л!         Л! u n co m >A! A: S o. co 

INDUSTRIJA IN 
RUDARSTVO                    18.211   27.679   19.021 14.702 11.G63 117 117 115 116 108 

Elektroenergija                     18.607   26.885   19.081 14.880 11.254 113 107 117 131 110 

prem0g                                    22.659  30.597    23.635 18.375 13.014 119 118 116 123 105 

Nafu,                                        14.218  20.811   14.597 11.730 9.320     99 98 95 96 109 

Crna metalurgija                23.614   32.582   25.144 18.415 14.771 122 121 121 119 122 

Barvasta metalurgija         21.529   26.973   22.405 18.702 15.373 121 124 123 121 103 

Nekovine                                 15.862   27.564   18.291 13.758 10.852 111 106 112 109 104 

Kovinska                                 18.789   27.058   19.335 14.745 11.205 121 119 121 122 101 

Elektroindustrija                 17.463   24.167   18.173 14.748 11.081 117 111 113 116 111 

Kemićna                                  18.730   30.424   21.354 13.673 13.400 119 128 122 99 103 

Gradbeni material              13.506   19.119   14.925 11.704 9.234 114 118 111 103     95 

Lesna                                       14.063   21.307   15.154 12.381 9.864 118 125 121 115 104 

papi,.na                                    18.551   27.311   20.436 15.797 12.828 111 108 115 114 103 

Tekstilna                               14.431   27.896  14.516 11.796 10.695 110 114 108 108 111 

Usnje in obutev                   14.595   23.241   15.056 12.011 10.723 115 119 113 114 115 

Gumarska                               18.486   26.676   18.179 14.772 11.984 113 106 108 113 122 

2ivilska                                    14.501   24.845   16.896 11.799 9.601 120 124 116 113 106 

Grafična                                15.278  31.157   18.709 11.950 12.662 114 108 107 112 141 

Tobačna                                   12.684   20.105   13.846 11.408 10.402     97 95 93 98      99 

Filmska                                    18.510  22.410   17.430 14.202 10.309 128 131 128 120 120 

KMETIJSTVO                      10.359   18.001   12.713 9.881 8.883 115 113 114 107 120 

GRADBENIŠTVO                13.772   22.138   15.509 12,715 9.344 113 116 110 115 110 

TRPOVINA  IN 
GOSTINSTVO                   15.737   21.396   15.870 12.929 10.974 121 115 120 119 111 

Trgovina                                 16165   21174   15.904 12.886 11.367 119 113 117 116 122 

Gostinstvo                              ^^вб   23.561   15.766 13.025 10.623 120 123 118 119 116 

Po podatkih ankete o plačah, ki obsega: 
53 indrustiijsklh podjetij, ki obsegajo 47'/• vseh delavcev v industriji; 
21) kmetijskih posestev, ki obsegajo 28 Vo vseh delavcev v kmetijstvu v splošno družbenem 

sektorju; 
1 -r.alhriKi  IMKljclj.i,  ki nlv.ri;;,,]., LMl". v..-h d.'h.vrrv v v.r.ulbcnp.l vu ; 

121 trgovskih podjetij, ki obsegajo 29 •/• vseh delavcev v trgovini; 
(ill gostinskih podjetij,  ki obsegajo 27 •/• vseh delavcev v gostinstvu. 
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Povprečni skupni prejemki uslužbencev v letu 1959 

uslužbenci indeks   1958 - 100 

Ji  lil   |l|     | Silil i §11 
ioS.     u од     s o o E 3S2, 

NM ИМ.Е! N  Ш.2 D. И.     N  M, 
i m ii iii i t m m m i 
^ ..t:0      „SN      K,^.N o. «    NS-S   «M-S   N"-     a 

INDUSTRIJA IN ,. ,„т im 
RUDARSTVO 25.056   36.839   21.799 15.492 12.360 121 122 115 117 110 

Elektroenergija 20.352   37.343   20.637 14.790 10.787 119 121 113 129 120 

Premog 35.066   44.612   24.419 19.239 14.649 135 136 126 128 118 

Nafta 19.543   30.843   17.744 11.065 11.979 97      99 96 93 95 

Crna metalurgija 28.200  42.214   25.129 17.536 — 121 114 113 117 

Barvasta metalurgija 27.485   35.321   26.298 18.193 14.556 124 122 127 128 134 

Nekovine 20.940   33.446   18.952 13.738 12.539 115 119 112 117 113 

Kovinska 25.883   35.450   21.494 14.551 11.393 124 124 115 117 118 

Elektroindustrija 23.277   34.239   23.736 16.268 12.076 118 117 119 113 105 

Kemična 25.069   35.590   21.265 14.296 11.574 121 117 120 114 100 

Gradbeni material 18.775   28.286   16.362 11.063 10.455 114 113 119 123 101 

Lesna 20.732   33.376   20.013 16.444 13.359 126 129 126 120 113 

Papirna 26.270   40.294   21.870 16.199 13.182 125 134 125 121 103 

Tekstilna 24.259   38.715   19.966 14.518 13.043 113 112 107 105 105 

Usnje in obutev 20.900   35.002   18.178 12.373 11.324 116 119 111 Ш 119 

Gumarska 26.931   45.831   23.277 16,906 12.333 113 119 HO 127 85 

2ivilska 22.304   31.898   18.492 16.229 14.084 116 117 114 148 121 

Grafična 23.142   34.244   19.623 14.094 11.544 104 105 103 104 101 

Tobačna 18.405   26.763   18.474 13.598 12.741 99      91 97 97 98 

Filmska 22.862   30.085   18.005 12.575 9.000 129 133 117 122 94 

KMETIJSTVO 18.939   26.251   18.230 14.436 11.121 110 109 118 115 118 

GRADBENIŠTVO 21.573   31.980   19.329 12.685 11.181 109 107 110 106 113 
TRGOVINA IN 

GOSTINSTVO 22.244   28.417   17.721 13.785 11.333 120 120 118 115 114 

Trgovina 22.537   28.305   17.554 13.349 11.352 121 119 117 111 115 

Gostinstvo 23.770   29.970   19.692 16.884 8.000 127 128 124 135 114 

Po podatkih ankete o plačah, ki obsega: 
53 industrijskih podjetij, ki obsegajo 34 »/o vseh uslužbencev v industriji; 
20 kmetijskih  posestev,   ki  obsegajo  20 'It vseh  uslužbencev  v kmetijstvu splošnega druž- 

benega sektorja; 
4 gradbena podjetja, ki obsegajo 12 0/o vseh uslužbencev v gradbeništvu; 

121 trgovskih podjetij, ki obsegajo 33 0/o vseh uslužbencev v trgovini; 
63 gostinskih podjetij,  ki obsegajo 27 Vo vseh uslužbencev v gostinstvu. 
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ŽIVLJENJSKI STROŠKI 

STRUKTURA MESEČNIH IZDATKOV  DRUŽINE 

(po anketi družinskih proračunov) 

Družina, leto Skupaj Pre- 
hrana 

Pijafie 
in 

tobale 

Obleka 
in 

obutev 

Stano- 
vanje, 

kurjava, 
razsvet- 

ljava 

Stano- 
vanjska 
oprema 

Higi- 
ena 

Kultur- 
no in 

družbe- 
no živ- 
ljenje 

Ostali 
stroški 

Delavska družina 

3-članska  1958 100,0 50,5 5,8 18,7 8,8 4,4 4,3 5,0 2,5 

1959 100,0 45,9 5,5 20,7 7,5 5,2 4,3 5,3 5,6 

4-članska  1958 100,0 53,5 4,9 16,0 7,8 4,8 4.3 5,4 3,3 

1959 100,0 49,7 4,8 18,2 7,9 5,0 4Д 5Д 5,2 

5-članska   1958 100,0 54,4 4,8 16,9 7,1 2,5 4,0 5,8 4,5 

1959 100,0 53,1 5,0 17,5 7,0 4,0 3,9 5,6 3,9 

Uslužbenska družina 

3-članska  1958 

1959 

4-članska  1958 

1959 

5-članska  1958 

1959 

7avocl LR Slovenije za statistiko opazuje mesečno v Ljubljani, Celju, Mariboru in Kranju 
nri ч 4 in 5 članskih delavskih in uslužbenskih družinah (skupaj jih je 280), v katerih je zaposlen 
inrnn en član družine, vse njihove dohodke In Izdatke. Anketa je anonimna in so družine Izbrane 
tako da ustrezajo strukturi vseh zaposlenih v industriji, prometu, gradbeništvu, trgovini, gostin- 
stvu in turizmu ter Javni upravi. 

Za kritje življenjskih stroškov so upoštevani vsi dohodki, razen dohodkov iz prihrankov 
preteklega leta in dolgov (posojil) ter daril. Med stroške z večletnim odplačilom (n pr Pohištvo, 
ko?csa radio) so vzeta samo odplačila v tekočem letu. Zato se podatki za leto 1958 razlikujejo 
od onih v Statističnem letopisu Zveznega zavoda za statistiko. 

100,0 49,7 5,5 16,2 8,8 2,4 5,4 6,4 5,6 

100,0 44,4 4,9 18,3 8,7 4,7 5,7 6,0 7,3 

100,0 49,4 5,8 17,2 8,0 5,9 4,7 5,6 3,4 

100,0 46,5 5,7 17,2 7,8 3,6 4,2 6,0 9,0 

100,0 56,7 5,1 14,0 9,2 1,8 4,3 4,6 4,3 

100,0 54,1 5,5 15,7 7,8 2,8 4,0 5,2 4,9 
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ŠOLSTVO 

Sole v začetku šolskega leta 1959/60 

Učenci Učn o   ose bje' 
hono- 
rarni 

Vrst e   šol                     '■ Število 
šol 

Od- 
delki vsi moSkl ženske vsi 

stnlno | 
name- 
ščeni 

ч polno 
zapo- 
slit- 
vijo 

OSNOVNE SOLE 1191 7455 228.36-1 115.457 112.907 7716 7380 336 

GIMNAZIJE 27 268 7.612 3.461 4.151 437 432 5 

SOLE ZA VZGOJO UČNEGA 
OSEBJA 8 88 2.713 592 2.121 177 174 3 

Učiteljišča 7 78 2.446 592 1.854 157 154 3 

Vzgojiteljske šole 1 10 267 — 267 20 20 — 
SOLE ZA SREDNJI 
STROKOVNI KADER 31 289 8.736 4.858 3.878 503 482 21 

Tehnične 10 149 4.092 3.350 742 262 251 11 

Prometne 2 13 258 258 — 21 19 2 

Kmetijske 2 13 479 389 90 26 26 — 
Gozdarske 1 5 174 170 4 13 13 — 
Ekonomske 11 92 3.233 573 2.660 152 145 7 

Medicinske 5 17 500 118 382 29 28 1 

SREDNJE UMETNIŠKE SOLE 4 9 643 277 366 67 59 8 

Srednje glasbene šole 2 — 320 172 148 36 32 
5 

4 
4 Srednja baletna šola 1   162 24 138 9 

Šola za umetno obrt 1 9 161 81 80 22 22 — 

SOLE ZA KVAL. DELAVCE 137 830 18.358 13.934 4.324 805 763 42 

Vajenske 83 550 12.134 8.821 3.313 368 346 22 

Industrijske 27 221 4.909 4.551 358 320 315 5 

Kmetijske 13 22 472 383 89 50 39 11 

Gradbene 1 1 23 23 — — — 
'Gozdarske 1 1 .    27 27 — 1 1 

Prometne 1 1 28 28 — 3 3 

Gostinske 2 14 300 55 145 25 23 2 

Ribiške 1 3 46 46 — 4 3 1 

Gospodinjske 6 10 295 — 295 22 22 
1 Tekstilne 2 7 124 — 124 12 11 

SOLE ZA DRUG 
STROKOVNI KADER 11 31 941 6 935 38 33 5 

Medicinske 6 10 275 1 274 10 10 — 
Administrativne 5 21 666 5 661 28 23 5 

POSEBNE SOLE 39 208 2.425 1.477 948 230 221 9 

Na stopnji osnovne šole 34 187 2.228 1.367 861 213 205 8 

Na stopnji vajenskih šol 5 21 197 110 87 17 16 1 

SOLE ZA ODRASLE 
Osnovne šole 652 103 2.200 1.462 738 7 — 7 

Gimnazije 4r 13 369 205 104 — — — 
Sole za srednji strok, kader 322 65 2.104 1.702 402 12 — 12 

Mojstrske šole 8 37 1.164 1.142 22 3 — 3 

Kmetijsko gospodarske šole 26 34 794 446 348 — — — 
SOLE ZA DOPOLNILNO 
IZOBRAŽEVANJE 57 — 7.169 3.162 4.007 279 250 29" 

Nižje glasbene šole 50 — 6.653 3.160 3.493 269 241 28 

Čipkarske šole 7 — 516 2 514 ■   10 9 1 

1 Upoštevano  je  samo  stalno  nameščeno  učno   osebje  in  honorarni  predavatelji  s  polno 
delovno zaposlitvijo. 

2 Število oddelkov - organizacijskih enot pri rednih šolah. 
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DIPLOMSKI — ZAKLJUČNI IZPITI OB 

Vrsta    šole,    odsek,    stroka 

GIMNAZIJE  

Sole za vzgojo učnega osebja  
Učiteljišča        

ŠOLE  ZA  SREDNJI  STROKOVNI KADER 
Tehnične  

strojni  
elektrotehniški  
kemijski        
lesno-industrijski  
rudarsko-metalurški  
tkalski  
tekstilno-kemijski  
usnjarski  
visoke gradnje  
nizke gradnje  
geodetski  
industrija gradbenega materiala    .    .    . 

Prometne  
navtični  
strojni  

Kmetijske  

Gozdarske  

Ekonomske  
ekonomski  
gospodinjski  
hotelski  

Medicinske  
medicinske sestre  
farmacevtski pomočniki  
zobotehniki  

SREDNJE UMETNIŠKE SOLE  
Glasbene  
Umetna obrt  

SOLE ZA KVALIFICIRANE DELAVCE . 
Vajenske in industrijske  

rudarska  
talilniška  
kovinska  
elektrotehnična  
elektrozveze  
gradbena       
grafična  

Učenci, ki so 
Izdelali 

zadnji razred 

Učenci, ki so 
opravili 

zaključni - 
diplomski izpit 

1336 1321 

285 284 
285 284 

1316 1321 

517 507 
94 92 
76 72 
60 58 
14 14 
42 41 
50 50 
20 20 
28 26 
49 51 
14 13 
54 54 
16 16 

26 26 
17 17 
9 9 

C7 68 

33 33 

570 592 

545 567 
12 14 
13 11 

103 95 
40 39 
41 34 
22 22 

92 88 
53 50 
39 38 

6628 6302 

6298 5982 

97 91 
24 24 

2129 2043 

405 304 
46 47 

452 419 
92 80 
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KONCU ŠOLSKEGA LETA  1958/59 

Vrsta    šole,    odsek,     stroko 
Učenci, kl so 

IzdL'lall 
zadnji razred 

papirniška  
usnjarska  

gumarska  
tekstilna  

živilska  
steklarska  
keramična  
kemijska  
lesnopredelovalna  

gostinska  
trgovska  
vrtnarska  
osebne storitve  

Tekstilne-obrtne  
Gradbene-cestarske  
Prometne-vozniki motornih vozil .... 

Kmetijske  
Ribiške  
Gostinske  

SOLE ZA DRUG STROKOVNI KADER . 
Medicinske  

babiška  
bolničarji  
otroške negovalke  

Administrativne  

ODDELKI  ZA ODRASLE  PRI ŠOLAH ZA 
SREDNJI STROKOVNI KADER      .    .    . 

Ekonomski  
Strojni     
Elektrotehniški  
Metalurški  

MOJSTRSKE SOLE  
Rudarska  
Talilniška  
Kovinska  

Elektrotehniška        

Gradbena     

Usnjarska  

Tekstilna  

Kemijska  

Lesno-predelovalna  

Podkovska       

47 
268 

44 
582 
314 

47 
13 
85 

741 
27 

592 
14 

279 

76 
21 
54 
96 
13 
70 

335 
182 

20 
82 
80 

153 

296 
202 

42 
30 

22 

414 
36 
19 

180 

35 

39 

17 

45 

11 

22 

10 

Učenci, ki so 
opravili 

zaključni - 
diplomski Izpit 

42 
268 
33 
578 
321 
45 
9 

74 
713 
27 
581 

3 
280 

76 
21 
54 
94 
12 
63 

331 
182 
22 
81 
79 
149 

245 
151 
42 
30 
22 

404 
29 
21 
178 
33 
39 
16 
45 
11 
22 
10 
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Vpis novincev na visoke in višje šole 1959/60 

Sole 

Predvideno 
število 

slušateljev 
za vpis 

v I. letnik 

Prijavilo 
se na 
razpis1 

Sprejeti 

VSE SOLE 
FAKULTETE 

Fakulteta za agronomijo, 
gozdarstvo in veterinarstvo 

agronomski  oddelek 
gozdarski oddelek 
veterinarski oddelek 

Fakulteta za arhitekturo, 
gradbeništvo in geodezijo 

oddelek za arhitekturo 
oddelek za gradbeništvo 
geodetsko-komunalni oddelek 

Fakulteta za elektrotehniko 
in strojništvo 

oddelek za elektrotehniko 
oddelek za strojništvo 

Fakulteta za rudarstvo, metalurgijo 
in kemijsko tehnologijo 

oddelek za rudarstvo 
in metalurgijo 

odsek za rudarstvo 
odsek za metalurgijo 

oddelek za kem. tehnologijo 
odsek za kem. tehnologijo 
odsek za tekstilno tehnologijo 

oddelek za tehnično  fiziko 
Ekonomska fakulteta 
Pravna fakulteta 
Fakulteta  za   splošno  medicino  in 
stomatologijo 

oddelek za splošno medicino 
oddelek za stomatologijo 

Naravoslovna fakulteta 
Filozofska fakulteta 

AKADEMIJE 
Akademija za glasbo 
Akademija za igralsko umetnost 
Akademija za upodabljajočo 
umetnost 

VIŠJE SOLE 
Višja  pedagoška šola 
Višja gospodinjska šola 
Višja  šola  za  medicinske sestre 
Višja šola za telesno vzgojo 
Šola za socialne delavce 
Višja šola za  fizioterapevte 

Višjašola za rentgensko 
pomočnike 

Upravna šola 
Višja komercialna šola 

i {jpottevanl »o kandidati, ki so se prij 

opravili 
sprejemni 

izpit 

3045 4707 3892 256 
2350 3106 2540 142 

155 205 170 5 
90 100 91 3 
35 67 43 1 
30 38 36 1 

140 196 146 2 
50 99 57 2 
60 67 61 — 
30 30 28 — 

450 534 476 17 
250 284 258 9 
200 250 218 8 

340 415 366 5 

130 159 159 3 
50 64 64 — 
80 95 95 3 
170 220 171 2 
110 118 109 2 
60 102 62 — 
40 36 36 — 

250 356 325 19 

300 631 479 69 

130 261 142   
60 160 67 — 
70 101 75 — 

185 166 155 3 
400 342 281 22 

93 119 82 6 
58 62 52 — 
20 24 16 2 

15 33 14 4 
602 1482 1270 108 
210 202 140 5 
30 42 35 — 
50 68 65 4 
56 101 70 9 
66 102 62 22 
— — — ■— 

30 35 35   
50 137 111 43 

110 795 752 25 

.■ili kot redni In izredni sluSateUi. 
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Vpis slušateljev ljubljanskih visokih in višjih šol v zimskem semestru 1959/601 

Sole Skupa]     I 

FAKULTETE 

Vse šole 1958/59 8757 
1959/60 9202 

7106 

Fakulteta za  agronomijo,  gozdar- 
stvo  in   veterinarstvo 527 

agronomski oddelek 261 
gozdarski oddelek 161 
veterinarski oddelek 105 

Fakulteta  za  arhitekturo,  gradbe- 
ništvo in geodezijo 658 

oddelek za arhitekturo 253 
oddelek za gradbeništvo 324 
geodetsko-komunalni oddelek 81 

Fakulteta za elektrotehniko 
in strojništvo 1397 

oddelek za elektrotehniko 808 
oddelek za strojništvo 589 

Fakulteta   za   rudarstvo,   metalur- 
gijo in  kemijsko  tehnologijo 1087 

oddelek  za   rudarstvo  in   meta- 
lurgijo 315 

odsek za rudarstvo 102 
odsek za metalurgijo 213 

oddelek za kem. tehnologijo 682 
odsek za kem. tehnologijo 416 
odsek za tekstilno tehnologijo 266 

oddelek za tehnično fiziko 90 
Ekonomska fakulteta 706 
Pravna fakulteta 929 
Fakulteta za  splošno medicino in 
stomatologijo 560 

oddelek za splošno medicino 356 
oddelek za stomatologijo 204 

Naravoslovna fakulteta 394 
Filozofska fakulteta 848 

AKADEMIJE 298 

Akademija za glasbo 199 
Akademija za igralsko umetnost 44 
Akademija za upodabljajočo 
umetnost 55 

3497 
4069 
2635 

151 
59 
63 
29 

374 

162 
57 

105 
176 
108 
68 
36 

295 
523 

142 
66 
76 

171 
331 

94 

62 
18 

14 

n 

2149 
1859 
1401 

177 126 
96 63 
43 45 
38 18 

123 
42 
73 
8 

471 309 
269 132 
202        177 

230 

38 
13 
25 

175 
97 
78 
17 

157 
105 

108 
68 
40 
77 

166 

79 

54 
10 

15 

m       IV 

1614 1020 469 
1662 1171 435 
1520 1118 432 

125 99 — 
61 41 — 
40 33 — 
24 25 — 

168 113 103 
78 42 32 
76 57 55 
14 14 16 

327 156 134 
244 94 69 

83 62 65 

241     140   102     — 

47 
11 
36 

188 
107 

81 
6 

154 
159 

109 
76 
33 
49 

188 

63 

44 

11 

44 
14 
30 
84 
45 
39 
12 

100 
142 

108 
74 
34 
97 

163 

53 

38 
8 

VI '   VII 

4 4 
3 3 

24 — — 
7 — — 

17 — — 
59 — — 
59 — — 

19 — — 

93 
72 
21 

3 3 

3 3 

VIŠJE ŠOLE 

Višja pedagoška šola 
Višja gospodinjska šola 
Višja šola za medicinske sestre 
Višja šola za telesno vzgojo 
Šola za socialne delavce 
Višja šola za fizioterapevte 
Višja  šola  za  rentgenske   pomoč- 
nike 
Upravna šola 
Višja komercialna šola 

1798      1340 379 79 

299 183 110 
58 34 24 

180 65 53 
99 69 19 

113 61 52 
33 — 33 

34 34 — 
194 106 88 
788 788 — 

62 
11 

Začasni podatki po poročilih šol. 



Priloge 355 

Stipendisti, slušatelji s plačanim študijskim dopustom in diplomiranci 

Sole 

Vse šole 1958/59 
1959/60 

FAKULTETE 
Fakulteta  za  agronomijo, gozdar- 
stvo  in  veterinarstvo 

agronomski oddelek 
gozdarski oddelek 
veterinarski oddelek 

Fakulteta   za   arhitekturo,  gradbe- 
ništvo in geodezijo 

oddelek za arhitekturo 
oddelek za gradbeništvo 
geodetsko-komunalm oddelek 

Fakulteta za elektrotehniko 
in strojništvo 

oddelek za elektrotehniko 
oddelek za strojništvo 

Fakulteta   za   rudarstvo,   metalur- 
ciio  in  kemijsko  tehnologijo 

oddelek   za   rudarstvo   in   meta- 
lurgijo 

odsek za rudarstvo 
odsek za metalurgijo 

oddelek za kem. tehnologijo 
odsek za kem. tehnologijo 
odsek za tekstilno tehnologijo 

oddelek za tehnično  fiziko 
Ekonomska fakulteta 
Pravna fakulteta 
Fakulteta  za  splošno  medicino  in 
stomatologijo 

oddelek za splošno medicino 
oddelek za stomatologijo 

Naravoslovna fakulteta 
Filozofska lakullcta 

AKADEMIJE 
Akademija za glasbo 
Akademija  /a  luralsku umelnost 
Akademija za upodabljajočo 
umetnost 

VIŠJE SOLE 
Višja  pedagoška šola 
Višja  gospodinjska  šola 
Višj-i  snla  za medicinske sestre 
Višja  šola   za   telesno  vzgojo 
Šola  za  socialne  delavce 
Višja  šola  za   fiziotcraprvu- 
Višja   šola   /a   rentgenske   pomoč- 
nike 
Upravna šola 
Višja komercialna šola 

, pndnlkl so zu koledmsko Ido  III5II. 
. pCdSSd so M koledarsko lato MM. 

23* 

Odstotek 
f 1 .. л .. < »-.1 11 štipendistov Diplomirani falusatelji in slušateljev slušatelji 

Stipendisti s plačanim s plačanim visokih studijskim študijskim in višjih dopustom dopustom 
vseh vpisanih 

šol 1959 

2831 253 35,2 980' 
2892 358 35,4 10452 

2447 101 36,0 723 

254 6 49,4 74 
138 4 54,5 27 
88 1 55,4 47 
28 1 27,6 — 

199 1 30,4 94 
54   21,4 35 

120 — 37,1 51 
25 1 32,2 8 

524 36 40,0 111 
250 24 34,0 55 

274 12 48,6 56 

475 16 45,0 73 

184 3 59,4 24 
52 — 51,0 7 

132 3 63,5 17 
264 12 40,5 39 
141 1 34,1 39 
123 11 50,4 — 

27 1 31,1 10 
261 7 38,0 38 
200 6 22,2 86 

238 6 43,6 66 
128 4 37,2 54 
110 2 55,0 12 
120 15 34,2 71 
167 8 20,0 110 

81 2 27,8 32 
34 1 17,0 20 
16 — 36,4 3 

31 1 58,3 9 
364 255 34,4 290 
100 56 52,2 85 

17 7 41,4 20 
132 2 74,5 56 
49 7 58,5 17 
18 49 59,4 30 
24 1 76,8 — 

12   35,4 19 
— 104 53,7 63 
12 29 5,2 — 
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Stalno nameščeno učno osebje osnovnih in srednjih Sol 1958/59 po šolski izobrazbi 

Šolska  izobrazba 

-      ,  Sole za kvalif. Sole delavce 
Osnov- Glm.  v ™l0sredn]l     , sebne ne        navilp V/ROJOSI-LUMJI vajen. 

Sole 
za 

Sole 
л  , za 

Sole   dopol- 
nilno za 

Sole    naz'Je učnegastrok. ^Ј
е
е"' ostale    Sole   odrasleizobra. 

osebja kader ' ževan. 

SKUPAJ    .    . 

Nedokončana srednja šola 

Popolna gimnazija 

Učiteljišče 

Srednja vzgojiteljska šola 

Srednja šola za tel. vzgojo 

Srednja tehnična šola 

Srednja ekonomska šola 

Srednja umetniška šola 

Ostale srednje šole 

Vajenska šola 

Šola s praktičnim poukom 

Višja pedagoška šola 

Višja šola za tel. vzgojo 

Ostale višje šole 

Ekonomska fakulteta 

Filozofska 
ali  naravoslovna  fakulteta 

Pravna fakulteta 

Tehnične 

Visoka šola za tel. vzgojo 

Akademija  za  glasbo 

Akademija za 
upadabljajočo umetnost 

Ostale visoke šole 

142 

5310 

5 

80 

7188     441      146     471      280      489      216 

4 

10 

13 

10 

104 

19 

6 

35 76 

8 — 1 30 41 44 1 

9 1 1 7 4 3 — 

61 — 3 5 4 — 1 

80 3 4 46 26 146 2 

1 — — 13 17 43 16 

31   2 13 4 77 4 

788 20 24 18 24 28 103 

26 9 5 4 4 4 1 

8 1 2 16 2 24 — 

3 — — 31 16 7 — 

547 365 C6 145 12 18 9 

1 1 — 9 — 1 — 

1 —. — 43 3 10 — 

9 9 4 3 1 1 — 

12 — 13 27 — — — 

54 — 7 9 — — 1 

12 5 2 38 2 19 — 

225 

11 

2 

8 

2        — — 

— 1 

— 1 

— 106 

1 2 

— 3 

—        — 7 

— 3 

—        80 

' Vštete so tudi srednje umetniške šole. 
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UČNO OSEBJE  VISOKIH IN VlSJIII SOL (stanje 15. XI.  1959) 

Sole 

Univerzitetni učitelji in 
učno osebje vlfijlh 5ol 

skupaj      stalni 
hono- 
rarni 

Sodelavci visokih Sol In 
pomožno učno osebje 

vlSJlh Sol 

skupaj       stalni        ЈЈЦЈЈ 

VSE SOLE  1958 635 
1959 G32 

FAKULTETE 366 
Fakulteta za agronomijo, gozdar- 
stvo   in   veterinarstvo 61 

agronomski oddelek 27 
gozdarski oddelek 21 
veterinarski oddelek 13 

Fakulteta  za  arhitekturo, gradbe- 
ništvo in geodezijo 37 

oddelek za arhitekturo 13 
oddelek za gradbeništvo Ifl 
geodetsko-komunalni oddelek П 

Fakulteta za elektrotehniko 
m strojništvo 35 

oddelek za elektrotehniko 1!) 
oddelek za strojništvo 16 

Fakulteta   za   rudarstvo,   motalur- 
Sijo  in  kemijsko tehnologijo 59 

oddelek   za   rudarstvo   in   meta- 
lurgijo 20 
oddelek za kem. tehnologijo 24 
oddelek za tehnično fiziko 15 

Ekonomska fakulteta 30 

Pravna fakulteta 2I 

Fakulteta  za  splošno  medicino  in 
stomatologijo б3 

oddelek za splošno medicino 45 
oddelek za stomatologijo S 

Naravoslovna fakulteta 39 

Filozofska fakulteta 31 

AKADEMIJE G9 
Akademija za glasbo 42 
Akademija za igralsko umetnost 9 
Akademija za upodabljajočo 
umetnost 1« 

VI
SJE SOLE W 
Vlsja pedagoška šola (i4 

Višja gospodinjska šola 17 
Višja šola za medicinske sestre 31 
^'šja šola za telesno vzgojo 14 
Šola za socialne delavce 22 
VUja šola za fizioterapevte 10 
vlija  šola  za   rentgenske  pomoč- 
nike 9 

Upravna šola 16 
Višja komercialna šola 14 

330 

342 

244 

32 
16 
10 

0 

24 

7 
13 

4 

22 
10 
12 

40 

Ifl 
Ifl 

fi 

Ifl 

lii 

50 

43 
7 

20 

22 

43 

20 

7 

Ifl 

55 
19 
9 

!! 

11 

2 

305 

290 
122 

29 
11 
11 
7 

13 
(i 
3 
4 

13 

9 
4 

19 

4 
8 
7 

14 

3 

3 
2 
1 

19 

9 

26 

22 
2 

142 

45 
ii 

23 

3 

20 

10 

9 

16 

(i 

319 

385 

355 

47 
30 
7 

10 

29 

10 
13 
6 

35 
19 
Ifl 

59 

15 
22 
22 

8 
7 

92 

85 
7 

32 

46 

7 

1 

23 

3 

19 

274 
316 
312 

44 
28 

(i 
10 

23 

9 
9 
5 

28 
18 
10 

50 

14 
22 
14 

8 
7 

92 

85 
7 

24 

3G 

3 

45 
69 
43 

3 
2 
I 

6 
I 
4 
1 

7 
1 
6 

9 

1 

8 

10 
4 

22 

3 

19 
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Šolski odbori in člani šolskih odborov 1958'59 

Clanl Šolskih odborov po socialni sestavi 
svo- 

Stevllo Clanl 
Ste-      Sol-       šol- 

Vrsta   šole vilo      skih     skih       de.     ueluž- i-metle  obrl"   bodnl "Pok«" ostali 
šol      odbo-   odbo-    lavcl    bcncl ^metJe   nlki   pokllcl jencl 

Osnovne šole 

Gimnazije 

Sole za vzgojo učnega 
osebja 

Sole za srednji strokovni 
kader 

Srednje umetniške šole 

Sole za kvalificirane 
delavce 

1198    1179  12.758   1819    5538    3329 

31        31       420       32      309 4 

25 

4 

Sole za drug strokovni 
kader 11 

Posebne šole 
Osnovne šole 
Vajenske šole 

Sole za odrasle 
Osnovne šole 
Srednje šole 

Šole za dopolnilno 
izobraževanje 56 

21 

4 

95 

332 

48 

76        — 

72 61 

418       33 

3       — 

268 1        —      — 

45        —        —      — 

141      126     1.253    243      740        18      102 

38 24 185 14 151 1 3 
33 22 165 13 133 1 2 

5 2 20 1 18 — 1 

41 37 276 32 124 106 1 
48 1 11 5 4 — — 
93 36 265 27 120 106 1 

247 

5 

2 

1 

21 

— 2        — 

1374 

67 

10 

54 

2 

128 

— 7 

7 9 
7 9 

3 10 
1 1 
2 9 

48 393       42      288 44 

KULTURA IN UMETNOST 

GLEDALIŠČA V SEZONI 1958/59 

Prostori Število 
obisko- 

Osebje 

Vrsta  gledališč 
Šte- 
vilo sku- 

paj 
sede- 

ži 
stoji- 

šča 

Pred- 
stave 

Obisko- 
valci 

valcev 
na eno 
pred- 
stavo 

vse 
umet- 
niško 

Gledališča skupaj 

1957/58 13 6026 4976 1050 1903 661.894 347 906 578 

1958/59 16 6366 5558 808 2171 728.197 335 1111 761 

poklicna 4 2687 2197 490 1292 526.049 407 748 480 
amaterska 7 2745 2475 270 518 138.863 268 289 226 
otroška 2 734 686 48 335 56.191 169 74 55 
eksperimentalna 3 200 200 — 26 7.094 273 — — 

FILHARMONIJE  IN  POKLICNI  ORKESTRI  V  SEZONI  1958/59 

Filharmonije 
in poklicni 

orkestri 
Koncerti Obiskovalci skupaj 

Osebje 
umetniško 

stalno honorarno 

150 171.777 290 122 149 
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RADIO IN TELEVIZIJA 19591 

Radijske in 
televizijske 

postaje 

Spored: 
l.ibtnl 

prenos 

Moć 
oddajniku 

v K\v 

Oddajne 
od 1. I. do 31. 

ure 
XII. 

govorni 
spored 

Radio 

Celje 
lastni 
prenos 

0.05 350 
4881 

262 88 

Koper 
lastni 
prenos 

6,00 3273 
2707 

2180 
1676 

1093 
1031 

Ljubljana 
lastni 
prenos 

135,00 7254 4808 2446 

Maribor 
lastni 
prenos 

5,00 759 487 272 

Murska Sobota lastni 1.00 183 109 74 

Televizija 
Ljubljana 

prenos 

1,00 203 — • — 

i začasni podatki. 

Radijski naročniki in 
registrirani televi- 

zorji v LR Sloveniji 
1959 1958 

254.377     218.949 

778 

KINEMATOOKAFI 1959' 

Vrsta 
klnematoernfn 

Kinematografi 1958 

Skupaj  1959 

stalni 
letni 
potujoči 

' začasni podatki. 

tMVllO S.-.l./l PrMUUvt 

241 72.38» 71.140 

240 72.380 73.728 

188 64.886 71.621 
6 7.494 1.115 
5 — mi:! 

Obiskovalci 

15,941.101 

16,929.638 

16,355.553 
482.162 

91.923 

Število 
obisko- 
valcev 
na eno 

predstavo 

224 

228 

228 
432 
97 

MII/EJ1   lil;-.!)1 

Vrata   muzej« Sir 
Vilo 

InvcntiUUlianl pmlim-il 
V»l                 i.i.-.lavljcnl 

ObUko- 
vnlc-l DELAVSKE 

Muzeji skupaj 
51 
00 

40 
1 
5 
4 

«64 2(11 
i.,., i.... 

423,797 
20.892 
6.449 
S.217 

54.575 
59,296 

52,585 
2.720 
3.008 

983 

632.572 
673.478 

522.975 
31.337 
21.750 
97.416 

IN LJUDSKE 
UNIVERZE  19591 

1958 
1959 

družbeno-zgodovm ki 
priiocio.slovni 
(konomsko-ulmičnl 

umetnostni 

Sku-     De-     Ljud- 
paj     lavske    ske 

70        54         16 

1 Začasni podatki 

| Začasni podutkl. 
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DRUŠTVA 1959'  _^  

Število 
Vrstadruštva 1858 JOSD     

SKUPAJ    .    .    . 6409 6819 

Gasilska  1485 1494 
Invalidska  297 320 

Kulturno-prosvetna  640 758 
Ljudske tehnike    ........ 269 299 
Lovska  in ribiška  473 503 
Partizan  306 312 
Planinska, taborniška, turistična, po- 

čitniška    266 296 
Rdečega križa    .  1184 1244 
Strelska  488 489 

Strokovna        181 214 
Športna        234 248 
Druga  586 642 

Po  podatkih  Državnega  sekretariata  za  notranje zadeve  LRS,   razen  za   TVD  Partizan. 

SOCIALNO VARSTVO 
UŽIVALCI INVALIDSKIH PREJEMKOV 

Uživalci invalidnin in začasnih pomoči 

Uživalci 

Število 
užival- 

cev 
začetek 

1959 

sku- 
paj 

Novi v 
novo 
pri- 

znani 

1959 
iz 

drugih 
republik 

sku- 
paj 

Odpadlo 
odšli 

v drugo 
repu- 
bliko 

v 1959 
izgu- 
bili 
pra- 
vico 

umrli 

Število 
užival- 

cev 
31. X. 

1959 

SKUPAJ    .    . 36.382 1175 950 225 1752 208 450 1094 35.805 

Osebne vojaške 
invalidnine 10.644 394 300 94 412 93 33 286 10.626 

Družinske vojaške 
invalidnine 23.941 396 310 86 1111 79 330 702 23.226 

Mirovne invalidnine 
(osebne in družinske) 896 104 84 20 49 7 25 17 951 

Začasne pomoči (invali- 
di italijanske vojske) 901 281 256 25 180 29 62 89 1.002 

Po podatkih Sveta za socialno varstvo LRS. 

Osebni in vojaški mirovni invalidi po skupinah 
(stanje 1. VII. 1959) 

Skupaj II III IV v VI VII VIII IX X 

1958 11.435  165  527  294  917  580  1017  2055  1934  2237  1709 

1959 11.544  154  544  326  919  622  1070  2040  1887  2323  1659 

Po podatkih Sveta za socialno varstvo LRS. 



Priloge 361 

Uživalci dodatkov za otroke Otroci za katere izplačujejo otroški dodatek 

Uživalci 

Število uživalcev 
zaće- 
tek       novi 
1959 

od-     31. X. 
padli      1959 

Uživalci 

Število otrok 
zače- 
tek      novi 
1959 

od-      31. X. 
padli      1959 

SKUPAJ 1377 164 226 1315 
Osebni vojaški 

invalidi .    459       50       95     414 
Družinski vojaški 

invalidi 852      103      123      832 
Mirovni invalidi 

(oseb. in druž.)      66       11 8       69 

SKUPAJ 2242 240 348 2134 
Osebni vojaški 

invalidi 973        88      159      902 
Družinski vojaški 

invalidi 1135      118      179    1074 
Mirovni invalidi 

(oseb. in druž.)    134       34       10     158 

Po podatkih Sveta za socialno varstvo LRS. 

Uživalci invalidskega dodatka 

Uživalci 
Mesečni 
znesek 

dodatka 

Število  uživalcev 
začetek .     ., »1. x. 

1959 novl        odpadi« 193g 

SKUPAJ 3662 847 684 3825 

Osebni invalidi skupaj 
od I_IV skupine 8500 

6500 

968 
186 
73 

357 
50 
32 

290 
37 
50 

1035 
199 
55 

4500 173 62 51 184 

samohranilci 
od I_IV skupine 

9500 
7500 

61 
15 

21 
5 

14 
8 

68 
12 

od V—X skupine 6500 
5500 

214 
36 

57 
39 

48 
36 

223 
39 

4500 210 91 46 255 

Družinski  invalidski  upravičenci 
skup.u 

Invalidski upravičenci 

invalidski  upravičenci — 
samohranilci 

Po podniklh Sveti U lOClalno varstvo 

2694 490 394 2790 

6500 1016 110 80 1046 
5500 241 74 51 264 
4000 658 196 119 735 
2900 186 36 45 177 
1800 160 26 35 151 
1200 159 25 37 147 

7500 241 12 22 231 
6500 17 8 3 22 
5000 16 8 2 17 

UIS. 
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Uživalci posebnega invalidskega dodatka 

Mesečni 
znesek 

dodatka 

Število 
uživalcev 

30.  X.  1959 
Skupni 
znesek 

Mesečni 
znesek 

dodatkn 

Število 
uživalcev 

30.  X.  1959 
Skupni 
znesek 

SKUPAJ 3480 16.334.600 6700 9 60.300 

10.700 9 96.300 6500 217 1.410.500 

10.500 5 52.500 6000 239 1.434.000 

10.000 8 80.000 5500 256 1.408.000 

9.700 23 223.100 5000 270 1.350.000 

9.500 28 266.000 4500 223 1.003.500 

9.000 83 747.000 4000 275 1.100.000 

8.700 3 26.100 3500 234 819.000 

8.500 110 935.000 3000 233 699.000 

8.000 135 1.080.000 2500 236 590.000 

7.700 4 30.800 2000 214 428.000 

7.500 129 967.500 1500 158 237.000 

7.000 152 17.064.000 1000 227 227.000 

Po podatkih Sveta za socialno varstvo LRS. 

Zdravljenje vojaških  invalidov v  naravnih  zdraviliščih  1959 

Invalidi po krajih zdravljenja 

Število 
prijavljenih 

primerov 
Zavrnje- 

nih 

Število dovoljenih primerov po krajih zdravljenja 

skupaj v kopanjih v planinah na morju 

1501 366 П35 

Po podatkih Sveta za socialno varstvo LRS. 

577 289 269 

Dovoljeni primeri po stopnjah invalidnosti 

Skupaj 
II Ш IV 

Skupine 
V VI VII VIII IX X 

1135 38 108 94 145 92 

Po podatkih Sveta za socialno varstvo LRS. 

106 171 162 133 86 

Na rehabilitaciji 
1. I. 1959 

Poklicna rehabilitacija vojaških invalidov 

Invalidi po poklicni rehabilitaciji 

Število  invalidov 
Na novo vključenih Rehabilitiranih Na rehabilitaciji 

V 1959 v 1959 31. X. 1959 

56 8 

Po podatkih Sveta za socialno varstvo LRS. 

28 36 
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Invalidi na rehabilitaciji po starosti in po skupinah invalidnosti 

Število        Starostne skupine Skupine  in  odstotki   invalidnosti 
invalidov 
na rehabi- 

litaciji 
3i: X. 1959 

36 

20-25   26-30   31-35    36-40   41-45 II III       IV V VI        VII      VIII       IX 

—        3 

lOO'/o     90»/i     80°/.    70"/»      601/«      50V«      40»/i      30°/.     20'/. 

22        9 

Izdatki za invalidsko varstvo 

Posebni   Otro- 
Inva- 

Topli-        Kll- Bol- Reha- 
bill- i     Ilnva-      ?51Ж       Inva-       Ski      pedski    zdra-       ško       matsko   nišnice. 

Leto    Skupaj    lldnine     ' °^'      lldski      do-      pripo-     vila     zdrav-     zdrav-    ambu-    ™?"f 
dodatki   datki     močki ljenje      ljenje       lante lidov 

1958 1.490.992  846.432  224.234  178.509  61.829  31.187  15.695  10.306   13.751   102.033   7016 

1959 1.541.918  786.918   253.840   233.504  65.738   31.933   17.683   13.666   15.171   119.112   4353 

Po podatkih Sveta za socialno varstvo LRS. 

Otroci padlih borcev, žrtev fašističnega nasilja, otroci brez staršev ter 
slepi in gluhonemi otroci (30. VI. 1959) 

  
Število otrok 30. VI.  1958 Število otrok 30. VI. 1959 

Okraj sku- 
paj 

pad- 
lih 

bor- 
cev 

žrtev 
faši- 

stičnega 
nasilja 

brez 
star- 
šev 

slepih, 
gluhih 

in 
nemih 

sku- 
paj 

pad- 
lih 

bor- 
cev 

žrtev 
faši- 

stičnega 
nasilja 

brez 
star- 
šev 

slepih, 
gluhih 

in 
nemih 

LR SLOVENIJA 10.894 6575 1574 2050 695 9330 5571 1169 1926 664 

Celje 1.535 871 247 306 111 1432 784 217 322 109 

Gorica 1.019 699 119 147 54 796 534 91 121 50 

Koper 631 463 61 73 34 608 435 59 78 36 

Kranj 1.121 840 77 161 43 954 717 40 151 46 

Ljubljana 2.802 1905 399 370 128 2329 1569 300 347 113 

Maribor 1.924 853 294 624 153 1684 773 197 570 144 

Murska Sobota 509 112 79 221 97 431 106 54 188 83 

Novo mesto 1.353 832 298 148 75 1096 653 211 149 83 

otroci   ki  imajo  karukterlstlke dveh, treh ali  štirih skupin so  v tabeli šteti samo  enkrat. 
z t    1e Število otrok žrtev fašističnega nasilja, otrok brez starSev ter vseh slepih in gluhonemih 
lok    dejansko   nekoliko   veCJe   kot   prikazuje   tabela   (30.   VI.   1959   je   bilo   1216   otrok   žrtev 

tiCncga nasilja, 2409 otrok brez starSev ter od 50-60 vseh slepih in gluhonemih otrok več 
kot jih prikazuje tabela). 

V skupini otroci brez staršev so zajeti vsi otroci pod skrbništvom In tisti, ki bi morali biti 
pod skrbništvom. 

Po podatkih Sveta za socialno varstvo LRS. 
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Ustanove za varstvo otrok In mladine ter odraslih oseb 
(stanje 15. V. 1959) 

Vrsta 
ustanove 

Šte- 
vilo 

usta- 
nov 

Zmog- 
ljivost 

Šte- 
vilo 

oskr- 
bovan- 

cev 

Izko- 
rlšč., 

zmog- 
ljivost 

V  "/o 

S t 

sku- 
paj 

C vi 1 o 

zdrav-■ 
stveno 

ose 

vzgoj- 
no 

b j a 

ostalo 

Izdatki 
v tisočih din 

oseb-      mate- 
nl          rlalni 

Inve- 
sticij- 

ski 
izdatki 
v tisoč 

din 

Ustanove za otroke 
in mladino skupaj 

1938 314 23.521 24.907 106 2681 287 872 1522 432.016 814.268 201.084 

1939 317 24.488 25.905 106 2975 284 944 1747 622.694 854.289 240.858 

Ustanove za pomoč 

družini 169 8.326 0.948 120 872 93 468 311 191.237 87.184 5.103 

Ustanove za šolske 

otroke in mladino 132 14.897 14.707 99 1603 113 342 1148 318.947 652.799 223.403 

Specialne ustanove 16 1.265 1.250 99 500 78 134 288 112.510 114.306 12.350 

Ustanove za odrasle 

skupaj 

1958 

1959 

32 

32 

3.736 

3.606 

3.484 

3.495 

93 

97 

676 

678 

81 

87 
- 39S 

591 

84.600 

113.484 

262.168 

244.769 

81.113 
38.129 

V sektorju socialnega varstva je bilo v letu 1939 21 ustanov za otroke In mladino ter vse 
ustanove za odrasle. Ostali zavodi za otroke In mladino so v prosvetnem sektorju. 

Izdatki so Izkazani za koledarsko leto 1958 in le za tiste ustanove, ki so poslovale vse 
leto 1958. 

ZDRAVSTVO 

Bolnišnice 

Bol- 
niS-        stan- 
nice      dardne 

Postelje 
obsto- 
ječe 

Na 1 
Ostalo ■ Oskrbni    zdravnika 

Zdravniki     osebje       Bolniki        dnevi obstoj. 
postelj 

1957 31         8742         10.839 485 

1958 28         9174        10.980 491 

19591     28         9202         11.075 515 
1 Začasni podatki CHZ. 

Na 1 
zdravnika 
bolnikov 

2132        170.896   3.515.059      22,2 19,7 

2299        177.696   3.653.271       22,2 20,2 

2407       185.556   3.768.838      21,2 19,8 

Druge zdravstvene ustanove in samostojne delovne  enote 

Splošne Zobne 
ambu- ambu- 
lante lante 

Anti 
TBC 
disp. 

Disp. in 
posvet, 
za žene 

Otroški 
dispan- 

zerji 

Otroške 
posve- 

tovalnice 
Lekarne   Zdravniki Ostalo 

osebje 

1957 302 162 49 108 31 249 108 498 2001 

1958 365 182 49 124 42 236 108 473 2254 

19591 366 200 48 127 50 206 107 549 2279 

Začasni podatki CHZ. 
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Nalezljive bolezni 

Skupaj              Tifus            Paratlfus       Dlzenterlja Skrlatinka Davlca 

1957 14.280                 92                  321                  324 2071 131 

1958 16.445                 96                  224                  325 1981 118 

I9591              18.572                116                  279                  515 2566 165 

Epldem. 
otniri.             Oslovski         Meningitis          Otroška            Tetanus vnetje Ostalo 
OSplce              kaSelJ                                    ohromelost jeter 

4791                3271                 299                  133                   48 2769 30 

2452                6942                 334                    16                   53 3895 9 

4766                6171                 340                    24                   48 3561 21 

1 začasni podatki CHZ. 

Stroški zdravljenja po plačnikih v letih 1957 in 1958 

StroSkl v milijonih 
1957 1958 

Skupaj    .    .    . 9.798,6 13.092,8 

Zavodi za socialno zavarovanje  6.816,5 8.884,8 

Ljudski   odbori  1.342,8 1.865,6 

Zvezni, republiški in drugi organi  674,5 880,7 

Zasebniki        964,8 1.461.7 

podatki Sveta za zdravstvo LRS. 

Stroški zdravljenja in investicij v primerjavi z narodnim dohodkom 

StroSkl v milijonih •/• narodnega dohodka 
1957                        1958 1957 1958 

SKUPAJ    .    .    .      12.116,4          14.238,9 4,37 4,65 

Zdravljenje in zdravstveni zavodi    .       9.798,6         13.092,8 3,53 4,28 

Investicije       2-317.8           1.146,1 0,86 0,37 

Podatki Svet«  U  /dravsivo I.RS. 

Razdelitev stroškov za zdravstveno varstvo 

Skupno v milijonih Na 1 prebivalca din 
1957                      1958 1957 1958 

SKUPAJ    .    .    .      9.798,6          13.092,8 6323 8372 

Za  kuntivo   .       9194.4          12.164,4 5933 7779 
g,  preventivo          604,2               928,4 390 594 

Podatki Svet« u »dravetvo i-RS. 

365 
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Presežek dohodkov nad dejanskimi stroški v zdravstvenih  ustanovah 

Skupno v Usočlh din 
1957 1958 

Bolnišnice        73.412 

Zdravilišča in okrevališča    .... 58.801 

Ambulante  141.726 

Podatki Sveta za zdravstvo LRS. 

26.167 1,59 

73.522 14,31 

81.049 8,30 

Presežek v •/« 
1957 1958 

0,45 

15,04 

2,86 

Bolniki v stacionarnih zdravstvenih ustanovah 

1957 1958 

SKUPAJ         .    . 100,00 100,00 

Socialni zavarovanci  74,80 75,27 

Osebe, za katere so bili plačniki OLO -  10.77 10>68 

Vojni invalidi ' .' 1,29 i-10 

Osebe, za katere so bili plačniki republiški odbori    .... 2,43 2,13 

Samoplačniki  10,71 10,82 

Podatki Sveta za zdravstvo LRS. 

Oskrbni dnevi v posameznih zdravstvenih zavodih 

1957 

SKUPAJ    .    .    . 4.242.865 

Klinične bolnišnice  653.779 

Splošne bolnišnice  1.659.128 

TBC bolnišnice  828.648 

Bolnišnice za duševne bolezni  410.721 

Zdravilišča in okrevališča  508.289 

Ostali  182.304 

Podatki Sveta za zdravstvo LRS. 

1958 

4.504.444 

664.497 

1.727.522 

904.024 

474.185 

534.920 

199.296 
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Dejanski stroški (cene) za  oskrbni dan 

Skupno povprečje 

Klinične bolnišnice   .... 

Splošne bolnišnice     .... 

TBC bolnišnice  

Bolnišnice za duševne bolezni 

Zavodi za rehabilitacijo invalidov 

Zdravilišča  in okrevališča    .    .    . 

Podatki Sveta za zdravstvo LRS. 

1957 1958 

•/• zvečanje  stroškov 
nasproti letu 1957 

za oskrbni vseh 
dan stroškov 

1453 1680 15,62 22,79 

2489 3162 27,05 29,13 

750 903 20,40 25,30 

1253 1342 10,71 16,86 

1609 1645 2,24 18,00 

4509 5269 16,86 27,74 

1516 1617 6,66 12,19 

Število zaposlenega osebja v stacionarnih zdravstvenih ustanovah 

Število vsega osebja 
1957 1958 

Klinične bolnišnice  1882 

Splošne  bolnišnice  3354 

TBC  bolnišnice  1170 

Bolnišnice za duševne bolezni ... 482 

Zdravilišča in okrevališča    .... 484 

Zavodi    za   rehabilitacijo   invalidov 248 

Podatki Sveta za zdravstvo LRS. 

Na 100 postelj osebja 
1957 1958 

1933 92,3 94,6 

3599 71,1 67,3 

1353 51,7 53,3 

507 34,0 36,3 

531 18,5 20,0 

273 57,3 60,0 

Skupni stroški za zdravstveno zaščito v 1. 1957 in 1958 

a) Zavodi za socialno zavarovanje 

V milijonih din 
1957 195B 

SKUPAJ    .    .    . 7.079,7 

Ambulantno zdravljenje  1.591,7 

Stacionarno zdravljenje  3.542,3 

Zdravila in sanitetni material  1.013,7 

Investicije  263'2 

Ortopedski pripomočki  124,8 

Povračilo potnih stroškov  342,2 

Zdravljenje v naravnih zdraviliščih  201,8 

9.094,2 

2.564,5 

4.422,2 

1.363,6 

209,3 

138,4 

396,2 
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b) Ljudski odbori 

V milijonih din 
1057 1958 

SKUPAJ    .    .    . 1.545,7 

Ambulantno in stacionarno zdravljenje  816,7 

v LR Sloveniji  786.2 

v drugih republikah  30,5 

Dotacije zdravstvenim domovom  ^5 

Proračuni  proračunskih  zavodov  412,3 

Zdravila in sanitetni material in prevozi siromašnih oseb  .   . 29,4 

Akcije in druge oblike zdravstvene zaščite  60>9 

Investicije  202,9 

2.301,1 

1.057,5 

595,7 

49,8 

162,7 

435,4 

c) Zvezni, republiški in drugi organi 

V milijonih din 
1057 1958 

SKUPAJ    .    .    . 2.526,9            1-382,0 

Ambulantno in stacionarno zdravljenje •   • 482,8 595,5 

v LR Sloveniji  475'5 

v drugih republikah  7>3 

Proračunski zavodi  120'9 149'3 

Zdravila , П'6 15'6 

Akcije in druge oblike zdravstvene zaščite  10Д ^5,1 

Investicije  1-582,4 501,3 

Ortopedski pripomočki za invalide  26,6 31,2 

Zdravljenje invalidov v naravnih zdraviliščih  22,5 4,0 

d) Zasebniki 

V milijonih din 
1957 1058 

Skupaj    .    .   .       964,8 1.461,7 

Ambulantno zdravljenje        229,3 403,6 

v zdravstvenih zavodih          68,8 156,1 
pri privatnih zdravnikih         160,5 247,5 

Stacionarno zdravljenje        263,6 389,3 

Zdravila ,       471,9 668,8 
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Nesreče pri delu v družbenem sektorju 

Dejavnost Ponesrečeni   pri   delu   1959    Indeks 1958 ^-100 
vsi moSkl       ženske       smrtne vsi smrtne 

SKUPAJ 
INDUSTRIJA IN 
RUDARSTVO 

Elektroenergija 

Premog 

Nafta 

Crna metalurgija 

Barvasta metalurgija 

Nekovine 

Kovinska 
Ladjedelniska 

Elektroindustrija 

Kemična 

Gradbeni material 

Lesna 

Papirna 

Tekstilna 

Usnje in obutev 

Gumarska 

Živilska 

Grafična 

Tobačna 

Filmska 

KMETIJSTVO 

GOZDARSTVO 

GRADBENIŠTVO 

PROMET 

Železniški 

Ostali 

TRGOVNIA IN GOSTINSTVO 

OBRT 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
KULTURNO-SOCIALNA 
DEJAVNOST 
DEJAVNOST DRŽAVNIH 
ORGANOV IN OSTALO 

24 

50.566 

26.722 

656 

4.994 

122 

1.716 

1.126 

983 

6.508 

61 

860 

623 

953 

3.337 

562 

2.078 

717 

95 

1.081 

133 

100 

17 

2.696 

1.621 

7.255 

3.469 

2.571 

898 

2.153 

3.390 

938 

1.291 

1.031 

43.362 

22.353 

635 

4.881 

121 

1.652 

1.097 

792 

5.780 

61 

607 

500 

826 

2.521 

426 

968 

497 

86 

754 

77 

56 

16 

2.229 

1.518 

7.021 

3.304 

2.477 

827 

1.453 

3.035 

859 

711 

879 

7204 

4369 

21 

113 

1 

64 

29 

191 

728 

253 

123 

127 

816 

136 

1110 

220 

9 

327 

56 

44 

1 

467 

103 

234 

165 

94 

71 

700 

355 

79 

580 

152 

87 

34 

8 

9 

1 

6 

1 

2 

12 

6 

13 

9 

8 

1 

3 

5 

2 

1 

2 

104 

98 

117 

104 

114 

92 

91 

102 

98 

54 

90 

114 

92 

92 

126 

85 

101 

72 

122 

102 

119 

74 

106 

115 

121 

107 

105 

113 

112 

100 

130 

114 

134 

90 

83 

114 

90 

100 

50 

50 

100 

100 

100 

67 

171 

150 

81 

53 

57 

33 

150 

83 

33 

200 
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PRAVOSODJE 

ZADEVE  IN  STORILNOST  REDNIH  SODlSC 

193P 1958 
dotok rešeno dotok rešeno 

SKUPAJ 

Kazenske poizvedbe in preiskave 

Prvostopne kazenske zadeve 

Prvostopne pravdne zadeve 

Zapuščinske zadeve 

Izvršilne zadeve 

Drugostopne kazenske zadeve 

Drugostopne civilne zadeve 

Tretjestopne civilne zadeve 

Izredna pravna sredstva 
V kazenskih zadevah1 

V civilnih zadevah2 

Upravni spori 

1 Prošnje za izredno omilitev kazni In zahteve za varstvo zakonitosti. 
! Zahteve za varstvo zakonitost. 
Podatki Državnega sekretariata za pravosodno upravo LRS. 

14.217 115.674 115.191 114.699 

8.343 8.236 7.807 7.621 

20.642 21.293 21.415 20.712 

37.374 38.706 37.299 37.186 

15.870 15.976 15.439 15.606 

20.856 20.703 21.560 21.696 

3.416 3.208 3.760 3.830 

4.612 4.436 4.597 4.574 

280 246 226 191 

450 459 550 534 

16 19 18 14 

2.358 2.392 2.520 2.735 



POROČILO 

O STANJU IN PROBLEMIH TURIZMA, GOSTINSTVA 
IN DRU2BENE PREHRANE TER O SMERNICAH ZA NADALJNJI RAZVOJ 

UVOD 

Državni sekretariat za blagovni promet LRS je predložil Izvršnemu svetu 
Liudske skupščine LR Slovenije elaborat o razvoju in problemih turističnega 
gospodarstva v LRS. Gradivo je obravnavalo vse gospodarske dejavnosti, ki 
neposredno ali posredno sodelujejo v turističnem prometu, osnovni poudarek pa 
je bil na razvoju in trenutnem stanju v gostinstvu kot gospodarski panogi, ki 
ima najmočnejši vpliv na razvoj turizma. V istem gradivu je bila v posebnem 
poglavju obdelana tudi družbena prehrana. Ker pa družbene prehrane ne mo- 
remo šteti za sestavni del turističnega gospodarstva, je Izvršni svet Ljudske 
skupščine LRS na svoji seji dne 11. decembra 1959 sklenil, naj se turizem, go- 
stinstvo in družbena prehrana obravnavajo ločeno. 

V predloženem poročilu je zajet razvoj turističnega prometa v povojnih 
letih ter stanje materialnih osnov turističnega gospodarstva kot celote. Gostin- 
stvo je obravnavano posebej kot samostojna gospodarska panoga, ki vpliva v 
veliki meri na razvoj turizma, ima pa poleg tega še vrsto drugih nalog, katerih 
pravilno izpolnjevanje je bistvenega pomena za naše gospodarstvo. S tem v 
zvezi je obdelano tudi vprašanje razvoja družbene prehrane v LR Sloveniji. 
Družbena prehrana je bila po veljavnih predpisih vključena do sedaj v gostinsko 
dejavnost. Gostinske gospodarske organizacije, kakor tudi gostinske zbornice 
iz objektivnih, delno pa tudi iz subjektivnih vzrokov niso posvečale temu vpra- 
šanju zadosti pozornosti. Tako so se razvijale le delavsko-uslužbenske restav- 
racije v večjih gospodarskih organizacijah. Z uveljavitvijo predpisov o ustanav- 
ianiu in poslovanju servisov za družbeno prehrano v stanovanjskih skupnostih 

se odpirajo velike možnosti za bodoči razvoj obratov družbene prehrane, vskla- 
ditev vseh vprašanj s tega področja pa zahteva podrobno obravnavanje. 

Celoten kompleks turizma, gostinstva in družbene prehrane predstavlja na 
pocled sicer ločene probleme, ki pa so med seboj povezani in tvorijo eno izmed 
osnov, da se izboljša življenjska raven domačega prebivalstva, da se zvišajo 
dohodki komun ter osebni dohodki prebivalstva, povečajo pa tudi devizni do- 
hodki za izravnavanje trgovinske in plačilne bilance. V tem smislu so obrav- 
navana posamezna vprašanja in predložene smernice za nadaljnji razvoj. 

I. RAZVOJ IN PROBLEMI TURISTIČNEGA GOSPODARSTVA 

2. Razvoj turističnega prometa po vojni 

Turistični promet v LR Sloveniji je v povojnem obdobju iz leta v leto 
napredoval, hitrejši vzpon pa je možno ugotoviti šele od leta 1957 dalje, ko 
je bilo doseženo in tudi preseženo število prenočitev v letu 1938. Ce primer- 
jamo današnji turistični promet z letom 1938, je treba upoštevati, da je v 
številu gostov in  prenočitev v povojni  dobi  zajet tudi promet,  ustvarjen v 

24» 
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krajih, ki so bili po osvoboditvi priključeni Jugoslaviji. Za te kraje ni razpo- 
ložljivih statističnih podatkov o prometu pred vojno, zato primerjava ne more 

1 Razvoj turističnega prometa je v navedenem pregledu prikazan le za zna- 

čilnejša obdobja in to: 

Gosti Prenočitve 
Let0 Število 1938=100 Število 1938 = 100 

1 136 022 100 

638 082 56 

1 383 679 122 

1 062 695 94 

1 454 442 128 

1 293 917 114 

1 752 864 154 

2 063 790 182 

2 393 000 211 

1938 214 073 100 
1946 160 643 75 
1949 246 777 115 
1952 308 667 144 
1955 496 631 232 
1956 453 923 212 
1957 551 122 257 
1958 586 976 274 
1959 670 700 313 

V letu 1959 ocenjen promet v novembru in decembru 

V prvejn povojnem letu je bil turistični promet minimalen; nato je do leta 
1952 stalno raslo predvsem število domačih gostov zaradi ugodnosti, » so јш 
uživali člani sindikatov na letnem dopustu. V letu 1952, ko so bile te ugo™ 
delno ukinjene, se je tudi promet prenočitev znižal pod predvojni niv°; ua 1еи 

1955 dalje pa je razen leta 1956 turistični promet domačih in inozemskm gostov 
stalno naraščal, tako da smo imeli v letu 1959 trikrat več gostov kot prea vojno 

in dvakrat več prenočitev kot pred vojno. . , 
Število gostov in število prenočitev ni raslo v enakem sorazmerju 

je iskati vzrok v razmeroma močno razvitem izletniškem in poslovnem turizr 
Delež turističnega prometa Slovenije v turističnejn prometu Jugoslavije 

je bil v letu 1938 - 21 o/o-en glede na število gostov in število prenočitev v leti 
1958 pa je znašal 14 % glede na število gostov in 13 0/o glede na število pre- 
nočitev. Do konca septembra 1959 je bil delež turističnega prometa biovemje 
v prometu FLRJ 15 0/o-en glede na število gostov in 14 0/o-en glede na število 

prenočitev. . 
Sezonski značaj turističnega prometa v Sloveniji je eden osnovnih eko- 

nomskih problemov turističnega gospodarstva. S tem, da se pretežni del pro- 
meta odvija v mesecih glavne turistične sezone, ostaja velik del kapacitet neiz- 
koriščen, s čijner se zvišujejo stroški poslovanja podjetij in stopnjuje perec 
problem zaposlovanja strokovne delovne sile v teh gospodarskih organizacijah. 
V letu 1959 je bilo realiziranih v mesecih juliju in avgustu 42 0/o vseh prenočitev 
(v primerjavi s 40,5 % v letu 1958), v mesecih maju, juniju, septembru in oktobru 
36,5 % vseh prenočitev (v primerjavi s 35,5 % v letu 1958), v ostalih šestih 
mesecih pa le 21,5 0/o (v primerjavi s 24 0/o v letu 1958). Sezonska nihanja so 
najmanj občutna v turističnem prometu v prehodnih centrih z razmeroma pre- 
vladujočim poslovnim turizmom. Znatna pa so ta nihanja v zdraviliščih ter v 
gorskih letoviščih, kjer je promet v .mesecih glavne sezone 3 do 4-krat večji 
od mesečnega prometa, ustvarjenega v letnem povprečju. 



Priloge 373 

Struktura turističnega prometa je glede na narodnost gostov izredno raz- 
lična. V turističnem prometu domačih gostov je bil v 1. 1959 delež Slovencev 
okrog 55 0/o-en; skoro četrtino prometa (22 0/o) so ustvarili gostje iz Hrvatske, 
okrog 19 0/o iz Srbije, na goste iz Bosne in Hercegovine, Crne gore in Makedonije 
pa je prišlo okrog 4 % celotnega prometa. Struktura inozemskega turističnega 
prometa je glede na število prenočitev sledeča: 

Država 1955 "A 1958 "/o 3Q, iX~59 
0/» 

Avstrija 55 565 21,9 74 653 22,2 115 752 27,0 
Zahodna  Nemčija 55 765 22,0 73 666 22,0 103 447 24,5 

Italija 
Velika Britanija 
Nizozemska 
Francija 
Švedska 
Belgija 
ZpA 
Švica 
Ostale države 

24 662 9,7 49 747 14,9 50 345 12,0 
31485 12,5 32 441 9,6 36 785 8,5 
29 677 11,8 17 898 5,3 18 856 4,5 
10 545 4,2 17 470 5,2 16 252 4 

5 404 2,1 14 622 4,4 22 612 5 
6 557 2,6 8 940 2,7 8 744 2 
9 092 3,6 8 618 2,6 10 992 2,5 
7 206 2,8 7 475 2,2 13 641 3 

17 875 6,8 40 431 8,9 27 969 7 

253 833 100 345 961 100 425 395 100 

Razmeroma močan pritok turistov iz Avstrije in Zahodne Nemčije je v 
inozemskem turističnem prometu Slovenije delno razumljiv, ker tvori predvsem 
Slovenska Istra naravno turistično zaledje za ti državi. V cilju medsebojnega 
spoznavanja in politike koeksistence pa je v razvoju turističnega prometa prj 
nas izredno važno razširiti trg tudi na druga turistična področja v inozemstvu. 

Izrazito sliko prepletanja turističnih privlačnosti v Sloveniji nam kaže 
procentualni razpored prenočitev po različnih vrstah turističnih krajev, v 
kakršne jih deli Zavod za statistiko LRS, namreč: v zdravilišča, planinske in 
obmorske turistične kraje, v ostale turistične kraje (kot n. pr. Bori pri Ptuju, 
Cerknica, Ljubljana, Makole, Postojna, Polhovgradec in podobno) ter v netu- 

ristične kraje. 
1955 1956 1957 1958 9 mes. 1959 

dom. tuji dom. tuji dom. Ulji dom. tuji dom. tuji 

Zdrav, kraji 24 5 27 5 25 7 24 6 24 6 

Planin,   kraji ,41 38 26 39 20 27 28 33 28 32 

Obmorski   kraji 8 24 8 17 18 34 14 32 20 38 

Ostali  tur.  kraji 29 32 32 37 26 30 23 25 18 19 

Ncturist.   kraji 8 1 7 2 10 2 11 4 10 5 

S k u i) a J : 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Glede na število prenočitev domačih gostov je največji promet v planinskih 
in zdraviliških krajih, medtem ko je bilo prenočitev tujih turistov v letu 1958 
največ v planinskih krajih, v letu 1959 pa v obmorskih; prenočitve tujih gostov 
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v zdraviliščih so izredno maloštevilne (6 Vo), pač pa zaradi neprimernih kapacitet 
v teh krajih. Živahen turistični promet je tudi v »ostalih turističnih krajih- in 
se kaže tako v prenočitvah domačih kot inozemskih turistov. Od leta 1955 
do leta 1958 se je delež domačih prenočitev znižal za 6%, tujih pa za/ /o. 
Poudariti je treba, da so v teh podatkih zajete prenočitve v mestu Ljubljani, 
ki pomenijo 25 % domačih in 45 % tujih prenočitev, realiziranih v »ostalih 
turističnih krajih«. 

Turistični promet se ne razvija po vsej Sloveniji enako. 2e iz gornjega 
pregleda je možno ugotoviti, da so najmočnejša področja okraji Kranj s plamn- 
skimi letovišči, Koper z obmorskimi letovišči in Celje s planinskimi letovišči 
in zdravilišči. V okraju Ljubljana je bilo v letu 1958 realiziranih 13 0/o vseh 
prenočitev v LR Sloveniji, toda pretežno v mestu Ljubljani. Na četrtem mestu 
po prenočitvah je okraj Maribor, nato Novo mesto. Gorica in Murska Sobota. 
Poudariti pa je treba, da je primerjava turističnega prometa po okrajih možna 
le glede na prenočitve. Izletniškega turizma, ki je v Sloveniji močno razvit na 
vseh področjih, ni možno zajeti, ker se v statistiki evidentirajo le prenočitve 
gostov, zato tudi ne bi bilo pravilno trditi, da imajo v LR Sloveniji pogoje za 
razvoj turizma samo nekatera področja. Naravni pogoji in razmeroma dobre 
prometne zveze dajejo Sloveniji vse možnosti, da se poleg že priznanih letovišč 
in zdravilišč turistično razvijejo tudi manjša, dozdaj manj znana naselja in 
področja. 

Poleg že navedene koncentracije prometa v posameznih vrstah turističnih 
krajev je v dosedanjem razvoju turizma izredno močna tudi koncentracija pro- 
meta v posameznih turističnih centrih: 

Prenočitve:  domači in  tuji 
Delež v preno- 

čitvah LRS 

1957 1958 
1. I. — 30. 

X.1959 
1957 
= 100 

L. I. 30 
19,5®       X. 1959 
= 100        =100 

Bled 129 999 196 844 214 699 7,4 9,5             9,7 

Portorož 122 148 143 391 195 799 6,9 6,9             8,9 

Ljubljana 232 181 221 359 189 563 13,2 10,7             8,6 

Rog. Slatina 161 113 200 548 188 345 9,2 9,7             8,5 

Piran,  Fiesa, 
Strunjan 71769 90 438 165 652 4,1 4,4             7,5 

Koper, Ankaran 70 549 84 434 113 256 4,0 4,1             5,1 

Bohinj 65 323 99 236 101 577 3,7 4,8            4,6 

Dobrna 107 127 104 373 85 853 6,1 5,1             3,9 

Maribor 77 173 80 737 66 671 4,4 3,9             3,1 

Kranjska gora 56 710 56 874 57 728 3,2 2,8              2,6 

Skupaj 1 094 090 1 278 264 1 379 143 62,2 61,9           62,5 

V navedenih desetih centrih je realiziranih povprečno 62 % vseh preno- 
čitev v Sloveniji. Razvoj od 1. 1957 dalje kaže, da raste število prenočitev v 
planinskih in obmorskih letoviščih; v Ljubljani, Mariboru, v Kranjski gori ter 
v Dobrni in Rogaški Slatini se je število prenočitev znižalo, kar je posledica 
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pomanjkanja urejenih kapacitet, predvsem v Kranjski gori; primerjava z 10 
meseci leta 1959 tudi za Maribor in Ljubljano ni popolna, ker imata prav ti 
mesti velik promet v zadnjih dveh mesecih leta, vsekakor pa je znižanje pre- 
nočitev v Ljubljani posledica stalno zasedenih hotelov, zato se gosti na svojih 
potovanjih izogibajo Ljubljane. 

Ce k realiziranim prenočitvam navedenih centrov prištejemo še prenočitve 
enajstih nekaj manjših turističnih krajev (Bovec s Trento, Celje, Cateške Top- 
lice Dolenjske Toplice, Gozd Martuljk, Jezersko, Postojno, Radence, Radovljico, 
Rateče Planico, Šmarješke Toplice), lahko ugotovimo, da se pretežni del turistič- 
nega prometa, t. j. skoraj 78 0/o vseh prenočitev — od tega 92 0/o prenočitev tujih 
gostov — odvija v teh krajih in da pride na ostalih več kot 100 malih krajev 
samo 22 % prenočitev. 

Hkrati z gornjo ugotovitvijo bi bilo treba poudariti, da ima večina teh 
krajev (razen Ljubljane, Maribora, Celja, Postojne, Radovljice) razmeroma 
maihne možnosti za razvoj posameznih gospodarskih panog in da bi morala 
biti zato turistična dejavnost še toliko bolj živahna. Z ureditvijo krajev in 
turističnih ter gostinskih objektov bo potrebno ustvariti take pogoje, ki bodo 
zagotovili turistični dejavnosti eno prvih mest v gospodarstvu na teh področjih. 

Skupaj z razvojem turističnega prometa domačih gostov pa je treba obrav- 
navati tudi razvoj zgoraj omenjenih, več kot 100 malih turističnih krajev v 
LR Sloveniji. Več kot 93 % realiziranih prenočitev v teh krajih pride na pre- 
nočitve domačih gostov, ki zasedajo prenočitvene kapacitete v malih gostinskih 
obratih, v vveekend naseljih in v zasebnih turističnih sobah. V teh krajih (kot 
n pr Gornji Grad, Luče, Polhov gradeč itd.) je na razpolago okrog 4600 ležišč, 
ki so bila zasedena v 1958. letu 100 dni ali 27,6 "Ai-no. V večini teh malih turi- 
stičnih krajev se sezonskim gostom ne nudijo penzionske storitve na istem 
mestu; gosti so navezani na prehranjevanje v manjših gostiščih, velikokrat pa si 
pripravljajo hrano sami. 

Slovenija ima tudi izredno važno vlogo v tranzitnem turizmu Jugoslavije. 
Približno 93 0/o tujih turistov, ki obiščejo letno Jugoslavijo, vstopi v državo na 
obmejnih prehodih v LR Sloveniji. Pretežna večina, t. j. več kot 75 0/o teh 
turistov pride v Jugoslavijo z motornimi vozili. Ce upoštevamo, da je v letu 
1959 obiskalo Jugoslavijo več kot 750 000 tujih turistov, je prepotovalo Slovenijo 

eni smeri najmanj 675 000 teh turistov; po statističnih podatkih pa je bivalo 
v Sloveniji v letu 1959 le okrog 150 000 inozemskih gostov. Slovenija ima prav 
zaradi svoje geografske lege in ugodne prometne povezanosti vse pogoje za 
ekonomsko izkoriščanje tranzitnega turizma, kar naj bi se pokazalo predvsem 
v ugodnem deviznem efektu. Da se ti pogoji ne izkoriščajo, je vzrok predvsem 

tem ki'i- ob cestnih magistralah in v glavnem prehodnem centru Slovenije — 
v Ljubljani ni primernih gostinskih in turističnih objektov in ker se v dosedanji 
turistični dejavnosti ni posvečalo zadosti pozornosti usmerjanju gostov. 

Povprečna doba bivanja turistov se je v letih po drugi svetovni vojni močno 
nremenila. I'" P1'vi svetovni vojni se je do leta 1938 postopno zmanjšala od 

10 nn 5 dni. Po drugi vojni je bil dosežen minimum v letih 1953 in 1954, ko je 
znašalo povprečje le 2.7 dni. Poslej pa raste število prenočitev hitreje kot število 
,4, lov tako da je bilo povprečje v letu 1958 in v letu 1959 že 3,5 dni. Med 
Doeameznimi turističnimi kraji v Sloveniji je razlika med povprečno dobo 
bivanja   turistov zelo velika: v Ljubljani je znašala  1.  1958 komaj  1,8 dni,  na 
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Bledu 4, v Portorožu 6, v zdravilišču Rogaška Slatina pa celo 10,7 dni. Ta 
podatek potrjuje ugotovitev, da sta v LR Sloveniji enako močno razvita izlet- 
niški in stacionarni turizem. Glede na ekonomsko izkoriščanje prenočitvenih 
kapacitet pa bi bilo treba usmerjati potovalne agencije in gostinske gospo- 
darske organizacije pri opravljanju nalog s področja turizma tako, da bi po- 
vprečna doba bivanja domačih, predvsem pa inozemskih turistov v turističnih 
krajih dosegla tisto raven, ki je osnova za uspešno poslovanje gostinskih pod- 
jetij. 

Razpored prenočitev domačih in tujih turistov po vrstah posameznih objek- 
tov jasno kaže koncentracijo prometa na določene vrste obratov (podatki za 
leto 1958): 

n/o prenočitev 

domači        inozemci skupaj 

hoteli        29 75 
penzioni  2 — 
prenočišča  14 12                     I4 

gostilne  2 0,5 
zdravilišča          23 3                   I9 

planinske koče  6 1 
campingi         2 1 
zasebne  sobe  9 5 

počitniški domovi  11 0,5                 1° 
negostinski   objekti        2 2 

Skupaj: 100 100 100 

Hoteli, penzioni in prenočišča zajemajo po gornjih podatkih 52 % skupnega 
števila prenočitev; če jim dodamo še 19 % prenočitev, ustvarjenih v zdraviliščih, 
ugotovimo, da je v obratih družbenega sektorja doseženih 71 0/o celotnega turi- 
stičnega prometa, izraženega v prenočitvah domačih in tujih gostov. Se moč- 
nejša je koncentracija turističnega prometa inozemskih gostov, saj je 90 "/o 
prenočitev ustvarjenih v hotelih, prenočiščih in zdraviliščih. Čeprav je število 
počitniških domov zelo veliko, prenočuje v njih le 11 % domačih gostov, \ 
hotelih, penzionih in prenočiščih 54 %, v zdraviliščih pa 23 %. V planinskih 
kočah, campingih in zasebnih sobah je bilo v letu 1958 realiziranih 16 % pre- 
nočitev vseh gostov, od tega 14 % domačih in 7 0/o tujih gostov. 

Koncentracija turističnega prometa domačih in tujih turistov v gostinske 
obrate višjih kategorij, v zdravilišča in počitniške domove jasno kaže, da si 
želijo gostje urejenih obratov in kvalitetnih storitev. To naj bi se upoštevalo 
tudi pri usmerjanju bodočih investicij v turistične objekte. 

2. Osnovne značilnosti razvoja turizma v LR Sloveniji 

2e v prvih povojnih letih opažamo v Sloveniji razmeroma močan turistični 
promet, ki je z majhnimi izjemami iz leta v leto tudi primerno rasteh Ugotoviti 
pa moramo, da se je turizem v povojnih letih izredno razmahnil tudi v sosednjih 
turističnih državah, kjer se je promet prenočitev zvišal letno za približno 15 % 
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in dosegel povprečno trikrat, ponekod tudi petkrat večji obseg kot pred vojno. 
Enak tempo razvoja zaznamuje tudi turistični promet v Jugoslaviji, saj se je 
število prenočitev zvečalo iz leta 1938 do leta 1958 za 3,1-krat. 

Za takim razvojem turizma v svetu, in tudi v Jugoslaviji, Slovenija precej 
zaostaja. Iz razpoložljivih statističnih podatkov je bilo sklepati, da smo v letu 
1958 dosegli 1,8-kratni, v letu 1959 pa 2,1-kratni promet v primerjavi z letom 
1938 Upoštevati je treba, da so v predvojnem številu zajete prenočitve bivše 
Dravske banovine, katerim bi bilo treba prišteti še najmanj 300 000 prenočitev 
v novoosvobojenih krajih. Pri vzporejanju razvoja turizma v Sloveniji s turistič- 
nim prometom FLRJ bi morali zabeležiti na ta način že v letu 1958 več kot 
4 milijone prenočitev. 

Hkrati je treba ugotoviti, da je tudi tempo razvoja domačega in inozem- 
skega turizma v turističnem prometu Slovenije zelo različen. Inozemski turizem 
je do leta 1950 popolnoma stagniral, hitreje pa se je začel razvijati v letih 
1954 in 1955, predvojno stanje pa je bilo doseženo šele leta 1958. Domači turizem 
ie že v letu 1947 presegel predvojni nivo in dosegel svoj prvi višek v letih 
1949_1951, nato pa je do leta  1956 stagniral in se vnovič razmahnil v  letih 
1957 in 1958. 

Gosti Prenočitve 

domači inozemci skupaj domači inozemci skupaj 

1938 151 127 02 946 214 073 824 320 311 792 1 136 022 

1946 157 509 3 134 160 643 620116 17 966 638 082 

1947 209 576 0 547 216 123 1 108 899 31 099 1 139 998 

1948 218 897 228 059 1 130 822 31 757 1 162 579 

1949 237 806 8 971 246 777 1350 845 32 834 

1950 249 194 12 764 261 958 1 433 724 39 512 1 473 236 

1951 293 436 17 475 310 911 1 275 599 51 833 1 327 432 

1952 278 837 29 830 308 667 991 538 71 157 1 082 695 

1953 349 413 58 141 407 554 1 139 846 136 931 1 276 777 

1954 371 077 72 305 443 382 1 038 480 173 786 1 212 266 

1955 399 868 96 763 496 631 1 200 609 253 833 1 454 442 

195() 381 020 72 903 453 923 1 110 208 183 709 1 293 917 

1957 462 114 8!) 008 551 122 1 504 579 248 285 1 752 864 

1958 475 611 111 365 586 976 1 727 829 335 961 2 063 790 

1959 521 155 149 545 670 700 1 933 335 459 665 2 393 000 

V gornji tabeli je prikazan razvoj turizma po doseženem turističnem pro- 
metu gostov in prenočitev, ki so zajeti v statističnih podatkih. V glavnem je 
to stacionarni, t. j. počitniški, zdraviliški in poslovni turizem, in le delno tudi 
izletniški turizem. Čeprav je ta oblika turizma v Sloveniji razmeroma zelo 
razvita je težko ugotavljati njen obseg, ker ga statistično ne zajemamo; po 
tem kako važen je izletniški turizem prav za rekreacijo delovne sposobnosti 

i tedenski oddih, pa je možno to obliko istovetiti s stacionarnim turizmom. 
Celoten razvoj turizma v Sloveniji je bil usmerjen po vojni k obnavljanju 

še doseženih tradicionalnih oblik turizma v krajih, kjer so bili zanj materialni 
in naravni pogoji) vse premalo pa smo upoštevali spremembe v načinu življenja 
človeka in s tem povezane potrebe po rekreaciji, oddihu in primernem razve- 
drilu. Ureditev izlctnih točk v neposredni bližini večjih mest in industrijskih 
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naselij je bila preveč prepuščena samo skrbi turističnih društev, ki sama brez 
pomoči lokalnih organov oblasti niso mogla doseči pravega in zaželenega 
uspeha. 

Zimski turizem se v povojnih letih ni razvijal, čeprav so prirodni pogoji 
zanj prav v Sloveniji izredno ugodni. Pobudo so ohranile samo športne orga- 
nizacije, medtem ko so turistične, družbene in gospodarske organizacije, pa tudi 
pristojni ljudski odbori, prepuščali razvoj zimskega turizma bolj ali manj 
samemu sebi. 

Ves čas po vojni srečujemo stalno se ponavljajoče ozko pojmovanje turizma, 
ki naj pomeni bolj ali manj dobro gostinsko storitev v obliki hrane in preno- 
čevanja, in morda še najnujnejši prevoz in uživanje naravnih lepot naše pokra- 
jine. Sodobni turist pa pričakuje od turizma mnogo več: poleg že omenjenih 
gostinskih in prometnih storitev, katerih kvaliteta bi morala rasti z vedno 
večjim turističnim prometom, je potrebno nuditi gostu zdravo razvedrilo in 
oddih, ki ju ne more najti samo v gostinskih obratih. Zato so nujno potrebne 
športne prireditve in športno udejstvovanje turista samega, kakor tudi kulturne 
in druge prireditve. Razvoj turističnega prometa je bil tudi v večjih centrih, 
kot so Bled, Planica, Ljubljana, odvisen od ugleda, pridobljenega že pred vojno 
in tradicije, nismo pa izboljševali in iskali novih oblik, ki bi ustrezale potrebam 
domačih in tujih turistov in bile hkrati tudi ekonomsko uspešne. 

V Sloveniji so na področju turizma za tak način dela izredno ugodni pogoji. 
Uvedba zimske sezone in podaljšanje letne turistične sezone sta odvisni pred- 
vsem od sodelovanja turističnih, gostinskih in športnih organizacij,-pa tudi od 
vseh zadevnih kulturnih zavodov. Izgradnja zimsko športnega centra s primer- 
nimi turističnimi in gostinskimi objekti na Velem polju lahko n. pr. spremeni 
Bled v turistični center, ki bo obratoval celo leto. Izgradnja primernih gostinskih 
objektov v Kranjski gori bi poživila turizem v vsej gornjesavski dolini in poma- 
gala ohraniti Planici ugled zimsko športnega središča. Gledališke predstave in 
koncerti med glavno turistično sezono v Ljubljani in v drugih turističnih centrih 
pa tudi festivalne prireditve, prilagojene turističnim potrebam in željam, bi 
lahko v veliki meri povečale ekonomske uspehe turističnega prometa. Športne 
prireditve si v sodelovanju s turističnimi organizacijami, gostinskimi podjetji 
in potovalnimi agencijami lahko zagotovijo finančni uspeh, hkrati pa nudimo 
domačemu in tujemu turistu potrebno razvedrilo in oddih. 

Nakazali smo samo nekaj misli, ki bi nas morale spremljati pri bodočem 
delu za razvoj turizma v Sloveniji. Koordinirati delo vseh teh organizacij ne 
bo težko; poglavitno je, da nam je jasno pred očmi, kakšna bodi nadaljnja 
razvojna smer našega turizma, ki se na današnji stopnji ne sme oklepati starih 
oblik, ampak se mora prilagoditi potrebam delovnega človeka in sodobnega 
turista. 

Gornje ugotovitve veljajo za razvoj turizma v Sloveniji nasploh, pri tem 
pa je treba upoštevati tudi specifičnosti razvoja domačega in inozemskega turiz- 
ma v povojnih letih. 

a) Domači turizem 

V povojnih letih je bil razvoj domačega turizma neposredno povezan z 
izboljšanjem življenjskih in materialnih pogojev delovnih judi in je pomenil 
do zdaj, in bo tudi v bodoče, več kot tri četrtine celotnega turističnega prometa 
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Sloveniji. V primerjavi z letom  1938 se je domači turizem v znacilnejsih 
povojnih obdobjih takole razvijal: 

Gosti Prenočitve 
Leto 

število indeks število indeks 

1938 151 127 100 824 320 100 

1946 157 509 104 620 116 76 

1947 209 576 138 1 108 899 134 

1950 249 194 165 1 433 724 174 

1952 278 837 184 991 538 120 

1954 371 077 246 1 038 480 126 

1957 432 114 300 1 504 579 183 

1958 475 011 314 1 727 829 210 

1959 ocena 521 155 345 1 933 335 235 

Tako nagel razvoj domačega turizma v povojnih letih je omogočila pred- 
vsem družba s svojimi ukrepi, in sicer: 

— s popusti na prevoznih sredstvih za čas letnega dopusta, 
_ z raznimi oblikami dotacij za znižanje penzionskih cen, 
_ z dotacijami za izboljšanje pogojev za letni dopust in druge vrste oddiha. 
Razvojne stopnje našega gospodarskega sistema so zahtevale tudi  prila- 

goditev omenjenih ukrepov. Z letom  1950 so bili ukinjeni počitniški domovi, 
ki so se po vojni razvijali tako kot obrati družbene prehrane. Do leta 1954 so 
imeli člani sindikalnih organizacij poleg popusta na prevoznih sredstvih tudi 
popust na cene penzionskih uslug v gostinstvu. Kljub popustom pa cene niso 
bile prilagojene kupni moči, kar je povzročilo tudi znižanje prometa. Leta 1954 
so bili odpravljeni popusti na usluge v gostinstvu, kar se je pokazalo v ponov- 
nem znižanju prometa. V nadaljnjih dveh letih se je promet spet povečal, ker 

se gosti v večji meri obračali na cenene objekte in najemali zasebne sobe 
v malih turističnih krajih. Hkrati pa je treba v tem obdobju upoštevati tudi 

večanje kupne moći domačega prebivalstva. Po letu 1956 je bilo število pre- 
nočitev še večje kot v prejšnjih letih, kar gre na  rovaš novih  kapacitet in 
cenenih uslug v novoustanovljenih počitniških domovih gospodarskih in druž- 

benih organizacij. 
Dotacijo za izboljšanje pogojev za letni oddih so prejele v letu 1954, 1956. 

1957   195» in 1в89 družbene organizacije, katerih poglavitna skrb je organizacija 
letnega oddiha za svoje člane. V LR Sloveniji so bila ta sredstva dodeljena 
•ndikalnim, mladinskim, športnim in turističnim organizacijam, ki so jih upo- 

■ i  le za ureditev ali postavitev raznih objektov in za nabavo inventarja za 
domovcoddiha oziroma za izletniške točke. Iz zveznih, republiških in lokalnih 
virov ie bil" v navedenih letih razdeljenih 344 milijonov dinarjev. V letu 1959 

ireiele dotacijo naslednje organizacije: Turistična zveza Slovenije, Planinska 
zveza  Slovenije,  Republiški svet sindikatov.  Zveza prijateljev mladine.  Zveza 
tabornikov Slovenije, Počitniška zveza Slovenije, Partizan Slovenije, Športna 

moveniie   in   CK   Mladine   Slovenije.   Dodeljena   sredstva   so   uporabile 
eoosredno za uresničitev svojega programa Počitniška zveza. Partizan, Športna 

zveza   CK Mladino in delno Zveza prijateljev mladine, ostale organizacije pa so 
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razdelile prejeto dotacijo področnim društvom in zvezam. Sredstva so se v 
mnogih primerih preveč drobila; izpolnjevali so se včasih le programi posa- 
meznih organizacij, ne glede na to, kakšen bo učinek vloženih sredstev in 
kakšne možnosti bodo ustvarjene s tem za oddih delavcev, nameščencev in 
mladine. Skrb, da bi se izboljšali pogoji za oddih delovnih ljudi in mladine, 
bi morala biti v načelu skrb ljudskih odborov in gospodarskih organizacij. Raz- 
položljiva sredstva iz dotacij pa bi se morala porabiti le za adapatacije in 
izgradnjo obratov za prenočevanje in prehranjevanje delavcev, uslužbencev in 
mladine na letnem dopustu. 

Po rezultatih ankete Zavoda za statistiko LRS z dne 15. avgusta 1958 je bilo 
v Sloveniji 135 počitniških domov s 4277 ležišči. Te kapacitete so namenjene 
oddihu delavcev in uslužbencev. Pretežni del teh kapacitet je v zgradbah k! 
so last ustanovitelja doma (55 Vo vseh ležišč), 25 "/o ležišč v najetih stavbah, 
druga pa so v šotorih, weekend hišicah in najetih zasebnih sobah. 

Počitniški domovi so na naslednjih področjih: 

OLO Celje  3 domovi s kapaciteto 52 ležišč 
OLO Kranj  17 domov s kapaciteto 576 ležišč 
OLO Ljubljana  8 domov s kapaciteto 168 ležišč 
OLO Maribor  11 domov s kapaciteto 505 ležišč 
OLO Koper  96 domov s kapaciteto 2976 lezisc 

V letu 1959 se je število ležišč v počitniških domovih povečalo na 5038 
ležišč. 

Ustanovitelji domov so: za 130 objektov gospodarske in družbene orgam- 
zacije iz LR Slovenije, trije domovi so last gospodarskih organizacij iz LH brbije, 
eden iz LR Hrvatske in eden iz AP Vojvodine. 

Od celotnega turističnega prometa pride 9,8 0/o na prenočitve v počitniških 
domovih, ki so zasedeni povprečno 59 dni v letu. 

Z zveznim zakonom o ustanavljanju in poslovanju počitniških domov (Ur. 
L FLRJ, št. 26/1959) ter z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o 
ustanavljanju in poslovanju počitniških domov (Ur. 1. FLRJ, št. 24/1959) 3e bl1 

točno določen status teh organizacij, pravice in dolžnosti ustanovitelja, kakor 
tudi pravice koristnikov uslug v počitniških domovih. Z omenjeno spremembo 
zakona je bila dana možnost, da se okoristijo z uslugami počitniškega doma 
tudi druge osebe, ki niso bile v delovnem razmerju z ustanoviteljem; tako so 
bile že v letu 1959 kapacitete v mesecih glavne sezone čisto zasedene. Se vedno 
pa ostaja odprto vprašanje uporabljanja uslug v počitniških domovih izven 
glavne sezone. Po predpisih odredbe o višini dotacije, ki jo lahko da gospo- 
darska organizacija počitniškemu domu za znižanje cen za penzionske storitve 
(Ur. 1. FLRJ, št. 30/1958), sme odobriti ustanovitelj največ din 250 za enodnevno 
oskrbo. V primeru, da bi bila ta dotacija nižja od navedenega zneska v času 
glavne sezone in primerno višja v nesezonskem času, bi se cene oskrbi tudi v 
počitniškem domu diferencirale, kar bi pomenilo stimulacijo za izkoriščanje 
dopusta v nesezonskem času tistim, ki niso zaradi šolskih počitnic otrok ali 
narave dela vezani na mesec julij in avgust. S tem bi bile kapacitete^ bolje 
zasedene v nesezonskem času, hkrati pa bi dosegli, da bi lahko večje število 
delavcev in uslužbencev prebilo letni dopust v počitniških domovih. 
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Tudi počitniški domovi bi morali poslovati po ekonomskih principih, dota- 
cija za znižanje cene penziona pa naj bi bila odobrena članu kolektiva za čas 
bivanja v počitniškem domu. 

Pri bodoči izgradnji počitniških domov bi morali ustanovitelji storiti vse, 
da bi vlagali sredstva čimbolj ekonomično in da bi jih preveč ne drobili. V 
krajih kjer ima več kolektivov lastne domove, bi bilo primerno formirati med 
ustanovitelji teh domov počitniško skupnost. Ta bi z lastnim večjim obratom 
lahko močno znižala stroške za vzdrževanje in poslovanje majhnih restavracij 
v posameznih domovih. 

Organizacija letnega dopusta delavcev in uslužbencev je v glavnem pre- 
puščena iniciativi posameznikov ter delno tudi skrbi posameznih sindikalnih 
organizacij. Posredovanje turističnih uslug in zadevnih informacij spada sicer 
v dejavnost potovalnih agencij in birojev turističnih društev, vendar se ukvar- 
jajo te organizacije zaenkrat samo s posredovanjem uslug v gostinskih gospo- 
darskih organizacijah in z najemanjem zasebnih sob. Zaradi vsega tega so 
kapacitete v počitniških domovih, kot smo že omenili, slabo zasedene, hkrati 
pa veliko delavcev in uslužbencev ne more prebiti oddiha v enakih pogojih, kot 
člani kolektivov, ki razpolagajo z lastnuni domovi. 

Vzporedno z razvojem moto-turizma se je začela razvijati v svetu in tudi 
pri nas nova oblika turizma v campingih in weekend naseljih. V LR Sloveniji 
se poslužujejo campingov predvsem mladinske in športne organizacije za svoje 
člane za turistični promet domačih in tudi tujih turistov pa imamo le 18 cam- 

ing prostorov. Tu je bilo v letu 1958 realiziranih 36 350 prenočitev, od tega 
31 343 prenočitev domačih in 5007 prenočitev tujih turistov. Čeprav so camping 
prostori razmeroma slabo urejeni, raste zanimanje turistov za te sodobne oblike 
letovanja. V republiškem zakonu o turističnem šotorjenju (Ur. 1. LRS, št. 
17/1955) so sicer določeni minimalni pogoji, po katerih se taki prostori lahko 
uporabljajo v turistične namene, vendar se ti predpisi ne izvajajo, ker prevla- 
duje v glavnem mnenje, da se camping pri nas v turističnem prometu ne bo 
uveljavil Camping prostori so neurejeni predvsem v sanitarno tehničnem 
pogledu, nimajo stalnih oskrbnikov, še posebno pomanjkljivo pa je rešeno vpra- 
šanje nakupa in oskrbe z živili in pijačami. 

Turistična društva v manjših turističih krajih so začela graditi v zadnjih 
letih vveekend naselja. To so ceneni prenočitveni objekti, z izgradnjo katerih 
so omenjene organizacije skušale zmanjšati pomanjkanje prenočitvenih kapa- 
citet za potrebe domaČega turizma. Glede prehrane so turisti v teh krajih nave- 
zani delno na gostinske obrate, ponekod pa si gosti lahko pripravljajo hrano 
jami Iniciativa teh društev je za razvoj domačega turizma izredno pozitivna, 
toda izgradnja objektov ni bila vsklajena s potrebami, zato so ostala okolja teh 
naselij še neurejena in pomanjkljiva v sanitarno tehničnem pogledu. 

Poleg omenjenih weekend naselij je v turističnih krajih Slovenije tudi 
precej zasebnih wekendov, t. j. preurejenih ali novozgrajenih objektov, ki so 
primerni le za začasno bivanje lastnika objekta in njegovih svojcev. Tudi ta 
oblika je za razvoj domačega turizma potrebna, ker se s tem sprosti del kapa- 
citet v gostinskih obratih, po drugi strani pa se veča turistični promet in gospo- 
darski pomen turizma na določenih področjih. 

Navedene oblike bodo lahko zelo pripomogle k povečanju turističnega pro- 
meta domačih in tujih gostov ter hkrati ublažile pomanjkanje prenočitvenih 
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kapacitet. Prav zaradi tega bi bilo treba razvijati cainpinge in weekend naselja 
v skladu z zahtevami sodobnega turizma, in tako zavreči miselnost, ces da s 
turizem lahko razvija le v klasičnih velikih hotelih. Seveda moramo graditi 
te objekte po vnaprej določenih načrtih in zagotoviti tako opremo in ureditev, 
ki bo ustrezala svojemu namenu. 

V turističnih krajih so za povečanje turističnega prometa velikega pomena 
tudi zasebne sobe. Ta fond ležišč omogoča predvsem v glavni turistični sezoni 
nastanitev določenega števila turistov v razmeroma ugodnih pogojih, po drugi 
strani pa se z oddajanjem zasebnih turističnih sob povečuje dohodek družine 
v posameznih krajih. Posebni zvezni in republiški predpisi določajo pogoje, po 
katerih se zasebne sobe lahko oddajajo turistom. Prav tako določajo ti predpisi. 
da mora posredovati pri oddajanju teh sob turistična gospodarska ali družbena 
organizacija ali gostinsko podjetje. 

V naravnih zdraviliščih Slovenije je razpoložljivih 2308 ležišč, od teh 1681 
ležišč v objektih, ki so v upravi zdravstvenih zavodov; ta ležišča se uporabljajo 
predvsem za nastanitev oskrbovancev Zavodov za socialno zavarovanje. Ostalih 
627 ležišč je v gostinskih objektih zdravilišča Rogaška Slatina; te kapacitete 
služijo v glavnem za turistični promet. 

Od skupnega števila prenočitev v letu 1958 je bilo realiziranih 157 268 
prenočitev turistov in 285 666 prenočitev oskrbovancev, kar pomeni, da je 
turistični promet tudi v zdraviliščih še dokaj dobro razvit. Minimalno pa obi- 
skujejo zdravilišča tujci, saj je v letu 1958 od skupnega števila inozemskih 
gostov prenočevalo v zdraviliščih le 6 0/o. 

Sezonska nihanja so v zdraviliščih prav tako močna kot v drugih turističnih 
krajih. Od skupnega števila prenočitev v letu 1958 jih je bilo v mesecih junij. 
julij, avgust in september realiziranih 63,6 0/o. To dejstvo kaže na razmeroma 
močan sezonski značaj naravnih zdravilišč. Pretežni del kapacitet je zaseden le 
v mesecih glavne turistične sezone, ker so objekti v zdraviliščih neprimerno 
urejeni za celotno obratovanje. Poleg tega, da večine prostorov ni mogoče segre- 
vati, pogrešamo v vseh zdraviliščih družabne prostore in urejene zdravilišk 
naprave, ki bi jih gosti in zdravljene! lahko uporabljali v glavni turistični 
sezoni. Ce bi usposobili naravna zdravilišča za celoletno obratovanje, bi lahko 
bolje izkoriščali naravna zdravilna sredstva za potrebe zdravstva, in tudi pove- 
čali kapacitete za potrebe turizma. Pri urejanju naravnih zdravilišč pa bi bilo 
treba vzporedno s kapacitetami za prenočevanje, prehranjevanje in razvedrilo 
gostov poskrbeti tudi za kakovost zdravstvenih storitev, posebno še, kadar gre 
za goste iz inozemstva. Razvoj sorodnih naravnih zdravilišč je v sosednjih 
državah prav glede na zdravstvene storitve dosegel že visoko stopnjo; naravna 
zdravilišča v Sloveniji bi morala biti tudi v tem pogledu konkurenčna. S tem 
bi dosegli lahko tudi primerne cene zdraviliškim storitvam, ki so zdaj razme- 
roma še nizke. 

Razpoložljiva naravna zdravilna sredstva bi morala služiti potrebam zdrav- 
stva in turizma; celotna dejavnost v teh krajih bi se morala obravnavati kot 
zaključena celota, tako da bi se tudi sredstva, ustvarjena iz gospodarskega izko- 
riščanja mineralnih vod, uporabljala za razvoj in napredek zdraviliških krajev. 
Balneološki inštitut Slovenije in Združenje naravnih zdravilišč Slovenije naj 
bi skupno urejala vsa navedena vprašanja, poseben republiški predpis pa naj 
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bi določil, kdo je odgovoren za naravna zdravilna sredstva, ter reguliral odnose 
med posameznimi dejavnostmi v zdraviliškem kraju. 

Poleg ureditve in izgradnje naravnih zdravilišč je prav v teh krajih še 
posebej važno, da pravilno reguliramo družabno in javno življenje. Pristojni 
ljudski odbori naj bi v ta namen izdali posebne predpise oziroma zdraviliške 
rede, s katerimi bi bil zagotovljen nemoten in pravilen razvoj vseh gospodarskih 
dejavnosti v zdraviliškem kraju, pa tudi predpise o javnem prometu, javnem 
redu in miru ter odnosih gostov in domačih prebivalcev do zdraviliških in turi- 
stičnih naprav. 

Planinstvo postaja v Sloveniji vedno bolj množično in je najbolj izrazita 
oblika izletniškega turizma pri nas. Po približni ocenitvi je obiskalo planinske 
postojanke v letu 1958 — 600 000 planincev, t. j. osemkrat več kakor leta 1938; 
od teh jih je bilo 84 % samo iz Slovenije. Danes imamo skupno 164 planinskih 
postojank s 3790 ležišči. 

Mreža planinskih postojank je z majhnimi izjemami izpopolnjena, osnovni 
problem, ki postaja vedno bolj pereč, pa je vzdrževanje planinskih objektov. 
Zaradi neugodnih atmosferskih razmer se objekti zelo hitro obrabijo, v razme- 
roma kratki dobi obratovanja je pa tudi finančni promet zelo nizek, tako da si 
ni možno zagotoviti zadostnih sredstev za vzdrževanje in za obnovo. 

Obenem se vedno bolj jasno odpira vprašanje statusa planinskih postojank. 
Po določbah 52. člena zvezne uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih se usta- 
navljajo planinske postojanke kot gostinske enote družbenih organizacij. Ti 
domovi in koče pa ne služijo samo članom organizacije ustanovitelja, kar bi 
bilo v skladu z določbami omenjene uredbe, pač pa jih obiskujejo tudi planinci, 
ki niso člani planinskih društev. Nadalje so gostinske enote planinskih društev 
po zveznem (Ur. 1. FLRJ, št. 9/1954) in republiškem odloku (Ur. 1. št. 48/56) 
oproščene dajatev do družbene skupnosti, dokler imajo planinski značaj. Ni 
pa jasno, kako je s planinskim značajem teh postojank v višinskih legah, ki so 
po avtomobilskih cestah dostopne s prevoznimi sredstvi, ter postojank v nižin- 
skih legah, ki so več ali manj izhodišče za planinske ture, se pa postopoma 
spreminjajo v izletišča in celo v penzionska gostišča. Nedvomno je, da mora 
biti planinska postojanka dostopna vsakemu planincu, tudi če ni član planinske 
organizacije, in da je glede na izredno pomembnost planinstva v razvoju tu- 
rizma Slovenije treba najti rešitev za vsa ta vprašanja. Poslovanje teh obratov 
se mora prilagoditi potrebam in urediti tako, da bodo na razpolago sredstva za 
vzdrževanje in izpopolnjevanje mreže planinskih postojank. Z izdajo predpisa, 
ki bo določal status planinskim postojankam, bi se lahko začelo postopno reše- 
vanje navedenih vprašanj. 

Po statističnih podatkih turističnega prometa v LR Sloveniji je možno 
ugotoviti, da predstavlja domači turizem po številu gostov in po številu pre- 
nočitev čez 80 % celotnega turističnega prometa. To sorazmerje med prometom 
domačih in inozemskih gostov bo ostalo zelo verjetno isto tudi v bodočem 
razvoju turizma v Sloveniji, ker se veča materialna osnova za domači turizem, 
hkrati pa se neprenehoma veča kupna moč domačega prebivalstva. Potrošnja 
domačega turista se ocenjuje v LR Sloveniji na din 800.— na prenočitev. V tej 
številki so vštete vse vrste turističnih uslug, ki so na voljo gostom, če bivajo 
nekaj časa v turističnem kraju. Ocena gospodarskega učinka izletniškega tu- 
rizma je mnogo težja, znano pa je, da je ta oblika turizma v Sloveniji najbolj 
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razvita. Ce na račun izletniškega turizma dodamo povprečni dnevni porabi se 
din 200.-, kar je seveda le približno, lahko rečemo, da so znašali v letu 1959 
dohodki iz domačega turizma okrog 1 933 000 000 dinarjev. Ti dohodki se reali- 
zirajo pretežno v turističnih krajih, kar vpliva na povečanje prometa v posa- 
meznih gospodarskih panogah določenih področij. 

Ker je kupna moč prebivalstva vedno večja, je tudi pomen domačega tu- 
rizma vedno večji, saj večja kupna moč stopnjuje potrebe prebivalstva tudi 
v smeri izkoriščanja uslug. Ker ima domači turizem v primerjavi z inozemskim 
turizmom mnogo večjo težo in zato tudi vpliv na razvoj turističnega prometa 
v LR Sloveniji, bo bistveno vplival na gospodarski razvoj turističnih krajev 
tudi v primeru, če bi inozemski turistični promet iz kakršnihkoli razlogov 
stagnirah 

b) Inozemski turizem 

Inozemski turizem je od osvoboditve do leta 1951 zavzemal majhno mesto 
v turističnem prometu Slovenije: 

Gosti Prenočitve 

Leto 
število indeks 

0/o od skup. 
števila 

število indeks 
% od skup. 

števila 

1938 62 946 100 30 311 792 100 27 

1946 3 134 5 2 17 966 5 3 

1947 6 547 10 3 31099 10 3 

1948 8 162 13 4 31 757 10 3 

1949 8 971 14 3 32 834 11 2 

1950 12 764 20 5 39 512 13 2 

1951 17 475 28 5 51833 16 4 

1952 29 830 47 10 71 157 23 7 

1953 58 141 92 14 136 931 44 10 

1954 72 305 115 16 173 786 56 14 

1955 96 763 154 19 253 833 81 17 

1956 72 903 116 16 183 709 59 14 

1957 89 008 142 16 248 285 80 14 

1958 111 365 177 19 335 961 108 16 

1959 149 545 238 22 459 665 148 19 

Po letu 1951 se je število inozemskih gostov stalno večalo, tako da smo 
že v letu 1954 presegli predvojno raven, medtem ko je bila v številu prenočitev 
dosežena predvojna raven šele v letu 1958. Hkrati je treba ugotoviti, da je 
predstavljal inozemski turistični promet Slovenije glede na število prenočitev 
v 1938. letu 20% inozemskega turističnega prometa v Jugoslaviji, v letu 1958 
pa le 13 %. 

Mednarodni turizem v Evropi je zrastel po vojni povprečno za okrog 15 0/o 
na leto; v letu 1957 je bil v primerjavi z letom 1938 dosežen že trikratni promet. 
Ce bi potekal ta razvoj v istem tempu tudi v Sloveniji, bi morali imeti 1958. leta 
okrog 1 075 000 prenočitev inozemskih gostov in okrog 8 964 000 dolarjev deviz- 
nega dohodka iz turizma, seveda če bi se ustrezno povečale in izboljšale go- 
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stinske in prometne kapacitete. 2e dejstvo, da Slovenija zaostaja za tempom 
turističnega prometa iz inozemstva, če jo primerjamo z ostalo državo, nam jasno 
kaže da nastanitvene kapacitete v naših hotelih niso zadostne in da turistične 
gospodarske organizacije niso zmožne zadostiti potrebam inozemskih gostov. Ce 
pa upoštevamo, da je obisk inozemskih turistov največji v mesecih juliju in 
avgustu in da je bilo v letu 1958 realiziranih 76,2 % prenočitev inozemskih 
Gostov v hotelih in prenočiščih, lahko rečemo, da je bil glede na razpoložljive 
kapacitete v teh dveh mesecih dosežen maksimum. Vendar je možno še znatneje 
zvišati promet toda ne samo s povečanjem nastanitvenih zmogljivosti v hotelih 
in z izboljšanjem turističnih uslug, temveč tudi z boljšo organizacijo turističnih 
uslug pred sezono in po njej. 

Prikazati skupno vrednost turističnega prometa je težavna in zahtevna 
naloga predvsem zato, ker je turistična potrošnja izredno široka in razdrobljena. 
Odvija se v gostinstvu, prometu, trgovini in obrti in mnogih drugih gospo- 
darskih panogah. Pri ocenitvi dohodkov iz turizma pa je treba upoštevati še to, 
da je Slovenija izrazito tranzitno turistično področje za vse tiste inozemske 
turiste ki prihajajo na jugoslovanski Jadran z zahoda. Zato je potrošnja pla- 
čilnih sredstev v Sloveniji dejansko večja, kot jo moremo oceniti na osnovi 
prenočitev. Podobno so tudi dohodki turističnih in gostinskih organizacij zaradi 
močnega izletnega turizma večji, kakor bi lahko sklepali po prenočitvah, kajti 
pretežni del izletnega turizma je enodneven, brez prenočitve. 

Za ugotavljanje gospodarskega učinka inozemskega turizma so na razpolago 
bolj zanesljivi podatki kot pa za ugotavljanje učinka domačega turizma. Toda 
izračunati se da učinek za leto 1958, kajti za leto 1959 Narodna banka FLRJ 
še nima zbranih podatkov. Za leto 1958 je evidentirano pri Narodni banki FLRJ 
za celotno Jugoslavijo 2 937 793 000 deviznih dinarjev dohodkov od inozemskega 
turizma. K temu je dodati še devizne dohodke za prometne usluge, plačane v 
inozemstvu, ki znašajo okrog 30 "/o navedenega zneska. Skupni evidentirani 
devizni dohodki Jugoslavije iz inozemskega turizma so znašali torej 3 819 172 000 
deviznih dinarjev, ali če računamo 1 dolar — 300 din, 12 730 000 USA S. To 
pomeni, da je prišlo leta 1958 na eno inozemsko prenočitev (vseh prenočitev 
je bilo 2 510 000) 2027 deviznih dinarjev. Nepravilno pa bi bilo in bi pomenilo 
hkrati znatno podcenjevanje gospodarskega učinka inozemskega turizma v Slo- 
veniji če bi na podlagi tega jugoslovanskega povprečja dnevne porabe napravili 
izračun vrednosti inozemskega turizma, in to predvsem iz naslednjih razlogov: 

1   v tranzitnem turizmu prihaja nedvomno do pomembne potrošnje, 
2. izlet ni turizem i/, inozemstva brez prenočitev je razvit predvsem v Slo- 

veniji, 
3. v  malem  obmejnem   prometu  prispeva tudi  turizem važno postavko  v 

prometu storitev in blaga. 
Glede na to je.mogoče oceniti povprečno dnevno potrošnjo inozemskega 

turista v Sloveniji na 2500 din, ra na tej osnovi je izračunana vrednost inozem- 
skega turističnega prometa; 

335 901   inozemskih   prenovitev  po 2500.— din      H39 902 500— din 

Ce primci ј.ипо devizni dohodek iz turizma z deviznim dohodkom i/, blagov- 
nega izvo/a Slovenije, ki je 1. 1958 znašal 19 125 milj. din, dobimo odstotek 4,4%. 
Neposredna piinieijav.'i izvoza med posameznimi strokami ne kaže prave podobe 
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o deležu teh strok, ker režim izvoza ni enoten za vse blago oziroma storitve. 
V blagovnem izvozu se je leta 1958 obračunaval 1 $ po din 632.—, medtem 

ko so prejemali inozemski turisti za 1 S samo din 400.-. Turistični dolar je torej 
za 37 % cenejši od blagovnega. S tem pa vrednost s pomočjo inozemskega turista 
pridobljenih deviz še ni v celoti prikazana, čeprav že ta primerjava govori v 
prid cenenosti turističnih deviz. Izvoznim podjetjem je priznana še premija 
oz. koeficienti. Ti so se gibali v preteklem letu od 0,6 do 3,6 (premije in koefi- 
cienti skupaj). Nekaj blaga izvažajo po koeficientih oz. premijah od 0,6 do 1,0; 
tega plasiramo ugodno na inozemskem trgu in ustvarjamo tako imenovane 
pozitivne razlike. Vse ostalo blago, ki ga izvažamo po koeficientih od 1,0 do 3,6 
je pa v izvozu subvencionirano. Po podatkih Narodne banke je bilo izplačanih 
v Sloveniji v letu 1958: 

negativnih razlik     .    .     din    14 940 275 458.— 
pozitivnih razlik      din      1 524 787 434— 

saldo  v   korist  neg.  raz din    13 415 488 024.— 

Ce upoštevamo, da je izvozila Slovenija v letu 1958 za 63 426 000 Ф blaga, 
pride na vsak realizirani $ v blagovnem izvozu 211,50 din subvencije v obliki 
koeficientov in premij. Omenili smo že, da se je vrednost izvoženega blaga 
obračunavala po obračunskem tečaju din 632.— torej 

1   $  (obračunski  tečaj) din    632.— 
subvencije na l'$ din    211,50 

skupaj din    843,50 

kar pomeni vrednost 1 $ pri izvozu blaga. 
Zaradi natančnosti računa moramo pri ugotavljanju turističnega dolarja 

upoštevati, da so prejemali tudi hoteli 10 % premije na penzionske usluge v 
glavni sezoni in 25 0/o izven nje. Tako je bil torej tudi turizem v določeni meri 
subvencioniran, vendar je le del teh premij prišel na inozemski turizem, in 
sicer približno din 19 310 000. Ocenjujemo, da pride na vsak ostvarjeni dolar 
v turizmu Slovenije din 11,40 premije. Po tem izračunu je vrednost 1 S, pri- 
dobljenega iz turizma, naslednja: 

turistični tečaj za 1 $ din   400.— 
+  premija, ki odpade na  1 $ din      11,40 

skupaj din    411,40 

Vrednost ustvarjanja deviznih sredstev v turizmu v primerjavi z blagovnim 
prometom je očitna, saj je turistični dolar za 51 % cenejši, ali z drugimi bese- 
dami, z isto obremenitvijo za našo notranjo blagovno — denarno bilanco ustva- 
rimo v turizmu 2, v blagovnem prometu pa komaj 1 dolar. To pomeni, s stališča 
koeficientov, da znaša izvozni koeficient v inozemskem turizmu 0,65. Glede na 
rentabilnost se torej z inozemskim turizmom ne more primerjati nobeno izvozno 
blago, ker so se koeficienti in premije gibali lani od 0,6 do 3,36 in je na izvoz 
po koeficientih 0,60 prišlo le 0,2 % vrednosti celotnega izvoza Slovenije. Plasi- 
ranje turističnih uslug v inozemstvu zavzema v našem izvozu po rentabilnosti 
želo visoko mesto. 
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Poleg tega ima prodaja turističnih uslug inozemcern še druge prednosti. 
Turizem namreč omogoča izvoz uslug, ki bi se sicer sploh ne proizvajale, in 
blaga, ki v glavnem ne bi prišlo v poštev za izvoz. Zgovorno priča o uspešnosti 
izvoza primerjava cen za posamezne artikle, n. pr. za meso in vino, ki jih 
dosežemo v izvozu in v prodaji v turizmu, zlasti še, če upoštevamo dejstvo, da 
je to blago v turizmu nižje kvalitete, ki ne bi prišlo v poštev za izvoz kot tak. 

Pri vsem tem pa je treba poudariti, da se kljub stalnemu večanju deviznih 
dohodkov iz turizma inozemski turizem ni razvijal v sorazmerju z razvojem 
zunanje trgovine. Medtem ko je devizni dohodek iz zunanjetrgovinskega poslo- 
vanja v jugoslovanskem merilu za 341 % večji od prometa v letu 1938, se je 
dohodek iz turizma povečal le za 640/o. 

Na obseg turističnega prometa iz inozemstva so neugodno vplivali že 
omenjeni primanjkljaji nastanitvenih kapacitet, obenem pa tudi višina dnevne 
potrošnje turista. V razvitih turističnih deželah Evrope se odvija inozemski 
turizem v visoko razvitih turističnih centrih, v katerih je možno doseči primerno 
visoko ceno penzionskih uslug; turistični centri Slovenije se po svoji ureditvi in 
kvaliteti uslug z njimi ne morejo primerjati. Poleg prodaje turističnih uslug 
tvori velik del deviznega dohodka iz turizma tudi promet v trgovini, pri prodaji 
spominkov, razglednic, kvalitetnih izdelkov domače industrije, obrti in podobno. 
Vsega tega je v turističnih krajih Slovenije še vedno premalo. 

Pri razmeroma majhnem zvišanju deviznih dohodkov iz turizma je treba 
upoštevati tudi dejstvo, da vsak tuj državljan lahko vnese v Jugoslavijo din 
3000.—, za kar Narodna banka ne dobi devizne protivrednosti. Prav tako so še 
vedno pogosti primeri zasebnega kliringa med našimi državljani in inozemci, 
kar zopet zmanjšuje devizni dohodek iz turističnega prometa. ■       ■ 

Poleg rentabilnosti in velikega gospodarskega pomena inozemskega turizma 
pa ne smemo prezreti tudi njegove politično propagandne vloge.-^ ' 

3   Stanje materialnih osnov turističnega gospodarstva in investicije 

a) Nastanitvene in prehranske zmogljivosti v gostinstvu 

Celotna mreža gostinskih obratov v LR Sloveniji je zgrajena na predvojnih 
osnovah čeprav so se potrebe v povojnih letih v marsičem spremenile. Obstoječe 
kapacitete ne zadoščajo, prav tako pa tudi mreža gostišč ni prilagojena potrebam 
posameznih oblik turizma ter potrebam domačega prebivalstva posameznih 
krajev in naselij. 

Po zveznem pravilniku o razvrstitvi hotelov in penzionov v kategorije 
(Ur 1 FLRJ, 8t. 41/1955) je glede na notranjo ureditev in opremo razvrščenih 
v Sloveniji 96 obratov v sledeče kategorije: 

v kategorijo A 4 hoteli 
v kategorijo в 11  hotelov 
v kategorijo C 4 (i hotelov 
v kategorijo D 21 hotelov 
v kalegorijo I. i penžion 
v kategorijo II. S penzionov 
v kategorijo III. 1) penzionov 

25* 
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Kategorizacijo obratov je izvršila posebna zvezna komisija gostinske zbor- 
nice, ki je upoštevala pri določanju kategorij tudi povprečen jugoslovanski nivo 
ureditve obratov. Vsekakor je ugotovitev, da je od 96 obratov, ki so v velik! 
meri namenjeni tudi inozemskemu turističnemu prometu, 75 obratov v III. 
kategoriji, precej porazna. Samo 21 hotelov in penzionov v Sloveniji ustreza 
srednjemu nivoju enakih obratov v sosednjih turističnih deželah, ker tudi za 
4 hotele A kategorije (Slon Ljubljana, Toplice Bled, Palače Portorož m Slovensk! 
dom Rogaška Slatina) ne moremo trditi, da po svoji ureditvi v celoti ustrezajo 
hotelom 1. kategorije. 

Ostali obrati za prenočevanje, t. j. prenočišča niso bila kategorizirana, ker 
tega omenjeni pravilnik ne predvideva. 

Z republiškim pravilnikom o minimalni opremi in ureditvi gostinskih 
obratov (Ur. 1. LRS št. 9/1957) so bili določeni osnovni tehnični in sanitarno 
higienski pogoji, ki bi jih moral izpolnjevati vsak gostinski obrat v Sloveniji. 
Na podlagi teh minimalnih določil so pristojne tržne in sanitarne inšpekcije 
v letu 1958 pregledale vsa gostišča v Sloveniji. Ugotovljeno je bilo, da sta 
ureditev in oprema izredno pomanjkljivi. Osnovna sredstva v gostinstvu so 
obrabljena povprečno okrog 50%; predvsem nesodobne so instalacije, pomanj- 
kljiva je sanitarna ureditev in ureditev prostorov, v katerih se pripravlja hrana. 
Posamezna gostišča so dobila odločbe, v katerih jim je bil določen rok za pri- 
merno ureditev, vendar se te naloge striktno ne izvajajo, v glavnem se gostišča 
izgovarjajo, da jim primanjkuje sredstev. 

Kljub predpisom, ki določajo, da gostinski obrati, ki ne ustrezajo mini- 
malnim pogojem za opremo in ureditev, ne morejo obratovati, je ravnanje pri- 
stojnih tržnih in sanitarnih inšpektorjev v tem pogledu preveč popustljivo. 
Dejstvo je, da ravno ureditev obrata vpliva na vzdrževanje čistoče ter na kvali- 
teto uslug v gostinstvu, zato bi se bilo treba v bodoče dosledno ravnati po pred- 
pisih, ljudski odbori pa bi morali predvideti potrebna investicijska sredstva 
tudi za te namene. 

Dejstvo je da je prav v gostinstvu nešteto velikih pomanjkljivosti, za 
odoravo katerih niso potrebna investicijska sredstva. Gre predvsem za vzdrže- 
vanje čistoče v obratih samih, za vzdrževanje čistoče gostinskega inventarja in 
pribora ter za osebno čistočo in urejenost gostinskih delavcev. Prav te napake 
so v veliki meri vzrok slabi kvaliteti gostinskih uslug. Sanitarne m trzne 
inšnekcije so v tem pogledu pri pregledovanju obratov preveč popustljive 

' Vrste gostinskih obratov v gostinski mreži Slovenije se v povojnih letih 
niso bistveno spremenile. Gostinstvo je ostalo pri stari klasični obliki predvojnih 
obratov, ki spričo današnjega tempa razvoja turističnega prometa ш spričo 
potreb gostov ni zmožno zajeti celotnega prometa. V prehodnih in mdustnjslah 
središčih nimamo v gostinski mreži sodobnih expres restavracij ah restavracij 
s samopostrežbo; mreža mlečnih in brezalkoholnih restavracij je nepomembna 
(v celoti 12 obratov ob koncu leta 1958), kavarniški obrati so zastareli, bifej! 
imajo pa večidel podobo slabo urejenih pivnic. Vse to so dejstva, ki ™o Po- 
sledica pomanjkanja investicijskih sredstev, ampak okorelosti m delno tud! 
nezainteresiranosti strokovnih organizacij za napredek gostinske dejavnosti. 

V mesecu avgustu 1959, ko poslujejo vse gostinske enote, je bilo v Sloveniji 
razpoložljivih skupno 27 377 ležišč, in to: 
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v hotelih         4 616 ležišč 
penzionih        458 ležišč 
prenočiščih  3 566 ležišč 
gostilnah  277 ležišč 
zdraviliščih  2 308 ležišč 
planinskih kočah  3 790 ležišč 
campingih  183 ležišč 
zasebnih  turist,  sobah  5 674 ležišč 
počitniških  domovih  5 038 ležišč 
negostinskih objektih    .   . 1467 ležišč 

Skupaj: 27 377 ležišč 

Po dokumentaciji Zavoda za statistiko LRS se je število ležišč zvišalo za 

5505 ležišč od avgusta 1958. leta in to: 

v gostinskih obratih za    ........    . 332 ležišč 
zdraviliščih   za  97 ležišč 
planinskih  kočah za  397 ležišč 
zasebnih turist, sobah za  2306 ležišč 
počitniških domovih za  2131 ležišč 
ostalih   objektih   za  242 ležišč 

Od skupnega števila ležišč pride 33% na ležišča v gostinskih objektih; 
če jim prištejemo че kapacitete v zdraviliščih, lahko ugotovimo, da je 41 0/o vseh 
razpoložljivih ležišč v objektih, v katerih se odvija pretežni del turističnega 

prometa. 4»  ., 
Navedene  nastanitvene  kapacitete imamo  v  naslednjih  vrstah  turističnih 

v /draviliških krajih  3266 ležišč ali 12 »/o 
planinskih   krajih  8416 ležišč ali 31 % 
obmorskih   krajih  7191 ležišč ali 26 "/o 
ostalih   turistiCnlh   krajih  3849 ležišč ali 14 % 
nolurističnih   krajih ■    • 4655 ležišč ali 17 0/o 

Največ ležišč nahajamo v planinskih krajih, vendar je treba omeniti, da 
ie od lega 3790 ležišč v planinskih kočah. 

Ce  upoštevamo,  da se 82% turističnega prometa   realizira  v  gostinskih 
biektih   zdraviliščih in v počitniških domovih, lahko rečemo, da so vse druge 

vrste  prenočninskih  kapacitet dopolnilo teh  osnov,  predvsem  v  času  glavne 
turistične sezone.  Medtem  ko so gostinski  obrati,  t.  j.  hoteli  in  prenočišča, 

•edeni  povprečno  okrog  140  dni  v letu,  zdravilišča  celo  okrog 190  dni,  so 
a4"-'tniški domovi zasedeni le okrog 65 dni v letu, zasebne turistične sobe okrog 

ScTdni   planinski domovi pa okrog 35 dni. 
Pred vojno je bilo za potrebe turizma na razpolago 16 500 ležišč. V celoti 

e ie število zvišalo za 10 877 ležišč, kar je delno pripisati tudi pridobljenim 
aoacitetam na priključenem  ozemlju.  Število ležišč v hotelih,  penzionih  in 
renočiščih pa se je kljub že prej omenjenim pridobljenim kapacitetam zvišalo 

od predvojnega le za 417 ležišč, kar je bilo v glavnem pridobljeno v letu 1958 
1959 Z novimi in preurejenimi objekti na obali Slovenske Istre. 
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Iz gostinske mreže je bilo v povojnih letih izločenih nekaj objektov, ki 
služijo zdaj drugim namenom. Skupna kapaciteta teh obratov znaša 4182 ležišč 
in 8751 sedežev. S temi kapacitetami razpolagajo: 

zdravilišča  1856 ležišč in 2250 sedežev 
Jug. ljudska armada  907 ležišč in 1510 sedežev 
stanovanjske uprave  616 ležišč in 1490 sedežev 
poslovni   prostori  330 ležišč in 2101 sedežev 
prosvetne   ustanove  221 ležišč in    860 sedežev 
počitniški  domovi    . 252 ležišč in    540 sedežev 

Ob pregledu teh objektov je bilo ugotovljeno, da prostori, preurejeni za 
stanovanja in poslovne prostore ter za prostore prosvetnih ustanov, ne morejo 
več služiti gostinstvu, ker bi bila preureditev dražja kot pa novogradnja; prav 
tako v krajih, kjer so ti objekti, ni mogoče najti prostorov za preselitev sedanjih 
koristnikov. Enako je z objekti, ki jih uporablja Jug. ljudska armada za svoje 
domove. Objekti, v katerih so zdravilišča in počitniški domovi, služijo ze danes 
turističnemu prometu. Obveljati pa bi moralo načelo, da se tudi v bodoče ta 
fond varuje in uporablja za sedanje namene. Zato. naj bi jih ljudski odbori 
v svojih odlokih o namenski uporabi poslovnih prostorov zavarovali in prepre- 
čili vsako morebitno spremembo. 

b) Investicije v turizmu in gostinstvu 

Finansiranje investicij v gostinstvu je do leta 1952 potekalo iz proračunov. 
Spričo takratnih poglavitnih nalog naše gospodarske politike so bila razpo- 
ložljiva investicijska sredstva namenjena predvsem razširjanju energetskih virov 
in izgraditvi težke industrije, zato je razumljivo, da so bila gostinstvu dodeljena 
le manjša sredstva, ki so komaj zadoščala za najnujnejšo obnovo večjih, v vojni 
porušenih objektov. Poleg tega so nekatere gospodarske organizacije drugih 
panog iz lastnih sredstev finansirale ureditev posameznih objektov za počitniške 
domove. 

Za obdobje do leta 1952 so na razpolago le skupni podatki o investicijskih 
vlaganjih v trgovini in gostinstvu. Iz teh podatkov je razvidno, da je bilo v 
letih 1947—1951 v trgovini in gostinstvu skupnih investicijskih naložb po tekočih 
cenah za 726 milij. din, kar znaša v primerjavi s skupnimi investicijami (49 443 
milij. din) 1,5%, oziroma v primerjavi z gospodarskimi investicijami (35 313 
milij. din) 2,1 "/o. Ker je v teh skupnih naložbah za trgovino in gostinstvo delež 
trgovine večji, je lahko napraviti zaključek, da so bila investicijska vlaganja 
v gostinstvo in turizem minimalna in da je bil odstotek udeležbe v skupnih 
gospodarskih investicijah nedvomno nižji od 1 0/o. 

Glede na gornje ugotovitve je očitno, da je gostinstvo do leta 1952 dobivalo 
manj sredstev, kakor bi jih potrebovalo, da bi krilo vsaj normirano amortizacijo. 
To pomeni, da je bil del amortizacijskih sredstev gostinstva porabljen kot 
izreden vir za nove investicijske vloge v drugih, prioritetnih gospodarskih 
panogah. Zato tudi ni bilo pričakovati, da se bo moglo v tem obdobju gostinstvo 
kaj bolj razvijati. ■ . 

Od 1. 1952-1957 so znašala investicijska vlaganja v turizem in gostinstvo 
skupaj 2,283 milij. dinarjev. Finansiranje je potekalo iz naslednjih virov: 
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903 milij. din 40 Vo 
340 milij. din 15 »/o 
781 milij. din 35% 

32 milij. din l»/o 
138 milij. din 60/o 

58 milij. din 3°/o 

31 milij. din 2«/o 

— iz sredstev  amortizacije  
  iz lastnih sredstev podjetij     .... 
— iz splošnega investicijskega sklada    . 
— iz republiškega investicijskega sklada 
— iz lokalnih investicijskih skladov   .    . 
  iz zveznih proračunskih sredstev    .    . 
  iz lokalnih proračunskih sredstev  .    . 

2283 milij. din 100 Vo 

Od skupnih investicijskih sredstev pride na gostinstvo 1776 .milij. dinarjev 
in na turizem 507 milij. dinarjev. Pri znesku, ki je bil uporabljen za turizem, 
je udeležena potovalna agencija Putnik z okoli 225 milij. za nabavo avtobusnega 
parka in za opremo poslovalnic. Drugo je bilo uporabljeno za manjše turistične 
naprave in vzpenjače, kakor tudi za izgradnjo postojank na obmejnih blokih. 

Gostinske gospodarske organizacije so v navedenem obdobju vplačale 1500 
milij. amortizacije. Del teh sredstev so podjetja lahko uporabila sama, del 
amortizacije za nadomestitev zgradb pa je bil blokiran. 

Najmočnejša so bila investicijska vlaganja v tem obdobju iz sredstev 
gospodarskih organizacij in amortizacije, kar pomeni 55 % celotne uporabe. 
Udeležba sredstev iz splošnega investicijskega sklada je 33 0/o-na, vendar so se 
teh sredstev posluževale predvsem potovalne agencije, manj pa gostinska pod- 
jetja, ker so bili pogoji za obrestno mero in odplačilno dobo nesprejemljivi. 
Lokalni investicijski skladi so v celoti udeleženi s 6 %, republiški investicijski 
sklad pa samo z 10/o. 

Vložena investicijska sredstva v gostinstvu so bila uporabljena v glavnem 
za adaptacijo in za opremo gostinskih objektov; za gradnje je bilo uporabljenih 
samo 38 % investicijskih sredstev. 

V tem obdobju so tudi gospodarske organizacije drugih panog vlagale 
znatna sredstva v obnovo in izgradnjo objektov za počitniške domove. 

Od leta 1952 do vključno 1956. leta je bilo v našem gospodarstvu investi- 
ranih 228 645 milij. "dinarjev, gostinstvo je bilo v tej kvoti udeleženo z 0,8%, 
turizem pa z 0,2 "/u (podatki Zavoda za gospodarsko planiranje LRS). 

Od ustvarjenega narodnega dohodka gostinstva je bilo od leta 1952 do 
leta 1956 vloženega nazaj v gostinstvo v obliki investicij mnogo manj kot v 
drugih gospodarskih panogah oziroma v celotnem gospodarstvu LRS. 

Delež bruto investicij od ustvarjenega dohodka v %: 

Leto        Gostinstvo     Trgovina   gJ£Šmtvc 

1962 7,5 2,4 17,8 
1953 23,3 25,3 28,0 
l'l.M 10,4 24,1 33,8 
1955 15,3 22,1 29,1 
1958 10,9 21,7 24,9 

Iz vseh teh podatkov se da zaključiti, da se je v povojnem razdobju do 
vključno leta 1956 gostinstvo razvijalo v razmerah, ki so komaj omogočile od- 
pravljanje posledic vojne in skromno modernizacijo, ne pa tudi tak napredek, 
ki bi ustrezal potrebam sodobnega turističnega prometa. 
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V perspektivnem planu razvoja turizma in gostinstva je bilo za obdobje 
1957-1961 predvidenih za povečanje nastanitvenih zmogljivosti 1450 ležišč, za 
modernizacijo obstoječih gostinskih obratov ter za ureditev naprav za razvedrilo 
gostov, skupaj za gostinstvo 4900 milij. dinarjev, kar je 1,8 % vseh gospodarskih 
investicij v perspektivnem planu. Za finansiranje turističnih investicij je bila 
v perspektivnem planu predvidena ustanovitev posebnega sklada za pospeše- 
vanje turizma. Ta sklad naj bi se alimentiral iz prispevkov gospodarskih orga- 
nizacij, ki sodelujejo v turizmu in razpolagal letno z okoli 300 milij. dinarjev. 
V programu turističnih investicij je predvidena izgradnja vzpenjac, zicmc, 
vveekend naselij, prostorov za šotorjenje, elektrifikacija podzemskih jam, asa- 
nacija blejskega jezera in ureditev kopališč. Fond za pospeševanje turizma ni 
bil ustanovljen, ker ni za to zakonske osnove. Investicijska sredstva smo crpah 
iz razpoložljivih sredstev za gostinstvo, iz posebnega kredita za ureditev komu- 
nalnih naprav v turističnih krajih, ki poslujejo v pretežni meri z inozemstvom, 
iz posebnih kreditov za turistične avtobuse in delno iz sredstev dotacije za 
izboljšanje pogojev za letni oddih. 

Na podlagi investicijske porabe v letu 1957 in 1958 in predvidene porabe 
za obdobje do konca leta 1961 je možna naslednja ocena realizacije plana 
investicij v gostinstvu in turizmu (po podatkih Zavoda za gospodarsko plani- 
ranje LRS): 

poraba v letih 1957 in 1958  1199 milij. din 
ocena   porabe   1959  2188 milij. din 
predvidena sredstva za leto 1960 in 1961    .    . 1450 milij. din 
transe 1960, 1961 na odobrene kredite    ... 140 milij. din 

skupaj:  4977 milij- din 

od tega: gostinstvo 3416 milij. din 
turizem             1561 milij. din 

Finansiranje investicijske porabe za gostinstvo in turizern je potekalo v 
prvih treh letih perspektivnega plana iz sledečih virov: 

v milijonih dinarjev 

1957 1958 1959 

iz amortizacije  120 189                   -70 
iz skladov gospodarskih organizacij    .... 102 150                    «50 
iz lokalnih investicijskih skladov  196 258 
iz republiškega invest. sklada  37 34 
iz splošnega  investicijskega  sklada     .... 44                     69    о48 

skupaj :  49£Г        •      700 2188 

Realizacija investicijske porabe za gostinsvo bi bila v primerjavi s pred- 
videvanji perspektivnega plana sledeča: 

poraba v letu 1957 in 1958  1012 milij. din 
poraba v  letu  1959  1364 milij. din 
predvidena sredstva 1960 in 1961    .    .    .    .    . 1040 milij. din 

skupaj:  3416 milij. din 
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4000 milij. din 
Ocena porabe 1957—1961 za gostinstvo    .    .    .      S416 milij. din 

Primanjkljaj:       1484 milij. din 

V oceni porabe investicijskih sredstev so upoštevana samo sredstva iz 
lokalnih virov in lastnih skladov gospodarskih organizacij ter amortizacije. 
Kolikor bodo v letu 1960 in 1961 na razpolago še sredstva iz republiških in 
zveznih kreditov za te namene, se bo navedeni primanjkljaj lahko zmanjšal. 

V perspektivnem planu določeno število ležišč bo do konca leta 1961 po 
vseh predvidevanjih doseženo. Izrecno pa je treba opozoriti, da plan ne bo 
izpolnjen v novogradnjah gostinskih objektov, ki so nujno potrebni za razvoj 
turističnega prometa. Vzrok za tako stanje je predvsem v tem, da smo se šele 
v letu 1959 lotili izdelave perspektivnih programov za razvoj turizma v turi- 
stičnih krajih, na podlagi katerih bo možno izgrajevati turistične kraje po 
vnaprej  določenem načrtu. 

Perspektivni plan predvideva hkrati tudi 900 jnilij. dinarjev investicijskih 
sredstev za izgradnjo specialnih gostinskih obratov in naprav za razvedrilo 
gostov. Na tem področju ni nič storjenega, čeprav je točna ugotovitev, da so 
v gostinski mreži nujno potrebni sodobni gostinski obrati in da primanjkuje 
v vseh turističnih krajih primernih naprav za razvedrilo gostov. 

Realizacija investicijske porabe za turizem je v zvezi s spredaj navedenimi 
podatki sledeča: 

poraba v letu 1957 in 1958         187 milij. din 
poraba   v   lotu   1959         824 milij. din 
predvidena sredstva  19(i0 in  19C1         550 milij. din 

skupaj:       1561 milij. din 

Kakor xc> omenjeno, se ta sredstva niso črpala iz posebnega sklada, kot je 
bilo predvideno v perspektivnih planih, pač pa iz zveznih in republiških kre- 
ditov s soudeležbo sredstev lokalnih organov in gospodarskih organizacij. 
Sredstva so bila vložena v izgradnjo in dograditev vzpenjač in žičnic, za nabavu 
' .is'ti^.nih avtobusov, za ureditev komunalnih naprav v turističnih krajih in za 
ureditev parkirnih prostorov. 

Od leta 1957 do vključno 1959 so družbene organizacije dobivale dotacijo, 
namenjeno' izboljšanju pogojev za letni oddih delavcev in nameščencev v skup- 

znosku  236 milijonov din.  Po približni oceni je bilo 40% teh sredstev 
," ■ ibljcnili  za  investicije,  in  to za  dograditev vveckend  naselij,  turističnih 

šotorišč,  kopališč in turističnih in planinskih domov. 
I/ realizacije osnov, ki so bile določene v perspektivnem planu, je možno 

toviti cia in vest kije v I uri/mu niso potekale po nekem določenem pro- 
•• mu in da v tej dejavnosti ne moremo govoriti o investicijski politiki. 2e 

tako in tako minimalna sredstva se drobijo prav zaradi tega, ker za perspek- 
fvni razvoj turizma v Sloveniji ni bil izdelan enoten program; sredstva se 
erošijo tam, kjer se najde koristnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Zaradi 
f'kega načina investiranja v turistično gospodarstvo nima Slovenija niti enega 
turističnega kraja,  ki  bi  ustrezal najnižjemu povprečju  turističnih centrov  v 
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Evropi. Da bi bilo možno v bodoči turistični izgradnji doseči čim vidnejše 
uspehe in primerno gospodarsko korist iz turističnega prometa, je Strokovni 
svet IS za turizem ustanovil komisijo, ki naj bi zbrala material^ in izdelala 
programe v perspektivni izgradnji do sedaj najbolj razvitih turističnih centrov 
v Sloveniji. V letu 1959 so bili izdelani programi za naslednje kraje: Ankaran, 
Bled, Bohinj, Bovec s Trento in Logom, Kranjsko goro, Ljubljano, Maribor, 
Rogaško Slatino, Pohorski turistični center in Postojno. V izdelavi pa so še 
programi za naravna zdravilišča in tiste turistične kraje, v katerih je koncen- 
tracija turističnega prometa najmočnejša. S tem bodo izdelani programi za 21 
turističnih krajev, v katerih se ustvarja 78 % turističnega prometa LR Slovenije. 

Potrebe po investiranju v turističnem gospodarstvu so očitne in tako velike, 
da bi nenačrtno reševanje teh vprašanj lahko pripeljalo tudi v bodoče do istih 
ugotovitev, do katerih prihajamo danes pri oceni realizacije perspektivnega 
plana. Kakor je na eni strani potrebno izgrajevati turistične kraje in naselja 
po vnaprej določenem programu, v katerem mora biti jasno začrtana tudi 
perspektiva razvoja turizma na tem področju, tako je treba istočasno zagotoviti 
sredstva ter usmerjati njih uporabo po določenih načelih, na podlagi katerih 
bo zagotovljen zadosten gospodarski uspeh izvršenih investicij. V dosedanji 
izvedbi investicij se ta načela niso^ upoštevala. Investicijski programi so bili 
v večini primerov izdelani brez konkretnih naročil investitorja oziroma brez 
projektantskih nalog, zato tudi v projektih samih ni mogla biti upoštevana 
potrebna funkcionalnost obratov, kakor tudi ne ekonomska stran poslovanja in 
rentabilnost obrata. Projekti so se izdelovali v popolni neodvisnosti od potreb 
celotnega turističnega področja; merodajne so bile potrebe določenega objekta, 
kar je imelo v mnogih primerih za posledico večkratno preurejanje in spremi- 
nanje prvotnih gradenj in s tem v zvezi previsoko uporabo sredstev. Oprema 
za posamezne gradnje se je izdelovala individualno za vsak posamezni objekt, 
čeprav bi bilo prav pri gostinskih obratih možno uporabljati tipsko opremo, 
kar bi zmanjšalo investicijske stroške in povečalo rentabilnost vloženih 
sredstev. 

V navedenih programih za izgradnjo turističnih centrov je zajeta ureditev 
in izgradnja vseh objektov, ki so potrebni za razvoj turizma v posameznih 
krajih. Prav tako je nakazana perspektivna rešitev kadrovskih in organizacijskih 
vprašanj, ki so povezana z razvojem turističnega prometa. V tem smislu naj 
bi se nadaljevalo delo za ustvarjanje materialnih osnov turističnega gospo- 
darstva tako, da bi programe sprejeli pristojni občinski ljudski odbori in določili 
prioritetni vrstni red reševanja posameznih nalog, ki izvirajo iz sprejetega pro- 
grama. Osnova za realizacijo izgradnje posameznih objektov bi moral biti urba- 
nistični program kraja. Doseči bi bilo treba, da se ti urbanistični programi 
pregledajo in utrdijo v sodelovanju z vsemi odgovornimi činitelji ter prebivalci 
turističnega kraja, da bi se na ta način vskladile potrebe vseh zainteresiranih 
na določenem področju. 

Pri izdelavi perspektivnih programov izgradnje turističnih krajev, kakor 
tudi pri izdelavi investicijskih programov in gradbenih načrtih bi morale poma- 
gati ljudskim odborom in gospodarskim organizacijam predvsem turistične 
organizacije in gostinske zbornice. Ker pa zahteva delo na tem področju mnogo 
studija in strokovnega znanja, bi bilo primerno ustanoviti poseben biro ali 
zavod, ki bi se specializiral za pravilno reševanje teh nalog. Ta zavod ali biro 
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bi konkretno pomagal investitorjem pri izdelavi programov oziroma projek- 
tantskih nalog. Ti programi bi morali vsebovati precizirana navodila glede 
ureditve, funkcionalnosti, tehnologije, normativov, standardizacije opreme 
kakor tudi glede višine stroškov gradnje, upoštevaje pri tem namen in vrsto 
objekta ter možnosti za ustvarjanje prometa. Tak zavod bi opravljal poleg teh 
konkretnih nalog, po naročilu investitorjev, tudi javno funkcijo s tem, da bi 
sodeloval z urbanističnimi organi, turističnimi organizacijami in z organi državne 
uprave ter na podlagi ugotovitev iz študija posameznih vprašanj posredno 
usmerjal gradnje v turizmu in gostinstvu po načelih sodobne tehnike in ekono- 
mike poslovanja. Izdelava idejnega projekta in gradbenega načrta bi bila s takim 
načinom dela lahko poverjena kateri koli projektantski organizaciji, ker bi s 
precizno izdelano projektantsko nalogo dosegli neodvisnost investitorja od pro- 
jektanta, ki bi bil le izvajalec programa. 

V gostinskem prometu kot celoti in v prometu posameznih gostinskih obra- 
tov se negativno odraža slaba tehnična opremljenost teh obratov. Delno je temu 
vzrok razmeroma majhna možnost ustvarjanja lastnih sredstev, poglavitna 
slabost je pa predvsem v pomanjkanju opreme za ureditev in za delo v gostin- 
skih obratih. Naša industrija je vse premalo seznanjena s potrebami gostinskih 
obratov, zato inventar, oprema in stroji iz domače proizvodnje največkrat ne 
ustrezajo gostinskemu poslovanju, ker jih delajo le za manjša gospodinjstva. 
Kolikor se pa izdelujeta oprema in inventar za potrebe gospodinjstva, sta prila- 
gojena le posameznim gostinskim obratom, kar zvišuje stroške izgradnje. Stan- 
dardizacije določene opreme in strojev ter inventarja za potrebe gospodinjstva 
se še nismo lotili; že omenjeni zavod oziroma biro bi poleg študija izgradnje 
gostinskih obratov moral prevzeti tudi izdelavo programov za standardno 
opremo gostinstva, ki bi lahko služila tudi obratom družbene prehrane. 

Preusmeritev industrije k izdelavi sodobne opreme za potrebe gostinstva 
je izredno nujna tudi zaradi tega, ker se na uvoženo opremo ne moremo zana- 
šati. Ta oprema je za gostinstvo izredno draga, kajti servisna služba ni organi- 
zirana in tak material se lahko uporablja razmeroma le za kratek čas, največkrat 
manj, kot znaša amortizacijska doba predmeta. 

Kakor je nujno obravnavati programe za izgradnjo turističnih krajev kom- 
pleksno, ob upoštevanju vseh gospodarskih dejavnosti, javnih služb ter drugih 
faktorjev, ki so neposredno ali posredno udeleženi v turističnem prometu, tako 
bi bilo treba zagotoviti tudi potrebna sredstva za realizacijo materialnih osnov 
turizma. Turistično gospodarstvo je dejavnost komunalnega značaja, zato bi se 
morale najti z združevanjem sredstev v okviru ljudskih odborov osnovne mož- 
nosti za investicije v to panogo. Gostinstvo samo ustvarja minimalna sredstva za 
enostavno in za razširjeno reprodukcijo, ker je po veljavnem načinu delitve 
dohodka rentabilnost te gospodarske panoge izredno nizka. Ustvarjena amorti- 
zacija ne zadošča niti za kritje potreb za nadomestitev, skladi gospodarskih 
organizacij pa so zaradi neekonomskih cen .minimalni. Zato bo gostinstvo pri 
sedanjem stanju vezano v pretežni meri na najemanje kreditov, čeprav bi tudi 

tel dejavnosti moralo obveljati načelo samofinansiranja. Sredstva iz Zveznih 
in republiških investicijskih skladov bodo potrebna tej panogi vse. dotlej, dokler 
ne bo rešeno vprašanje stvarnih amortizacijskih stopenj, kakor tudi vprašanje 
bančnega sistema kreditiranja investicij. 
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Pri vlaganju investicijskih sredstev v turizem in gostinstvo pa bi bilo treba 
nujno upoštevati ugotovitve, da je v primerjavi z drugimi panogami vrednost 
investicije v turizmu na enega zaposlenega izredno nizka in da so investirana 
sredstva v objekte turizma in gostinstva dajala večji dohodek po enoti vloženih 
sredstev kot v drugih gospodarskih panogah. Po analizi, ki jo je izdelala glavna 
centrala Jugoslovanske investicijske banke, je možno ugotoviti, da je znašala 
vrednost inveticij v turizmu in gostinstvu v letu 1958 na enega zaposlenega 
924 956 dinarjev, v industriji in rudarstvu pa 2 029 615 dinarjev. Na 1 milijon 
investiranih dinarjev je bilo v letu 1958 zaposlenih v turizmu in gostinstvu 
1,08, v industriji in rudarstvu pa 0,49 delavcev, to se pravi, da odpira inve- 
stiranje v turistično dejavnost mnogo večje možnosti absorbiranja nove delovne 
sile kakor industrija in rudarstvo. V isti analizi je tudi ugotovljeno, da je bilo 
na 1000 investiranih dinarjev v turizmu in gostinstvu, ustvarjenih v letu 1958, 
skupaj 526,8 dinarjev narodnega dohodka, v industriji in rudarstvu pa le 412,2 
dinarja. Vsi navedeni podatki kažejo, da se vložena sredstva za investicije 
v turizmu in gostinstvu najhitreje vračajo, vrh tega vplivajo tudi na večji dotok 
deviznih sredstev. 

c) Javni promet 

Preko slovenskih obmejnih blokov vstopa v Jugoslavijo nad 90 % inozem- 
skih turistov, ki obiščejo našo državo. Ce prištejemo maloobmejni promet z 
Italijo, je skozi obmejne prehode Slovenije prišlo v letu 1957 — 222 693 motornih 
vozil, leta 1958 - 308 421 motornih vozil, leta 1959 pa 537 909 motornih vozil. 
Vedno večji promet z motornimi vozili jasno kaže na izredno pomembnost 
javnega prometa za razvoj turizma. Pri tem je treba upoštevati poleg že ome- 
njenega inozemskega turističnega prometa tudi dejstvo, da je v Sloveniji avto- 
busni promet najbolj razvit, da je število motornih vozil v Sloveniji relativno 
največje in da domači in inozemski turisti uporabljajo precej tudi druga pro- 
metna sredstva. V razvoju turističnega prometa je opaziti v zadnjih desetletjih 
veliko spremembo; že statistični podatki dokazujejo, da se je od klasične oblike 
daljšega bivanja v določenem turističnem kraju turistični promet preusmeril 
tako, da potujejo turisti iz kraja v kraj, pri čemer je postala vloga javnega 
prometa v turizmu še mnogo večja. Pravilen razvoj modernega, hitrega javnega 
prometa je eden od osnovnih elementov turističnega gospodarstva, ki zahteva 
ne samo ureditev objektov, ki služijo javnemu prometu, temveč tudi ureditev 
objektov za nastanitev in prehranjevanje gostov v prehodnih središčih ter koor- 
dinirano organizacijo na vseh področjih turističnega gospodarstva. 

Glavna cestna mreža, ki veže obmejne prehode z notranjostjo države in 
posameznimi turističnimi kraji v Sloveniji, je v primerjavi z drugimi republi- 
kami že dobro urejena. Hitro naraščanje motornih vozil domačih in tujih turistov 
na naših cestah zahteva dograditev vseh še neurejenih delov na tej mreži, pred- 
vsem pa vrsto modernizacij in ureditev priključkov h glavnim cestam, ki peljejo 
v turistične kraje in kraje z naravnimi in kulturnimi zanimivostmi. 

Bistvenega pomena za razvoj turističnega prometa pa so poleg urejenih cest 
tudi gostinski objekti ob teh cestah, bencinske črpalke, servisne postaje ter 
prostori za parkiranje in garažiranje motornih vozil. V tem pogledu je bilo 
storjenega do sedaj izredno malo, tako da niti večji turistični kraji kot Ljub- 
ljana, Maribor, Celje, Rogaška Slatina, Portorož, Koper, Postojna, Kranj, Kranj- 
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ska gora in Bled nimajo parkirnih prostorov, garaž, črpalk in tudi ne servisnih 
delavnic. Ureditev gostišč ob glavnih cestah Slovenije je sicer naloga gostin- 
stva je pa zelo važna predvsem tam. kjer ceste niso speljane skozi strnjena 
naselja. 

Ureditev in oprema železniškega voznega parka močno zaostaja za 
notrebami sodobnega turista. Potniški vagoni, jedilni vagoni in spalniki so 
nomanjkljivo urejeni, njih število pa ne zadošča niti za normalni prevoz pot- 
nikov. Higiensko sanitarna ureditev potniških vagonov in vzdrževanje čistoče 
v niih sta zelo pomanjkljivi. Se posebna ovira v železniškem prevozu pa so 
slabe zveze in dolgotrajno potovanje na posameznih relacijah. Spričo narašča- 
iočeca turističnega prometa bi bilo nujno uvesti motorne vlake na relacijah, 
ki povezujejo glavna prometna vozlišča (Jesenice, Ljubljana, Celje) s turistič- 
nimi kraji- V mesecih junij, julij, avgust in september bi moral imeti tudi 
Maribor boljšo zvezo s Splitom, Rovinjem in Puljem. Prav tako naj bi se na 
določenih relacijah uvedli posebni turistični vlaki. Tako naj bi v zimski sezoni 
vozil zopet »beli« vlak od Ljubljane do Planice z nekaterimi vmesnimi postanki. 
V letni sezoni bi bilo treba uvesti kopalne vlake, ki bi ob nedeljah in praznikih 
novezovali Ljubljano z Opatijo in Reko, kakor tudi vrsto izletniških ali \veekend 
vlakov zlasti za na Gorenjsko. Uvesti bi morali direktne vagone na tistih med- 
narodnih brzih vlakih, ki povezujejo skandinavsko področje z južno Evropo, 
ter izdelali primerne priključke za vse brzovlake, zlasti sezonsko — turistične, 

i bi vključevali Slovenijo. Uvesti bi bilo treba posebne izletne vlake, ki bi 
v zimski sezoni in delno tudi v letni sezoni povezovali naša bližnja turistična 
nodročja  z  zimskimi centri.  Tak primer naj  bi bila železniška zveza Trst— 

Bohinj. 
Povečani turistični promet narekuje uvedbo kombiniranih turističnih spal- 

nih vagonov (couchettes). Taki vagoni, ki se danes na splošno zelo uveljavljajo 
v turističnem prometu v drugih evropskih državah, bi znatno olajšali sestavo 
kompozicij, ki so pogosto obremenjene z večjim številom spalnikov za 20 pot- 
nikov Na mednarodnih brzih vlakih bi se morale uvesti rezervacije sedežev. 
R -ervacije je treba predvideti tudi na notranjih, turistično važnih vlakih, zlasti 
v 1. razredu. 

Železniške vozne rede in vozne rede drugih prometnih sredstev je treba 
medsebojno koordinirati. Izboljšati bi morali notranjo podobo vagonov in stalno 

k 1  .ti   za  čistočo  v  železniških   vozovih   na  turističnih  progah,   predvsem  na 
■ Jesenice l'laniea. Jesenice—Bohinjska Bistrica—Sežana in na vseh progah, 

dvodijo iz inozemstva v Slovenijo in dalje v notranjost države. 
V zvezi z organizacijo podaljšanja turisliene sezone in boljšega izkoriščanja 

k- • ciici bi morala tudi prevozna podjetja, predvsem pa železnica, uvajati 
a-anjjnaje posebnimi popusti. Zato je treba ustvariti v teh podjetjih pogoje za 
odobravanje takih popustov. 

Ker zavzema železniški premet še vedno najmočnejšo postavko, kar zadeva 
■  ilo prepeljanih turistov, je rešitev navedenih vprašanj, ki se tičejo ureditve 

SelezniSkega premeta, izredno nujna. S tem v zvezi pa bi bilo treba pregledali 
oreurediti poslovanje železnice v celoti in doseči z decentralizacijo čim večjo 

gamostojnosl  podjetij in s tem možnost za ustvarjanje lastnih skladov za nove 
investicije. 
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Obmorski obalni potniški promet v naši republiki je še v začetku razvoja. 
Zaradi potreb gospodarstva in turizma se v zadnjem času močno stopnjuje tudi 
pomen pomorskega prometa. Plovni park je dokaj zastarel in izrabljen, pa tudi 
število plovnih enot je skromno. Trenutno razpolagamo s 3 motornimi čolni s 
kapaciteto 175 potnikov in skupno nosilnostjo 84 BRT ter s staro motorno jadr- 
nico »Burja« s kapaciteto 50 potnikov in z nosilnostjo 89 BRT. Z motornimi 
čolni je redni promet na progi med Koprom in Ankaranom in Valdoltro, mo- 
torna jadrnica »Burja« pa je namenjena izključno le izletnemu turizmu. 

Za zadovoljitev turističnih in potniških potreb bi morali obratovati na 
rednih progah Izola—Valdoltra, Portorož—Savudrija, Piran—Fiesa in Umag—Trst 
primerni plovni objekti, da bi bili posamezni kraji med seboj močneje povezani; 
hkrati pa bi bil na ta način omogočen hitrejši dostop do teh krajev iz inozemstva 
preko Trsta. 

Poleg odprave navedenih pomanjkljivosti pa so za turistični promet ob 
morju potrebni plovni objekti, namenjeni turistom za prirejanje krajših izletov, 
to se pravi predvsem čolni in jadrnice ter motorni čolni z .manjšo kapaciteto, 
kakor tudi pomoli in manjša pristanišča ob vsej obali. 

Čeprav so investicije v te objekte zelo' visoke, so za turistični promet 
bistvene važnosti. Rešitev tega vprašanja bi bila možna, če bi za ureditev 
pomorskega prometa imeli na razpolago primerne kredite, ki bi zagotovili 
takšno modernizacijo, da bi omogočila rentabilnost poslovanja. V nasprotnem 
primeru pa bo treba zagotoviti potrebna sredstva za pravilno razvijanje pomor- 
skega prometa na obali Slovenske Istre iz republiških virov. 

Letalski promet postaja v inozemskejn turističnem prometu izredno 
važen. Za Slovenijo kot vhodno pokrajino za turistične kraje v Jugoslaviji je 
izgradnja primernih letališč za medarodni avionski promet nujno potrebna. 
Turistični rezervoarji jugoslovanskega turističnega toka leže daleč od Slovenije, 
predvsem so to skandinavske države, Benelux in Anglija, od koder je potovanje 
z vlakom naporno in dolgotrajno. Slovenija potrebuje v glavni sezoni močnejši 
redni in tudi sezonski letalski promet, ki naj ne skrbi samo za povezavo do 
glavnih mest, temveč tudi do turističnih središč Portorož, Split, Dubrovnik in 
Ohrid ter do Titograda oziroma Tivata. Slovenija bi morala biti tudi čez zimo 
povezana z glavnimi mesti v Jugoslaviji in po njih z .mednarodnimi linijami. 

Da bi bili turistični centri primerno dostopni tudi s temi prevoznimi sred- 
stvi, bi bilo treba usposobiti za mednarodni letalski promet letališče v Brnikih 
in usposobiti za športne namene letališči v Bovcu in Portorožu. 

Močan razvoj turističnega prometa so dosegle alpske turistične države v 
zadnjih letih zaradi goste mreže vzpenjač in žičnic. Za gorska turistična 
področja je vzpenjača ne le turistična privlačnost, ampak neizogibno prometno 
sredstvo, ki povezuje dolinske turistične kraje z gorskimi predeli. Prav poseb- 
nega pomena pa so žičnice za razvoj zimskega turizma. Ob koncu leta 1957 je 
bila zgrajena v Sloveniji prva večja kabinska vzpenjača iz Maribora na Pohorje. 
Ta je prepeljala v 1958. letu 284 743 turistov. Turistični promet na tem delu 
Pohorja se je .močno povečal, tako da so tamkajšnje kapacitete zasedene skoraj 
celo leto in se že kaže nujna potreba po gradnji novih objektov. V letu 1958 
je začela obratovati žičnica — sedežnica na Krvavec. V petih mesecih je prepe- 
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ljala 76 034 turistov. Vendar pa pomena tega objekta ne moremo gospodarsko 
oceniti, ker ni niti na vstopni niti na izstopni postaji primernih turističnih 
objektov. Pred glavno turistično sezono 1959 je začela redno obratovati žičnica — 
sedežnica na Vitranc v Kranjski gori. Turistični objekti ob tej žičnici se že 
gradijo in bodo služili svojemu namenu v celoti šele v zimski sezoni. Kratka 
sedežnica iz Bleda na Stražo je primeren in izredno dobro obiskan objekt, ki 
služi razvedrilu blejskih turistov. Poleg teh naprav, ki služijo zimskemu in 
letnemu turizmu imamo v Sloveniji še nekaj skromnih smučarskih vlečnic, in 
to v Kranjski gori, na Črnem vrhu nad Jesenicami, na Pohorju, v Ravnah 
na Koroškem in v Lokvah pri Gorici. Ker zahtevajo ti objekti visoka investi- 
ciiska sredstva, bi bilo treba pri nadaljnji izgradnji upoštevati dosedanje iz- 
kušnje, tako da bi bila gradnja čimbolj smotrna in da bi zagotovila zadosten 
gospodarski uspeh. Izgradnjo žičnic v LR Sloveniji je treba usmeriti tja, kjer 
bomo z njimi podaljšali zimsko sezono. Zato so za razvoj turizma pri nas važne 
predvsem žičnice na Velo polje. Vogel in Veliko planino. 

V celotnem javnem prometu je za razvoj turističnega prometa izredno 
važna organizacija te službe. Prav poseben problem predstavljajo vozni redi 
za posamezne vrste prevoza, bodisi kar se tiče pravočasnega objavljanja, in še 
bolj, kar se tiče točnega obratovanja. Kakor morajo biti po zveznih predpisih 
cene penzionskih storitev objavljene v določenem terminu in jih ni mogoče 
spreminjati brez odobrenja pristojnega republiškega organa, tako bi morali biti 
tudi vozni redi prevoznih sredstev in cene za prevoze objavljeni v določenem 
terminu. Posebej bi bilo treba urediti tudi vprašanje prevoznih tarif na avto- 
busih. 

Vozni redi vseh prometnih sredstev bi morali biti med seboj koordinirani, 
pa ne samo kar se tiče priključkov in zvez, temveč tudi kar se tiče termina, 
v katerem se spreminjajo vsakoletni vozni redi. 

Uvajanje popustov na prevoznih sredstvih v nesezonskem času bi lahko 
zelo poživilo turistični promet. 

Organizacija taksi službe v turističnih krajih in prehodnih središčih je 
bila prepuščena predvsem iniciativi posameznikov, čeprav je prav v turističnem 
prometu ta dejavnost izredno važna in, če je smotrno organizirana, tudi izredno 
donosna. 

Vozni redi in ceniki za linije, ki so važne za inozemski turistični promet, 
bi morali biti objavljeni v septembru tekočega leta za prihodnje leto. Cene in 
vozni redi naj bi se spreminjali v določenem roku, poskrbeti pa bi bilo treba 
za pravočasno in primerno objavo teh sprememb. 

Skupno z organizacijo služb v javnem prometu bi morali upoštevati potrebe 
turizma tudi v zvezi s poštno, telefonsko in telegrafsko službo. 
Ustvariti je treba zadostno mrežo poštnih uradov v turističnih krajih in turi- 
stičnemu prometu prilagoditi predvsem poslovni čas v turistični sezoni, uvesti 
dežurno službo in modernizirati obstoječe telefonsko omrežje. S stalno pove- 
čanim obiskom planin postaja nujno potrebna tudi brezžična povezava posa- 
meznih planinskih domov in koč. Planinska zveza Slovenije naj bi skupno z 
nirckcii«! pn.'.ti', IclcMiafa in lclefona pričela z akcijo za uvedbo primerne pove- 
zave med domovi v planinah, ki bi lahko služila turistom, kakor tudi gorski 
reševalni službi. 
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č) Trgovina in obrt 

Mimo gostinstva in prometa sta trgovina in obrt tisti gospodarski panogi, 
ki imata, oziroma naj bi imeli, največ gospodarskih koristi iz turizma. V razvitih 
evropskih turističnih državah pride, tako cenijo, od celotne turistove potrošnje 
najmanj 30 0/o na trgovino in obrt. Pri nas je ta odstotek bistveno nižji in ne 
doseže niti 8 %. Vsekakor pa bi morala biti in bi lahko bila pri nas potrošnja 
turistov v trgovini in obrti znatno večja. Nedvomno se skriva prav v teh gospo- 
darskih panogah rezerva in lepa možnost za povečanje gospodarskega efekta 
turizma. Da bi ta efekt dosegli, morata biti trgovina in obrt v naših turističnih 
krajih in prehodnih centrih organizirana tako, da z ene strani ustrezata vsem 
potrebam in tudi najbolj zahtevnim turistovim željam, z druge strani pa spod- 
bujata turista k večji potrošnji oziroma vzbujata v njem željo po sicer nepred- 
videnih nakupih. Mreža trgovinskih in obrtnih poslovalnic bi morala biti orga- 
nizirana tako, da bi dopuščala najbolj prožne oblike. V turističnih krajih je 
treba povečati mrežo tovrstnih obratov z ustanavljanjem sezonskih poslovalnic; 
večja proizvajalna podjetja naj bi prepustila trgovinskim poslovalnicam in 
večjim hotelom v komisijsko prodajo predvsem tiste proizvode, ki so za ino- 
zemske turiste interesantni, ni pa z njimi založena redna trgovinska nireza. Za 
prodajo sadja in zelenjave naj bi se uvedel ambulantni način trgovanja na stoj- 
nicah in v montažnih sezonskih prodajalnah. Na železniških postajah v mestih 
in na večjih križiščih bi morala biti organizirana prodaja hrane, napitkov, pijač, 
tobačnih izdelkov in časopisov, tako da je potniku dana možnost neposrednega 
in hitrega nakupa. 

Državni sekretariat za blagovni promet LRS naj bi skupno s Trgovinsko 
in Obrtno zbornico izdelal program akcij, ki so potrebne za postopno izboljšanje 
sedanjega stanja, pristojni organi ljudskih odborov pa naj bi izvedbo teh akcij 
omogočili in skrbeli za to, da bosta tudi trgovina in obrt imeli čim večje gospo- 
darske koristi od turističnega prometa, zlasti pa, da se bo povečal devizni priliv 
iz inozemskega turizma. 

d) Komunalne naprave 

Poleg nastanitvenih objektov in javnega prometa so komunalne naprave 
v turističnih krajih bistvene važnosti za razvoj turističnega gospodarstva. Vodo- 
vod, elektrika, kanalizacija, primerne lokalne ceste in poti ter urejene zelene 
površine, to je v tehničnem pogledu minimum, ki je potreben za urejeno podobo 
turističnega kraja. 

Osnova za izgradnjo in ureditev turističnih krajev nasploh in posebej se za 
komunalne ureditve so urbanistični načrti. Z njimi je treba poleg drugega zava- 
rovati tudi naravo in arhitektonsko podobo kraja, kar pomeni že samo po sebi 
turistično privlačnost in pogoj za razvoj turizma. Da bi prav v turističnih krajih 
primerno zaščitili naravne lepote, je z odlokom o določitvi krajev, za katere 
daje soglasje k potrditvi urbanističnega programa Sekretariat IS za urbanizem 
(Ur. 1. LRS, št. 15/1959), določeno, da morajo turistični centri Slovenije pred- 
ložiti svoje urbanistične programe v soglasje Sekretariatu IS za urbanizem, 
stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve. Ljudski odbori in turistične orga- 
nizacije se ne zavedajo, kako važna je prioritetna rešitev tega vprašanja. Urba- 
nistični program bi moral posredovati koncept izgradnje turističnega kraja. Do 
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sedaj se je tega dela resno lotil samo Okrajni ljudski odbor Koper za obalno 
področje Slovenske Istre. 

Pristojni sveti okrajnih ljudskih odborov bi morali čimprej poskrbeti, da se 
izdelajo urbanistični programi za turistične centre. Delo na tem področju zahteva 
primerna sredstva, ki bi se morala zagoviti iz družbenih investicijskih skladov, 
kajti izdelava teh programov je osnova za nadaljnjo investicijsko izgradnjo. 
V okrajnem merilu bi bilo možno formirati posebno grupo, ki bi pod vodstvom 
strokovnjakov izdelala urbanistične načrte za turistične kraje na svojem pod- 
ročju. 

Stanje vodovoda je kritično predvsem v obmorskem pasu Slovenije, 
kier v primerni bližini ni zadostnih količin sladke vode za potrebe domačega 
prebivalstva in turizma. Hkrati je treba pri reševanju tega problema upoštevati 
perspektivne potrebe koprskega pristanišča. V Rogaški Slatini in na Bledu bo 
ta problem rešen v letu 1960. 

Mnogo slabše je v turističnih krajih s kanalizacijo. Razen v pre- 
hodnih centrih so naprave zastarele, ali pa jih sploh ni, kar močno vpliva na 
vzdrževanje higiene in na celotno ureditev naselij. 

Kljub gostemu električnemu omrežju v Sloveniji je v turističnih 
krajih izredno občutno pomanjkanje električne energije. Nizka napetost in 
nihanje napetosti predvsem v glavni turistični sezoni vpliva kvarno na vse elek- 
trične instalacije in stroje v gostinskih obratih, zato se kvaliteta uslug ob naj- 
večjem prometu precej zniža. Javna razsvetljava je pomanjkljiva, v večini 
turističnih krajev je pa sploh ni. 

V letu 1958 je bil v zveznem merilu razpisan poseben investicijski natečaj 
za ureditev komunalnih naprav v turističnih krajih. Kredita iz tega sklada so 
bile deležne občine Piran, Koper, Postojna, Bled in Rogaška Slatina. Investi- 
cijska sredstva, ki bodo na podlagi spremembe zveznega družbenega plana 
dodeljena občinam, na področju katerih se ustvarja inozemski turistični promet, 
bodo morala služiti predvsem za ureditev komunalnih naprav v teh krajih. Se 
vedno pa bo ostalo odprto vprašanje sredstev za tiste turistične kraje, v katerih 
se razvija predvsem domači turizem in ki se morajo prav tako primerno urediti. 

V okviru komunalne ureditve turističnih krajev je treba obravnavati tudi 
vprašanje zakonske zaščite naravnih znamenitosti, spome- 
nikov NOB in kulturno zgodovinskih spomenikov. Postopek za zakonsko zaščito 
ie določen z republiškim zakonom, potrebno pa bi bilo pospešiti proglasitev 
zaščitenih  predelov in objektov in  upoštevati  pri tem  tudi interese turizma. 

e) Turistične naprave in turistične atrakcije 

Močan vpliv na razvoj turističnega prometa ima tudi primerna ureditev 
turističnih naprav in turistične atrakcije. Te naprave bi morale biti sestavni 
del turističnih uslug, ki vplivajo v veliki meri na zadrževanje turistov v posa- 
meznih krajih in s tem na gospodarski uspeh turističnega prometa. Hkrati pa so 
turistične naprave izredno važne za razvoj domačega turizma in osnovni pogoj 

primeren oddih delovnih ljudi in za rekreacijo njihove delovne sposobnosti. 
Investicije v izgradnjo in ureditev teh naprav in objektov so torej prav tako 
važne kot investicije v objekte posameznih gospodarskih dejavnosti, ki sode- 
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lujejo v turističnem prometu. Razlika v investicijskih vlaganjih je samo v tem, 
da se te investicije ne morejo istovetiti z gospodarskimi investicijami in je za te 
namene potrebna dotacija skupnosti. 

Temu vprašanju se je v dosedanjem razvoju turizma posvečalo vse premalo 
pozornosti. Iniciativo so prevzela v glavnem turistična društva ter planinske 
in športne organizacije. 

Slovenija ima v okolici večjih naselij in industrijskih in turističnih krajev 
mnogo izletnih točk in naravnih zanimivosti, ki so razmeroma slabo dostopne. 
Prav tako na teh področjih ni preskrbljeno za prehrano obiskovalcev. Ureditev 
in izgradnja izletnih točk bi morala ostati tudi vnaprej naloga turističnih in 
planinskih društev, katerim bi morali pomagati in poskrbeti za potrebna sred- 
stva pristojni ljudski odbori. 

Za izgradnjo športnih kopališč so v zadnjih letih uporabila turistična 
društva dodeljeno dotacijo, za izboljšanje pogojev za letni oddih in s sodelo- 
vanjem ljudskih odborov uredila te objekte v manjših turističnih krajih. S tem 
je bilo le delno zadoščeno potrebam domačega prebivalstva in izletnikov, ni pa 
bilo poskrbljeno za upravljanje in vzdrževanje teh objektov, ki spadajo vse- 
kakor v okvir komunalnih dejavnosti. Razmeroma slabo je rešeno vprašanje 
športnih kopališč v večjih turističnih in prehodnih centrih, kakor tudi v na- 
ravnih zdraviliščih. Prav v zdraviliščih bi bilo možno uporabiti v te namene 
zdravilne vrelce in tako omogočiti njih izkoriščanje v čim širšem obsegu. 

Športna igrišča so bila grajena in namenjena le ožjemu krogu članov 
športnih organizacij; športnih igrišč, ki bi se lahko izkoriščala v turističnem 
prometu in bi bila temu primerno tudi urejena, pa v turističnih krajih Slovenije 
ni, čeprav bi bila taka investicija lahko izplačana v razmeroma kratkem 
obdobju. 

Tudi v lovu in ribolovu ima LR Slovenija velike možnosti za povečanje 
turističnega prometa iz inozemstva. Čeprav je zanimanje tujih turistov za te vrste 
udejstvovanja izredno veliko, še vedno nismo pravilno vskladili posamezna vpra- 
šanja s potrebami sodobnega turizma, predvsem kar se tiče cen in propagande. 

f) Potovalne agencije 

V LR Sloveniji je pet potovalnih agencij s skupno 22 poslovalnicami, od 
katerih so tri sezonske. Vsa ta podjetja so ustvarila v letu 1958 skupno 
2 449 246 000 dinarjev prometa in so imela 458 uslužbencev. Struktura skupnega 
prometa potovalnih agencij je bila v omenjenem obdobju naslednja: 

menjalna služba  21 % skupnega prometa 
prodaja domačih vozovnic  18 % skupnega prometa 
poslovanje z inozemstvom  16 % skupnega prometa 
izleti   v  inozemstvo  14 o/o skupnega prometa 
vozni park  11 0/o skupnega prometa 
prodaja inozemskih vozovnic  Si/o skupnega prometa 
ostalo ,    ,    , 6 o/o skupnega prometa 
izleti  v državi  5 % skupnega prometa 
hotelske rezervacije  1 % skupnega prometa 
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V strukturi prometa je na prvem mestu menjalna služba, na drugem pro- 
daja dojnacih vozovnic, na tretjem pa poslovanje z inozemstvom. Hotelske 
rezervacije tvorijo le 1 % skupnega prometa, vendar je treba pri tem poudariti, 
da so rezervacije zajete tudi v postavkah: poslovanje z inozemstvom in izleti 
v državi. Tako je približno 15—20 % prometa potovalnih agencij vezanega na 
poslovanje z gostinskimi podjetji. 

Struktura prometa potovalnih agencij kaže v grobem tudi -obseg dejavnosti 
teh gospodarskih organizacij. Sektor domačega turizma bi moral biti najvažnejše 
torišče dela potovalnih agencij. Sem spada organizacija letnega oddiha in orga- 
nizacija izletov in potovanj doma in v tujino. Organizacija letnega oddiha ima 
v zadnjih letih le manjši obseg, ker se je z opustitvijo planskega razmeščanja 
domačih turistov na eni strani in z ustanavljanjem vedno večjega števila počit- 
niških doniov organizacija letnega oddiha prenesla bolj na posamezne sindikalne 
podružnice. Ob večji zmogljivosti počitniških domov in ob možnosti, da se poslu- 
žuieio uslug v domovih člani različnih sindikalnih podružnic pa je predvsem 
v zadnjih dveh letih močno opaziti pomanjkanje organizacije, ki bi bila zmožna 
dajati informacije o nezasedenih kapacitetah in ki bi rezervirala usluge za 
člane sindikatov. V glavni turistični sezoni gostinskim podjetjem ni mnogo do 
posredovanja potovalnih agencij, pač zaradi nezadostnih nastanitvenih kapacitet. 
V nesezonskem času se to stanje bistveno spremeni. Res je, da je posrednik 
v tem primeru potreben gostinski gospodarski organizaciji, torej nasprotno prej 
navedeni ugotovitvi, da ko je posrednik potreben gostu, ki bi želel izkoristiti 
usluge počitniškega doma. V obeh primerih pa je nujno upoštevati tudi dejstvo, 
da so potovalne agencije gospodarske organizacije, ki stremijo za tem, da so 
vse dejavnosti v delovnem območju podjetja rentabilne. Dokaz za to so razme- 
roma visoke postavke v skupnem prometu, ki se nanašajo1 na izlete v inozemstvo 
in izlete v državi, kajti te usluge so kombinirane s prevozi lastnega avtobusnega 
parka potovalnih agencij. 

V turističnem prometu iz inozemstva je potovalnim agencijam namenjena 
posebna vloga, ki se bistveno razlikuje od vloge, kakršno imajo v tem pogledu 
notovalne agencije na zahodu. Nezaupanje v pravilnost poslovanja gostinskih 
gospodarskih organizacij z inozemstvom je bil razlog, da se je turistično poslo- 
vanje z inozemstvom poverilo skoro izključno potovalnim agencijam. Analogno 
zunanji trgovini je tudi za potovalne agencije uvedena obvezna registracija za 
zunanjetrgovinske posle. V Sloveniji so registrirane tri potovalne agencije, 
vendar je v letu 1958 ustvarilo samo podjetje Putnik Slovenija (sedaj Kompas) 
69 % celotnega prometa z inozemstvom. Naše potovalne agencije se pojavljajo 

inozemskem trgu kot akviziterji turistov in nastopajo s ponudbo predvsem 
tuiih storitev, medtem ko se potovalne agencije na zahodu ukvarjajo predvsem 
z organizacijo potovanj in letovanj domačih turistov; sprejemanje tujih turistov 
ie drugotnega pomena. Inozemski partner je v tem našem načinu poslovanja več 
ali manj primoran sprejeti za kontrahenta našo potovalno agencijo, po drugi 
strani pa je proizvajalec storitev — gostinsko podjetje dolžno privoliti v program 
bivanja inozemskega gosta, ki ga razpiše potovalna agencija po lastni uvidev- 
nosti in po komercialnem učinku za posrednika. 

Pri navedenem načinu prodaje storitev se avtomatično povišujejo stroški 
posredovanja v breme naših podjetij, ker inozemski partner ni pripravljen deliti 
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provizijo prvemu posredniku, naše potovalne agencije pa morajo kriti stroške 
akvizicijskih potovanj in stroške propagande. S tem prihajamo postopoma do 
tega, da prodajo potovalne agencije v inozemstvo pretežno hotelske usluge, kom- 
binirane z uslugami njihovega lastnega prevoznega parka. Ker imajo potovalne 
agencije za prevožene kilometre v inozemskem turističnem prometu odobreno 
določeno premijo, so za te organizacije ti posli razmeroma donosni v glavni 
turistični sezoni. V nesezonskem času pa kapacitete prevoznega parka niso za- 
dostno izkoriščene, zato so začele potovalne agencije v Sloveniji uvajati redne 
avtobusne linije in so tudi registrirane kot podjetja javnega cestnega prometa. 
Avtobusna podjetja so v zadnjem času dosegla pomemben napredek v izbolj- 
šanju avtoparkov tako količinsko kot kavostno, zato se odpira vprašanje, ah 
bi se potovalne agencije tudi v bodoče potegovale za lastni vozni park, ce bi ne 
imele omenjene pomoči skupnosti in če bi za svoje aranžmaje dobivale v nor- 
malnih razmerah vozila od avtobusnih podjetij. Tak sistem dela zelo verjetno 
ni ekonomsko utemeljen, zato bi bilo potrebno pripraviti analize, na podlagi 
katerih bi bilo možno delo pravilno razmejiti. 

Po statistikah turističnega prometa in strukture inozemskih gostov je možno 
zaključiti, da raste iz leta v leto turistični promet z Zahodno Nemčijo in Avstrijo, 
da pa postopno upada promet z drugimi evropskimi državami. To je posledica 
premajhnega interesa turističnih in gostinskih gospodarskih organizacij, da bi 
si širile trg. Prav tako je opaziti, da se v zadnjih dveh letih inozemske potovalne 
agencije obračajo vedno bolj neposredno na gostinska podjetja in se izogibajo 
posredovanja potovalnih agencij. Vse to je bolj ali manj posledica nelojalne 
konkurence in nekoordiniranega nastopa registriranih podjetij na inozemskem 
trgu. Najmočnejšo konkurenco je opaziti ravno med tistimi podjetji, ki ustvar 
jajo največji promet, zato bi z zmanjšanjem števila pooblaščenih podjetij ne 
dosegli izboljšanja, pač pa bi bilo nujno doseči, in sicer v zveznem merilu, da 
se poslovanje z inozemstvom dovoli tudi večjim gostinskim gospodarskim orga- 
nizacijam, ki ustrezajo potrebnim pogojem. Pri tem bi bilo, seveda na podlag! 
analiz, treba ugotoviti istovetnost vsebine poslovanja zunanje trgovine in ino- 
zemskega turizma. V zunanji trgovini proda izvoznik blago trgovcu v ino- 
zemstvu, ki nato sam skrbi za plasiranje, v inozemskem turizmu pa neposredni 
potrošnik uporablja storitve na mestu proizvodnje, zato je situacija ista kot 
v notranji trgovini. 

Organizacija informativne službe je prepuščena potovalnim agencijam 
samim. Ta je ponekod slabša, drugje bolje organizirana, je pa pomanjkljiva tudi 
pri najboljših potovalnih agencijah. Za to službo se nekoordinirano trosijo 
znatna sredstva. Edina pozitivna rešitev bi bila v tem, da organizirajo turistične 
zveze republik skupno s Turistično zvezo Jugoslavije centralno turistično infor- 
macijsko službo, ki bo oskrbovala s potrebnim gradivom potovalne agencije, pa 
tudi vse druge organe in organizacije, in ki bodo osnova za organizirano turi- 
stično propagando. 

Menjalno službo opravljajo potovalne agencije po pooblastilu Narodne 
banke FLRJ. V krajih, kjer ni pogojev za poslovanje potovalne agencije, so to 
službo prevzeli biroji turističnih društev in delno tudi gostinska podjetja. V času 
turistične sezone je mreža menjalnic v Sloveniji, kot izrazito obmejni turistični 
pokrajini, nezadostna. Menjalnice bi morale biti na vseh obmejnih prehodih, da 
bi na ta način dosegli tudi v turističnem prometu sorazmeren priliv deviznih 
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sredstev. Provizija, ki jo odobrava Narodna banka FLRJ za izvrševanje .menjal- 
nih poslov, zadostuje pri večjem prometu za kritje stroškov, ki so zvezani s to 
službo. Investicijska sredstva za izgradnjo menjalnic na obmejnih blokih pa bi 
morala okrbeti Narodna banka FLRJ skupno s  pristojnimi ljudskimi  odbori. 

Potovalne agencije nimajo statusa turistične gospodarske organizacije, v 
katerem naj bi bila upoštevana vsa specifičnost njihovega poslovanja. Prav tako 
je nerešeno vprašanje obstoja in pravilnosti poslovanja birojev turističnih dru- 
štev ki opravljajo poleg menjalne še informacijsko službo in v večini primerov 
posredujejo oddajanje zasebnih turističnih sob. 

Potovalne agencije imajo svoje strokovno združenje v Beogradu; istočasno 
so te organizacije članice gostinskih zbornic. Biroji turističnih društev pa nimajo 
svoje strokovne organizacije in so v svojem delu navezane na turistična društva. 
Neurejeno stanje v medsebojnih odnosih potovalnih agencij samih ter potovalnih 
aeencii in birojev turističnih društev nujno terja primerne zakonske predpise 
in pa ustanovitev sekcije združenja potovalnih agencij za Slovenijo, katere člani 
bi morali biti tudi omenjeni biroji. 

V potovalnih agencijah v LR Sloveniji je zaposlenih 458 oseb, od tega 158 
delavcev in 300 nameščencev. Višješolsko izobrazbo ima 16 nameščencev, sred- 
nješolsko izobrazbo pa 184 nameščencev. Od skupnega števila zaposlenih obvlada 
en tuj jezik 176 oseb, dva in več pa 112 oseb. Delavci so v pretežni meri zapo- 
sleni v avtoparkih in imajo predpisano kvalifikacijo. Uslužbenci potovalnih 
agencij so v glavnem absolventi splošnih srednjih in srednjih ekonomskih šol 
ter filozofske in ekonomske fakultete. Specifičnost dela v teh organizacijah 
nujno zahteva poznavanje stroke, ki ga dobijo uslužbenci lahko samo s prak- 
tičnim delom in na kratkih tečajih, ki jih organizirajo organizacije same v času 
mrtve sezone. Kvaliteta dela in storilnost prav zaradi tega nista na primerni 
višini, zato bi bilo nujno, da se v okviru pripravljajoče se višje šole za gostinsko 
osebje predvidi vzgoja osebja za potrebe potovalnih agencij. 

g) Turistična propaganda 

Turistična propaganda je osnovnega pomena za uspešen razvoj turističnega 
prometa. Uspeh propagande je odvisen od pravilne organizacije in smotrne upo- 
rabe vloženih sredstev. S turistično propagando se ukvarja v Sloveniji cela vrsta 
organizacij in podjetij, katerih delo na tem področju je le deloma vsklajeno, 
in to v okviru turističnih družbenih organizacij, medtem ko je koordinacija 
turistične propagandne dejavnosti drugih organizacij in podjetij pomanjkljiva, 
ali pa je sploh ni. 

Za splošno turistično propagando skrbi v LR Sloveniji Turistična zveza 
Slovenije, okrajne turistične zveze in turistična društva. Enako poteka organi- 
zacija službe splošne turistične propagande v ostalih republikah. Turistična 
zveza Jugoslavije pa ima v službi splošne turistične propagande zajeta tudi 
turistična predstavništva v inozemstvu. 

Poleg navedenih turističnih organizacij je še več družbenih organizacij, ki 
s svojim propagandnim delovanjem posredno ali neposredno vplivajo na razvoj 
turističnega prometa, tako n. pr. Avtomoto zveza, Planinska zveza, Počitniška 
zveza. Zveza tabornikov, sindikalne in mladinske organizacije, Zveza esperan- 
tistov',   Izseljenska   matica   In   druge-   Tudi   te   organizacije   opravljajo   službo 
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splošne turistične propagande, ki pa je po svoji vsebini bolj ali manj osredo- 
točena na določene oblike in vrste turizma. 

Za komercialno turistično propagando skrbijo posamezne potovalne agencije, 
gostinske in turistične gospodarske organizacije, proimetna podjetja, pa tudi 
republiška in okrajne gostinske zbornice. 

Splošna turistična propaganda naj bi imela za cilj, vzbuditi pri. turistih 
doma -in v tujini zanimanje za obisk države, posameznih republik, posameznih 
turističnih področij in turističnih krajev. V tem smislu je bila tudi porazdeljena 
dejavnost turistične propagande med posamezne turistične organizacije. 

Komercialno turistično propagando pa imajo na skrbi gostinske zbornice m 
gospodarske organizacije, tako da propagirajo storitve gostinskih podjetij ozi- 
roma storitve določenih gospodarskih organizacij. 

Od osvoboditve do konca leta 1958 je bilo izdanih v Sloveniji od navedenih 
organizacij in podjetij čez 4 milijone kosov raznih propagandnih edicij v skupni 
vrednosti približno 108 milijonov dinarjev. Razen izdatkov za tiskane edicije, 
ki jih je lažje evidentirati, pa je še mnogo drugih propagandnih izdatkov, za 
katere nimamo podrobnejših podatkov. To so izdatki za turistične razstave, za 
oglase, za članke v časopisju, za fotomaterial in fototeko, diapozitive, propa- 
gandna potovanja, predavanja itd., ki znašajo po grobi ocenitvi vsaj tretjmo 
izdatkov za tiskane edicije. 

Večji del izdatkov za splošno turistično propagando je bil finansiran iz 
proračunskih sredstev republike in posameznih okrajnih ter občinskih ljudskih 
odborov. Stroške za komercialno propagando krijejo gostinske zbornice iz pro- 
pagandnih sredstev gostinskih gospodarskih organizacij, ker gre v teh primerih 
za izdajanje cenikov za gostinske storitve za republiko ali določena turistična 
področja. Lastnih skladov za propagando gostinske zbornice ne morejo formirati 
iz svojih lastnih dohodkov oziroma prispevkov članov. Gospodarske organizacije 
krijejo stroške propagande iz materialnih stroškov. 

Celotna turistična propaganda je bila v povojnih letih usmerjena na izda- 
janje propagandnih edicij, v glavnem prospektov in lepakov. Posamezna pod- 
ročja in okraji so izdali tudi lastne vodiče, medtem ko turističnega vodiča 
Slovenije še nimamo in smo v tem pogledu zaostali za drugimi republikami 
(Bosna in Hercegovina, Srbija, Hrvatska). Glede na hiter razvoj turističnega 
prometa v povojnih letih je bilo nujno, da smo se prav s propagandnimi edici- 
jami skušali uveljaviti predvsem na inozemskih trgih. Čeprav je izdajanje pro- 
pagandnih edicij samo ena izmed oblik turistične propagande, je bilo celotno 
delo na tem področju usmerjeno le na to dejavnost. Gospodarskega uspeha 
vloženih sredstev v. propagando ni možno oceniti, ker o tem nismo vodili evi- 
dence; lahko pa ugotovimo prav na primerih Gorenjske, da se je obisk inozemskih 
in domačih turistov močno povečal prav v letih 1958 in 1959, ko je Gorenjska 
turistična zveza izdala s pomočjo okrajnega ljudskega odbora Kranj precej 
kvalitetnih prospektov in z njimi vsaj delno založila inozemski trg. 

Pri sedanjem razvoju turističnega prometa in pri stanju turističnih kapa- 
citet, ki jih je v času glavne sezone možno popolnoma zasesti, pa sta vloga in 
pomen splošne in komercialne turistične propagande mnogo širša. Glede na 
hudo konkurenco sosednih turističnih držav bi morala biti turistična propaganda 
Slovenije usmerjena predvsem v borbo za čim večji dotok deviznih sredstev 
v zimski sezoni in v času izven glavne turistične sezone. V ta namen bi bile 
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potrebne analize turističnih tržišč v inozemstvu, ki bi pokazale, kakšne propa- 
gandne akcije bi bile potrebne v zveznem, republiškem in lokalnem merilu na 
določenih turističnih področjih. Vanje bi morali zajeti tudi organizacijo prire- 
ditev, pravilen odnos do turistov, kvaliteto in izbiro turističnih storitev in 
uslug, pravilen postopek na obmejnih blokih, odnose v zvezi s potnimi listi in 
vizumi, postopek prijavne in odjavne službe in podobno. S tem bi se izpopolnila 
turistična propaganda v smeri pridobivanja gostov in borbe za goste. 

Sestavni del turistične propagande je tudi turistična informativna služba. 
Turistični informativni službi je bilo posvečeno v zveznem in tudi v republiškem 
merilu prav malo, pozornosti. Posamezne potovalne agencije so jo organizirale 
v okviru potreb lastnega poslovanja, turistične organizacije pa je niso uvedle, 
čeprav je bila ta potreba ugotovljena vsako leto. Z uvedbo turistične informa- 
tivne službe je tesno povezana tudi vzgoja informatorjev, ki v tej službi ne bi 
smeli biti zgolj informatorji, ki odgovarjajo na vprašanja gosta, ampak propa- 
gandisti, ki s pravilnimi informacijami pripravijo gosta do čim večje potrošnje 
v turističnem prometu. 

Osnovne pomanjkljivosti v turistični propagandi pri nas so bile v tem, da 
je bilo delo na tem področju kampanjsko, nekoordinirano in večkrat tudi ama- 
tersko. Razmejitev dela bi morala biti izpeljana od zveznih organizacij navzdol, 
pri čemer bi bilo treba upoštevati vlogo in naloge turističnih predstavništev 
v inozemstvu. Poleg propagandne in informacijske službe za celo FLRJ bi morala 
ta predstavništva oskrbeti posamezne republiške turistične zveze tudi s podatki, 
ki bi bili osnova za analizo turističnih tržišč v inozemstvu. 

Splošna turistična propaganda bi morala imeti za osnovo dolgoročen per- 
spektivni plan. Po nalogah, ki bi izvirale iz tega plana, bi bilo možno usmerjati 
in vsklajcvati propagandne akcije posameznih družbenih in gospodarskih orga- 
nizacij in tako doseči iz turističnega prometa čim večji gospodarski uspeh. 
Turistična zveza Slovenije ima po sestavu članstva vse možnosti, da prevzame 
to kooordinacijsko nalogo in nalogo usmerjanja propagande, pri čemer bi bilo 
treba okrepiti morda samo vlogo njenih statutarnih organov. 

Hkrati z dolgoročnim planiranjem splošne turistične propagande bi morali 
predvideti tudi sredstva za izvedbo tega programa. Proračunska sredstva, ki so 
se odobravala že do zdaj, naj bi bila stalna v določenih zneskih; prav tako bi 
bilo treba predvideti združevanje sredstev raznih organizacij in soudeležbo 
s sredstvi podjetij, ki imajo posredne ali neposredne koristi od turističnega 
prometa. Na ta način bi se doseglo smotrno uporabo sredstev in večji gospo- 
darski učinek propagandnih akcij. Na podlagi predvidevanj plana, vsakoletno 
izvršenih akcij in vloženih sredstev v turistično propagando bi bilo treba izraču- 
nati in opazovati tudi ekonomski učinek splošne in seveda komercialne turistične 
propagande. 

Poleg navedeno vloge turistične propagande, katere cilj je pridobiti čim 
-. „ostov. bi l)'!11 Ii('b:i upoštevali ludi drugo vzporedno vlogo te dejavnosti, 

t i turistično vzgojo prebivalcev turističnega kraja in posameznih turističnih 
oodročij. Dejstvo je, da je odnos gostinskega osebja in osebja v turističnih 
orcanizacijah do inozemskega gosta včasih še vedno preveč servilen. Hkrati 

moramo ugotoviti, da je odnos mladine in ostalih prebivalcev v turističnih 
krajih v mnogih primerih odbijajoč in nepravilen. To vzgojo bi morala prevzeti 
turistična društva s pomočjo družbenih in političnih organizacij. 
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4. Turistična društva in zveze 

Osnovne celice za pospeševanje turizma v turističnih krajih so turistična 
in turističnoolepševalna društva. Na splošno imajo te organizacije ravno v 
Sloveniji bogato tradicijo, ki sega v leta pred prvo svetovno vojno. 

Njihovo delo se je opiralo le na osebno iniciativo posameznikov. V letu 1952 
so turistična društva postala organ družbenega upravljanja v turizmu. Težišče 
njihovega dela je ustvarjanje pogojev za razvoj turizma v njihovem kraju, zato 
je njihova funkcija poglavitno receptivnega značaja. S svojim delom pomagajo 
organom ljudske oblasti v prizadevanjih za gospodarsko izkoriščanje turističnih 
vrednot in so si nedvomno že opravičila svoj obstoj. Po stanju iz leta 1959 
obsega mreža turističnih organizacij 138 društev s čez 15 000 člani. 

Delo teh organizacij se odvija preko njihovih tajništev. Glede na nagel 
razmah turističnega prometa v Sloveniji bi morala imeti društva v večjih turi- 
stičnih krajih stalno nameščene tajnike, ker se je v praksi pokazalo, da se s 
prostovoljnim delom naloge organizacije ne morejo opraviti pravočasno in 
pravilno. 

V posameznih turističnih krajih vzdržujejo turistična društva turistične 
informacijske biroje, ki posredujejo turistom informacije, skrbijo za organizacijo 
prireditev, po potrebi pa se ukvarjajo tudi s posameznimi komercialnimi posli 
in menjalno službo. Takih birojev je v Sloveniji 37, in to tam, kjer ni možnosti 
za obstoj potovalne agencije. Da bi se njihovo poslovanje vskladilo z obstoječimi 
predpisi o gospodarskem poslovanju in omogočila tendenca razširjevanja komer- 
cialnih poslov, bi bilo treba z zakonskimi predpisi določiti pogoje za njihovo 
delovanje. 

V razvojnem procesu organizacijskih oblik družbenega upravljanja v 
turizmu so bile nedavno formirane turistične zveze, ki obstajajo v vseh okrajih, 
razen v murskosoboškem. Njihova naloga je, da v okrajnem merilu koordinirajo 
dejavnost turističnih društev, skrbijo za razširitev mreže ter opravljajo propa- 
gandno in informacijsko službo. Vse okrajne zveze imajo v svojem tajništvu 
najmanj enega stalnega uslužbenca, ki skrbi za izpolnjevanje nalog posamezne 
organizacije. 

Osrednja republiška turistična organizacija — Turistična zveza Slovenije — 
ima poleg naloge, ki je analogna delovanju okrajnih zvez, še koordinacijsko 
vlogo gospodarskih in družbenih organizacij, ki neposredno delujejo v turizmu 
in vplivajo na njegov razvoj (tako n. pr. Planinska zveza. Sindikati, Avto-moto 
zveza. Taborniki, Počitniška zveza in pod.). To se dosega predvsem s članstvom 
teh organizacij v Turistični zvezi Slovenije. 

Turistična zveza Slovenije opravlja svoje delo preko tajništva, ki ima stalen 
aparat uslužbencev. 

Za izpolnitev svojega delovnega programa prejemajo turistične organizacije 
dotacije iz proračunskih sredstev občin, okrajev in republike. V poglavju o 
propagandi je vprašanje finansiranja turistične propagandne dejavnosti posebej 
obdelano. Stroški za informativno službo in za vzdrževanje potrebnega aparata 
teh organizacij bi se morali kriti tudi v bodoče iz teh virov. Opozoriti bi bilo 
treba, da prejemajo turistični kraji turistično takso, ki bi morala biti tudi v 
bodoče dohodek turističnih društev s pogojem, da se uporabijo ta sredstva samo 
v skladu s programom, ki ga je predhodno potrdil pristojni upravni organ. 
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II. STANJE IN PROBLEMI GOSTINSTVA 

1. Organizacija gostinske mreže 

Osnove za razvoj gostinstva v predvojni dobi so bile predvsem ekonomske 
koristi ki so jih imeli posamezniki od te dejavnoti. Prav zaradi tega je bila 
mreža gostinskih obratov razdrobljena ter so prevladovali majhni obrati. V letu 
1922 je bilo v Sloveniji 5600 gostišč, v letu 1938 pa že 6228. Popolnoma je pre- 
vladoval zasebni sektor. V gostinskih obratih je bilo na razpolago 8500, v za- 
sebnih turističnih sobah pa še ostalih 8000 ležišč, kar je predstavljalo skupno 
16 500 ležišč za potrebe turizma. 

Med drugo svetovno vojno je gostinstvo utrpelo znatno škodo, kar je vpli- 
valo tudi na nadaljnji razvoj te dejavnosti. Velik del gostinskih obratov je 
bil poškodovan, zlasti pa je bila uničena oprema in inventar. 

Proti koncu leta 1945 so se začele ustanavljati v še obstoječih večjih obratih 
prve menze zaprtega tipa. V letu 1946 je bilo ustanovljeno republiško gostinsko 
podjetje, ki je zajelo v svojem sklopu vse nacionalizirane hotele in restavracije 
v prehodnih centrih, letoviščih in zdraviliščih. Konec leta 1947 so se iz opuščenih 
zasebnih  gostišč  in  pogodbeno prevzetih  obratov začela  ustanavljati  mestna 
in krajevna gostinska podjetja. Vzporedno z razvojem mreže gostinskih obratov 

ie večalo tudi število menz, delavsko uslužbenskih restavracij in počitniških 
domov.  Zaradi pomanjkanja  gostišč na podeželju in na  posameznih  izletnih 
točkah, t. j. v krajih, ki so več ali manj oddaljeni od gostih naselij, je bila v 
letu 1950 uvedena oblika zakupnih gostišč in s tem možnost, da je prevzel gostišče 

upravljanje zasebnik in plačal za to določeno zakupnino. Z izidom zvezne 
uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih (Ur. 1. FLRJ, št. 6/1954) ter republiško 
uredbe o zasebnih gostiščih (Ur. L LRS, št. 14/1954) pa je bila ta oblika gostišč 
kiniena   ker so imeli ljudski odbori možnost oddati manjše obrate, ki so bili 

družbena last v upravljanje kolektivu do 5 oseb, na podlagi določenih pravil, 
krali P« so bile dovolJene določene vrste zasebnih gostinskih obratov. Ob koncu 
>ta  1954 Je bil0 v LR sloveniJi skupno 3042 gostinskih obratov, od teh 1313 

splošno  družbenem  sektorju,   166   v  sektorju   družbenih  organizacij,   347   v 
družnem in 1216 v zasebnem sektorju. To stanje se do leta 1959 ni bistveno 
■-menilo,  razen da se je v letu  1958 občutno zmanjšalo število zadružnih 

SP i''   Ker gre v tem primeru v glavnem le za manjša gostišča na podeželju, 
^08,! s tem v zvezi povečalo tevilo zasebnih gostišč. Ob koncu leta 1958 je bilo 
^LR Sloveniji po podatkih Zavoda za statistiko LRS 2959 gostinskih obratov, 
v, teea 1293 v splošno družbenem sektorju, 149 v sektorju družbenih organi- 

■ ■   77 v zadružnem sektorju in 1440 zasebnih gostišč. Ti podatki pa ne prika- 
.  .'    ^.janskfga stanja, kc-r v  njih niso zajeti sezonski gostinski obrati, ki 

'b'kom'U leta  1958 niso bili odprti. Da bi ugotovili, kakšno je natančno stanje 
0   r stinski  mreži ^lede na organizacijske oblike, sektorje in vrste obratov, je 
MU   upoštevajoč stanje  15. avgusta  1959, popisana celotna gostinska mreža v 

R Sloveniji. Popis so i/vršile okrajne gostinske zbornice. Republiška gostinska 
■iiira   bo  pregledala   podatke  po  popisnih  polah.  Zavod  za  statistiko  LRS 

0Ot.     Јн(> podatke obdelal v začetku leta 1960 in izdal posebno dokumentacijo. 
Do  i/.ida /ve/ne  uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih v letu  1954 so 
roslinski obiati  v sklopu centraliziranih krajevnih, mestnih in republiških 

1 t\    kih podjetij. Ta podjetja so bila formirana predvsem na teritorialnem 
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principu, pri čemer v večini primerov ni bila upoštevana ekonomska stran 
poslovanja. Decentralizacija podjetij je imela prav zaradi tega pozitivne uspehe, 
ker je povečanje števila gospodarskih organizacij pripomoglo k razvoju konku- 
renčnosti, k večji skrbi kolektivov za znižanje stroškov poslovanja in k pove- 
čanju asortimaja uslug. Vsekakor pa pri reorganizaciji mreže niso bili zadostno 
upoštevani ekonomski principi poslovanja, tako da je postal obstoj malih sahio- 
stojnih gostinskih obratov v mnogih primerih  problematičen. 

V mreži gostinskih obratov v LR Sloveniji predstavljajo 44 "/o skupnega 
števila obrati v splošno družbenem sektorju. Njihovo poslovanje 
se odvija v okviru gostinskih podjetij, samostojnih gostišč in »gostišč na 
pravila«. V teh organizacijskih oblikah so zajete vse vrste gostinskih obratov, 
od katerih je največ gostiln (STO) in najmanj mlečnih in brezalkoholnih resta- 
vracij (12). 

Posebna organizacijska oblika so »gostišča na pravila«, ki jih v 
smislu določb uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih upravlja delovni kolek- 
tiv; ta kolektiv sprejme pravila, ki mu jih predpiše pristojni občinski ljudski 
odbor. S pravili določi ljudski odbor poslovni predmet, osnovna sredstva, ki 
morajo biti družbena last, obratna sredstva in višino družbenih obveznosti 
gostišča. S tako organizacijsko obliko je možno v splošno družbenem sektorju 
voditi tudi male gostinske obrate, ki zaposlujejo 1 do 5 oseb, ne da bi bilo 
pri tem treba upoštevati določbe o poslovanju podjetij in samostojnih gostišč. 
Ker pa je večji del malih gostišč v LR Sloveniji zasebna last, so ljudski odbori 
vzeli obrate v najem in jih nato predali v upravljanje kolektivu lastnika — 
zasebnika. Na ta način je prejemal najemnino, užival pravice iz socialnega zava- 
rovanja in zaslužek gostinskega obrata. To je bilo popolnoma nepravilno. Z 
izvedbo zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč bodo 
ti obrati nacionalizirani in bodo prešli na ta način v splošno družbeni sektor, 
sektor. 

V nadaljnjem razvoju te organizacijske oblike gostišč bi bilo treba odpraviti 
pomanjkljivosti, ki so se pokazale v dosedanjem poslovanju, predvsem pa bi se 
morala izpopolniti pravila gostišč tako, da bi se kolektiv s podpisom pravil 
zavezal, da bo ustvaril lastne sklade za vzdrževanje in ureditev obratov ter za 
izboljšanje kvalitete uslug. 

V sektorju družbenih organizacij je zajetih 5 0/o gostišč celotne 
gostinske mreže v LR Sloveniji. To so gostinske enote, ki jih ustanavljajo po 
določbah 52. člena Uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih družbene orga- 
nizacije za svoje člane. Poleg delavsko uslužbenskih restavracij in menz ter 
počitniških domov gredo v ta sektor tudi planinske koče in domovi ter gostinske 
enote raznih športnih in turističnih društev. Po statističnih podatkih so najmoč- 
nejši v tem sektorju počitniški domovi ter planinski domovi in koče. Planinske 
domove in koče smo obravnavali posebej. Zaradi specifične naloge teh obratov 
bi bilo potrebno in pravilno, da se jim določi poseben status. Gostinske enote 
športnih in turističnih društev pa se popolnoma neupravičeno vodijo kot odprta 
gostišča. Ljudski odbori dopuščajo te izjeme z izgovorom, da si organizacije 
na ta način ustvarjajo potrebna sredstva za svoje poslovanje, čeprav prav ti 
obrati zaključujejo svoje letno poslovanje v .mnogih primerih z izgubo. 

Gostišča v zadružnem sektorju predstavljajo okrog 2% obratov 
v celotni mreži. Število teh obratov se je v zadnjih letih zelo zmanjšalo, ker 
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opuščajo zadružne organizacije tiste dejavnosti, ki ne gredo neposredno v nji- 
hovo delovno območje. Postopna opustitev še obstoječih zadružnih gostišč bi bila 
pravilna, ker gostinska dejavnost ne spada v delovno območje zadružnih orga- 
nizacij. Ta gostišča naj se izročijo potemtakem v upravljanje kolektivom in tako 
preidejo v mrežo gostišč splošno družbenega sektorja. 

Po številu obratov je v gostinski mreži Slovenije najmočneje zastopan 
zasebni sektor, saj je 48,5 0/o vseh gostinskih obratov zasebnih gostišč. 
Poudariti pa je treba, da je v teh obratih le 36 % vseh razpoložljivih sedežev 
v gostinstvu in komaj 5 % razpoložljivih ležišč. V zasebnem sektorju so zajeta 
le manjša gostišča na podeželju in na izletnih točkah, ki ustvarjajo skupno samo 
14 % celotnega gostinskega prometa. 

V zasebnih gostiščih ne sme biti zaposlena tuja delovna sila; prav tako ne 
sme imeti zasebno gostišče vajenca. Ker pa nudijo zasebne gostilne v krajih, 
kjer ni gostišč družbenega in zadružnega sektorja, hrano tudi abonentom in 
ker je v mnogih primerih starostna doba lastnikov zelo visoka, so občinski 
ljudski odbori dovolili po lastni uvidevnosti začasno zaposlitev tuje delovne sile, 
tako da je danes zaposlenih v teh obratih okrog 90 gostinskih delavcev, ki so 
v stalnem delovnem razmerju. Taka rešitev ni v soglasju s predpisi, odpira pa 
se vprašanje pravilne rešitve prav zaradi pomanjkanja gostišč splošno družbe- 
nega sektorja v teh krajih. 

V splošnem velja mnenje, da so storitve v zasebnih gostiščih boljše kot 
v obratih splošnega družbenega sektorja. Ta ugotovitev velja morda za nekaj 
primerov, pri katerih pa je treba upoštevati, da je zasebni sektor glede nabave 
prehranskih artiklov in pijač v privilegiranem položaju; za gospodarske organi- 
zacije nakup pri proizvajalcu načelno ni dovoljen, gospodarska sodišča pa za- 
sebnih gostišč ne štejejo za gospodarske organizacije. Na ta način je preskrba 
teh obratov mnogo bolj preprosta, kar lahko vpliva na kakovost in tudi na 
ceno storitev. Sicer pa je treba poudariti, da nudi večji del zasebnih gostišč 
prav na podeželju samo alkoholne pijače, in še to v zelo majhni izbiri, čeprav 
morajo po zveznem predpisu o vrstah gostinskih dejavnosti (Ur. 1. FLRJ, št. 
16/'1954) nuditi svojim gostom tudi gostilne toplo in hladno hrano ter alkoholne 
in brezalkoholne pijače. 

Tudi ureditev in oprema zasebnih gostišč v večini primerov ne ustreza 
določbam republiškega pravilnika o minimalni opremi in ureditvi gostinskih 
obratov (Ur. !. LKS, št. 9/1957), ker zasebniki nimajo interesa vlagati lastna 
sredstva za izboljšavo in obnovo, zlasti pa ne tam, kjer ni naraščaja, ki bi se 
posvetil temu poklicu. Sedanje stanje v zasebnih gostinskih obratih je zaradi 
I,.,.,! popolnoma nezadovoljivo. Ker pa pomenijo prav zasebna gostišča skoraj 
nolovieo gostinske mreže v LR Sloveniji, bi morala njihova ureditev, kakor tudi 
kvaliteta in izbira storitev ustrezati obstoječim potrebam in biti na primerni 
višini- zato je nujno, da se pristojne tržne in sanitarne inšpekcije pri pregledu 
teh gostišč ravnajo strogo po veljavnih predpisih in zahtevajo, da se ti predpisi 
brc /pogojno izpolnjujejo. Seveda bi tega ne smeli razumeli tako, da so za 
druga gostišča možni blažji kriteriji; veljati fnora načelo, da morajo biti gostišča 

splošno družbenem sektorju, kakor tudi v sektorju družbenih organizacij po 
svoji ureditvi in kvaliteti storitev vodilna in da morajo nuditi svojemu gostu 
več, kot pa zahtevajo veljavni predpisi. 
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V nadaljnjem razvoju gostinske mreže naj bi veljalo načelo, da so zasebni 
gostinski obrati potrebni kot dopolnilo mreže gostišč tam, kjer m materialnih 
pogojev za ustanovitev gostišča v splošno družbenem sektorju. Ljudski odbori 
naj bi pri izgradnji mreže gostišč upoštevali tudi potrebe v manjših naseljih 
in na podeželju ter ustvarili postopoma materialno osnovo za večji in hitrejši 
razvoj mreže gostišč družbenega sektorja. Dosledno izpolnjevanje predpisov 
o poslovanju, o vrstah in izbiri storitev ter o ureditvi in opremi gostinskih 
obratov v vseh sektorjih gostinstva pa bi brez posebnih investicijskih vlaganj 
lahko v veliki meri izboljšalo sedanje stanje. 

V smislu 48. člena uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih (Ur. 1, FLRJ, 
št. 6/1954) odreja obratovalni čas v gostinskih obratih delavski svet oziroma 
delovni kolektiv. Po določbah istega člena uredbe določa minimalni obratovalni 
čas ljudski odbor, ki pa lahko odredi tudi najdaljši obratovalni čas. Gostinski 
obrati v LR Sloveniji imajo v glavnem vsi najdaljši obratovalni čas, tako da 
še zapirajo navadno ob isti uri. V letoviških in zdraviliških krajih, še prav 
posebno pa v prehodnih turističnih krajih na tak način gostinstvo ne zajame 
vseh razpoložljivih kupnih fondov. S primerno spremembo oziroma razlago 
omenjenega zveznega predpisa bi bilo treba doseči, da bi odrejal minimalni 
obratovalni Čas pristojni ljudski odbor, maksimalni obratovalni čas in podalj- 
šanje tega časa v nočnih urah pa naj bi bila zadeva delovnega kolektiva; ta bi 
moral seveda obračunavati v cenah storitev tudi stroške, ki jih terja podaljšani 
obratovalni čas. Predpisano predhodno prijavljanje in predhodno plačevanje 
posebnih taks za podaljšani obratovalni čas v nočnih urah v gostinstvu naj 
bi se odpravilo. 

V okviru posameznih ljudskih odborov v turističnih krajih in v prehodnih 
centrih, še prav posebno pa v krajih z maloobmejnim prometom, bi bilo treba 
rešiti vprašanje obratovalnega časa tudi v trgovinskih in uslužnostnih obratih 
ter v obrtnih delavnicah. Obratovalni čas v posameznih vrstah teh obratov 
ni bilo treba prilagoditi potrebam turističnega prometa, ne glede na običajni 
dela prosti dan v tednu. 

2. Delovna sila v gostinstvu 

a) Vzgoja kadrov 

Število zaposlenega osebja v gostinstvu se je od leta 1953 dalje, torej po 
uveljavitvi zvezne uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih (Ur. 1. FLRJ 
št. 6/1954) zvečalo za 20% v letu 1958. Od skupnega števila je bilo v letu 1958 
6600 delavcev in 1010 uslužbencev. V posameznih gostinskih organizacijah je 
premalo kvalificiranega strokovnega kadra, medtem ko je nekvalificiranih 
delavcev preveč. Zaradi nezadostnega priliva kvalificiranega kadra iz šol, je 
mnogo delovnih mest zasedenih z osebjem, ki ima nižjo kvalifikacijo ali pa je 
sploh brez kvalifikacije kljub pozitivnim predpisom, da se smejo zaposliti na 
delovnih mestih v gostinskih obratih samo delavci z ustrezno oziroma predpisano 
stopnjo strokovnosti. Tako je za leto 1958 ugotovljeno, da je bilo v gostinskih 
obratih družbenega sektorja dejansko zaposlenih: 
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119 visokokvalificiranih,  potrebno pa  jih  je 272 

2298 kvalificiranih, potrebno pa jih je 2837 

2032 polkvalificiranih,   potrebno   pa   jih   je 3076 

2157 nekvalificiranih, potrebno pa jih je 1157 

413 

C606 dejansko zaposlenih,  od  potrebnih 7342 

Splošno pomanjkanje delavcev, tako da niso v celoti zasedena niti vsa 
predvidena delovna mesta, hkrati pa skrajno nezadovoljiva struktura po stro- 
kovnosti, nujno vpliva tudi na proizvodnost, ki se zaradi tega ni povečala 
sorazmerno z zvišanjem števila zaposlenih: 

Indeks 1953       1954       1955       1956       1957       1958 

fizični obseg prometa   .   . 
štev.  zaposlenih delavcev 

100 106 107 101 112 116 

100 103 108 106 111 121 

100 103 99 95 101 96 storilnost dela  

Storilnost dela (izračunana po metodi: indeksi fizičnega obsega deljeni z 
indeksi števila delavcev) iz leta v leto varira in je bila v letu 1958 manjša kot 
v letu 1953. Pri tem pa je nujno ravno v gostinstvu upoštevati že navedeno 
ugotovitev o stalnem pomanjkanju strokovne delovne sile, tako da so na stro- 
kovnih delovnih mestih nestrokovni delavci. Z majhnim izboljšanjem strukture 
delovne sile in izpopolnitvijo delovnih mest, se je izboljšala kvaliteta uslug, 
vendar se je hkrati povečalo število zaposlenih, tako da se je znižala tudi 

storilnost v povprečju. 
V posameznih letih je bilo v gostinstvu razmerje med posameznimi stop- 

njami dejanskih kvalifikacij delavcev naslednje: 

1953       1954       1955       1956       1957       1958 

visokokvalificiranih  1,1         1.1          1,4 1,4 1,6         1,5 

kvalificiranih  24 30 31.6 33,3 31,2 зз 
polkvalificiranih  34 36,4 40 41,4 41,4 31 

nekvalificiranih  40,9 32,5 27 23.9 26,1 34,5 

skupaj:         100 100 100 100 100 100 

Po gornjih podatkih se je razmerje med kvalificiranimi  in visokokvalifi- 
'ranimi  delavci   na  eni  strani  ter  polkvalificiranimi  in  nekvalificiranimi  na 

drugi strani gibalo v povprečju od 25 : 75 v letu 1953 do 33 : 65 v letu 1958; 
■dni   se  zboljšujc,  vendar še  nismo  dosegli  minimalno  potrebnega  razmerja 

50 : 50. 
Odločilnega pomena ze to razmerje je bilo nezadostno pritekanje kvalifi- 

ciranega gostinskega kadra iz šol in tečajev oziroma močan priliv nekvalifi- 
ciranih delavcev na izpraznjena mesta kvalificiranih delavcev. Tako je bilo 
v posameznih letih pridobljenih: 
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Skupaj    1953    1954    1955    1956    1957    1958 

a) visokokvalificiranih  80       —      —        26       18       28 8 

b) kvalificiranih  1602       177     416     172      344      183     310 

od tega: 
iz gostinske šole  189 69 50 70 
z vajenci  134 28        60          8          4 3 26 
s   priučevanjem in tečaji      .    .    . 1279 149     356      164     271 135 214 

c) polkvalificiranih    .   ■  2313       200     300     500     467     476     370 

Gostinska šola s praktičnim poukom v Ljubljani, ki je pričela kot edina 
gostinska strokovna šola za kvalificirane delavce z delom leta 1953, je dala 
prve absolvente šole leta 1956. Na splošno je dotok absolventov iz te šole kril 
komaj 20 0/o potreb po kvalificiranem kadru, saj potrebujejo gostinski obrati 
v Sloveniji okoli 350 kvalificiranih delavcev letno. 

Z vajenci je bilo pridobljenih komaj 6 % kvalificiranih delavcev, ker je 
Svet za presveto LRS odredil v letu 1952 začasno prepoved sprejemanja vajencev 
v gostinstvo. Sele z odredbo Sekretariata IS za delo so bili v letu 1958 določeni 
pogoji za obvezno sprejemanje vajencev za posamezne gostinske poklice. 

Pretežni del strokovnega osebja se je torej izobraževal s priučevanjem pri 
praktičnem delu in z obiskovanjem občasnih tečajev in polaganjem strokovnih 
izpitov. Sistem sam je za priučevanje strokovnih delavcev primeren, če bi pri- 
učevanje potekalo po^ določenejn programu in če bi se vršili tečaji pod vodstvom 
predavateljev po enotnem sistemu na področju vseh okrajnih gostinskih zbornic. 

Se mnogo slabše pa je z vodilnim kadrom. Z anketo republiške zbornice 
je ugotovljeno, da ima od 743 vodilnih uslužbencev, upravnikov in poslovodij le: 

0,6 0/o višjo  izobrazbo 
15   "/o srednjo izobrazbo 
18    "/o nepopolno srednjo izobrazbo 

4   Vo je visokokvalificiranih gostinskih delavcev 
41,4 0/o kvalificiranih in 
21    "/o polkvalificiranih ali sploh brez strokovne gostinske izobrazbe 

Poleg nezadostne strokovne izobrazbe je zlasti pomanjkljiva tudi komer- 
cialna in upravna praksa teh kadrov, kar v znatni meri preprečuje doseganje 
primernih gospodarskih uspehov podjetja, ki ga upravljajo. 

Pred 2 letoma je bila ustanovljena dvoletna Hotelska šola v Ljubljani z 
namenom, da bi pripomogla k rešitvi tega problema. V prvem letu je imela šola 
poseben tečaj aktivistov, v katerega se je vpisalo 30 direktorjev podjetij in od 
katerih ga je absolviralo 26 kandidatov. Ob rednem vpisu pa za šolo ni bilo 
več toliko zanimanja, ker je bilo določeno, da se vpiše v šolo lahko samo 
gostinski strokovni delavec z določeno prakso. Ta šola ima rang srednje stro- 
kovne šole in po dosedanjem programu ne da gojencu tistega znanja, ki bi 
bilo potrebno vodilnemu osebju v gostinstvu. 

Da bi pravilno zasedli strokovna delovna mesta, nadomestili redni odtok in 
krili potrebe v že izgrajenih in predvidenih kapacitetah, je do leta 1961 potrebno 
pridobiti: 
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R eali za ci ja 

Poklic  in skupaj 
1959- - 

1961 

1959 1960 1961 
stopnja 

G. S. Vaj. 
Pri- 
uč. G. S. Vaj. 

Pri- 
uč. G. S. Vaj. Pri- 

uč. 

1959- 
1961 

Visokokvalif. 231 — — 40 — — 40 — — 60 140 

od tega: 

kuharjev 120 14 15 20 49 
slaščiščarjev U 2 3 3 8 
natakarjev in 

baristov 83 24 22 37 83 
recepcionerjev 17 

Kvalificiranih 1 (Г,(1 66 30 404 78 57 411 116 114 378 1654 

od tega: 

kuharjev 445 36 9 80 38 18 80 36 59 89 445 

slaščiščarjev 15 3 2 8 2 3 15 

natakarjev 850 30 20 210 40 36 215 80 53 170 854 

baristov 248 82 82 84 248 

vratarjev 32 1 9 1 9 12 32 

nadzornikov sob (i0 20 20 20 60 

Polkvalificiranih 2500 670 872 958 2500 

od tega: 

kuharjev 680 150 250 280 680 

slaščiščarjev 20 5 7 8 20 

natakarjev 1200 390 450 450 1290 

točajcv 280 80 90 110 280 

vratarjev 60 10 25 25 60 

sobaric 170 35 50 85 170 

Po teh minimanih potrebah bi moralo gostinstvo pridobiti do konca leta 
1961 skupno 4381 strokovnih delavcev. Potreb po visokokvalificiranih delavcih 
po dosedanjem predvidevanju ne bo možno krili v poklicih: kuhar in recep- 
cionar, kajti predpisano gradivo za opravljanje kuharskega izpita je preobširno 
prav kar se tiče teoretičnega dela, zato se starejši delavci ne prijavljajo k 
izpitom; za poklic recepcionerja pa po zveznih predpisih ni predvidena visoka 
kvalifikacija, vendar je prav tako nujna, če ne morda še bolj, kot za poklic 
natakarja. 

Čeprav je sistem vzgojo strokovnega kadra v vajenskih šolah in šolah s 
praktičnim poukom najbolj primeren in tudi pravilen, bomo morali glede na 
velike pulicbe pridobivati strokovno delovno silo zaenkrat tudi s priučevanjem. 
Osnova v sistemu vzgoje strokovnih gostinskih delavcev bi moral biti enoten 
učni program za teoretični in praktični pouk, ne glede na dobo pouka ali način 
nridobivanja strokovnega znanja, to pa zahteva temeljito revizijo in dopolnitev 
programov za vse tri stopnje strokovnosti. 
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Ker je potreba po polkvalificiranih delavcih največja, bi bilo treba zmzati 
predpisani delovni staž od dveh na eno leto. Teoretični pouk vajencev in učencev 
šol s praktičnim poukom naj bi se skrčil na dve leti, tako da bi se absolvent 
šole oziroma vajenec zaposlil tretje leto v določenem obratu kot polkvalificiran 
delavec, kvalifikacijski izpit bi pa opravil po končanem enoletnem stažu. 

Da pridobimo zadostno število delovne sile po zastavljenem programu, jo 
treba preko pristojnih ljudskih odborov izvesti akcijo, da bodo opravili izpite 
tisti že zaposleni delavci, ki izpolnjujejo pogoje za določeno stopnjo strokovnost^ 
in pa v smislu republiških predpisov akcijo za vključitev vajencev. 

Ker je z reformo šolstva sedanja Hotelska šola izgubila na svojem pomenu, 
saj ne kaže, da bo v bodoče lahko imela zadosti učencev in ker potrebujemo 
vrh tega tudi v gostinstvu osebje z višjo komercialno in strokovno izobrazbo, 
bi morali to šolo popolnoma reorganizirati in jo že v letu 1960/61 spremeniti 
v višjo strokovno šolo. To spremembo narekuje že sedanje stanje, zlasti pa jo 
narekujejo povečane kapacitete v celotnem turističnem gospodarstvu v bližnji 
bodočnosti. 

Ta višja šola bi vzgajala poleg gostinskih kadrov tudi kadre za delo v 
potovalnih agencijah, birojih turističnih društev in v tajništvih zvez in društev. 

Potrebe po srednjejn komercialnem in knjigovodskem kadru pa bi se morale 
kriti tudi v gostinstvu z absolventi srednjih ekonomskih šol. 

Posebna strokovna komisija Državnega sekretariata za blagovni promet že 
pretresa navedena vprašanja, tako da bo sprememba načina vzgoje in učnih pro- 
gramov postala veljavna s šolskim letom 1960/61. 

Pri izvedbi te celotne akcije pa stopa v ospredje problem pomanjkanja 
šolskih kapacitet, šolskih delavnic in internatov. Za področje okrajnega ljud- 
skega odbora Celje je v Celju vajenska šola z eno učilnico v šoli za vajence 
v trgovini. Šola nima lastnega internata in se učenci vozijo, kot šolsko delavnico 
pa uporabljajo kuhinjo okrajnega zavoda za napredek goepodinjstva. Tečaji za 
priučeno delovno silo se vršijo v gostinskih obratih v Laškem. 

Vajenci iz okraja Gorica obiskujejo šolo v Ljubljani. Tečaji za priučeno 
delovno silo se vrše v raznih gostinskih obratih. Vajenci iz okraja Koper obi- 
skujejo šolo v Ljubljani, tečaji pa se vrše v raznih gostinskih obratih. Po pri- 
poročilu strokovne komisije za kadre Državnega sekretariata za blagovni promet 
bo okrajni ljudski odbor ustanovil v Portorožu s šolskim letom 1960/61 gostinsko 
šolo, ki bo služila tudi za potrebe goriškega okraja in potrebe Splošne plovbe 
Piran. V šolo, internat in šolsko delavnico bo preurejen sezonski gostinski obrat, 
ki bo ob sezoni služil potrebam turizma. 

Vajenci s področja okrajnega ljudskega odbora Kranj obiskujejo vajensko 
šolo, ki je v provizornih prostorih skupnih ležišč hotela Park na Bledu. Kot 
šolsko delavnico uporabljajo kuhinje gostinskih obratov. Tečaji za priučeno 
delovno silo se vršijo v raznih sezonskih gostinskih obratih. 

Gostinsko šolo s praktičnim poukom v Ljubljani obiskujejo učenci iz vseh 
okrajev Slovenije. Šola ima svoj internat in šolski obrat. Pri tej šoli je tudi 
vajenska šola za vajence s področij okraja Ljubljane, Kopra, Gorice in Novega 
mesta. V prostorih te šole je tudi Hotelska šola. Vse tri šole so bile skupno, s 
šolskim obratom organizirane v Gostinski šolski center, ki organizira vrh tega 
tudi razne tečaje za  izpopolnjevanje gostinskih  delavcev.  Okrajna  gostinska 
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zbornica je zaradi močno zasedenih kapacitet tega centra dolžna organizirati 
tečaje za priučeno delovno silo v raznih gostinskih obratih. 

V Mariboru je bila v letu 1958 ustanovljena gostinska šola s praktičnim 
poukom, ki ima eno samo učilnico, nima pa internata. Tečaji za priučeno delovno 
silo se organizirajo v gostinskih obratih ali v počitniških domovih na Pohorju. 

V Murski Soboti je vajenska šola z eno učilnico, brez internata in brez 
šolske delavnice. 

V Novem mestu je vajencev tako malo, da ni možno ustanoviti niti oddelka 
za gostinske vajence, 

Predvidena revizija sistema vzgoje gostinskih strokovnih delavcev naj bi 
poskrbela za to, da bo vzgoja kadrov potekala pod enotnim vodstvom, kajti 
samo to je lahko porok za kvaliteto in primerno strokovno znanje. Prav zaradi 
tega bi morala biti na področju vsakega okrajnega ljudskega odbora gostinska 
šola s primernimi prostori in predavateljskim kadrom, ki bi poučeval tudi na 
tečajih za priučeno delovno silo in tečajih za izpopolnjevanje že zaposlenih' 
delavcev, ki naj bi jih v kratkem začele organizirati okrajne gostinske zbornice. 
V teh tečajih naj bi si delavci izpopolnjevali strokovno znanje za posamezna 
delovna mesta in se seznanjali z našim gospodarskim in družbeno političnim 
sistemom. 

Sredstva sklada za kadre v gostinstvu so bila v letu 1959 minimalna in so 
krila le potrebe za organizacijo tečajev pri zbornicah. Celotni sklad je znašal 
v letu 1959 okrog 27 milijonov, od tega je prišlo na zvezni sklad 2,7 milij., na 
republiški sklad 5,4 milij., na okrajne sklade 8,1 milij., na sklade zbornic pa 
10 8 milij. 2e prej omenjena komisija Državnega sekretariata za blagovni 
promet bo izdelala s pomočjo okrajnih gostinskih zbornic poročilo o potrebah 
po strokovnih šolah in sredstvih za normalno poslovanje teh šol ter pripravila 
predlog za finansiranje šolskih prostorov, delavnic in internatov v okviru raz- 
položljivih skladov za kadre in možnosti najetja posojila v te namene. 

Po 12. členu pravilnika o strokovni izobrazbi delavcev, ki so zaposleni v 
gostinskih podjetjih in gostiščih (Ur. 1. FLRJ, št. 23/1955) se je vzgajalo stro- 
kovno osebje za obrate družbene prehrane do 1. 1958 po enakem sistemu kot 
za gostinstvo. Po ustanovitvi gospodinjskih šol v LR Sloveniji so prevzele te 
šole skrb za kadre v obratih družbene prehrane in dosegle s svojim delom že 
leoe uspehe. Vsekakor pa tudi te šole spričo velikega pomanjkanja strokovnega 
osebja  po svojih  kapacitetah  in  ureditvi  ne  ustrezajo obstoječim  potrebam; 
morali bi povečati šole in tudi izgraditi nove. Ker pa se kaže v gostinstvu enak 
moblcm in ker so tako v gostinstvu kot v obratih družbene prehrane zaposleni 
delavci   ki jim je potrebna ista osnovna strokovna izobrazba, bi bilo primerno 
reševati  ta dva problema vzporedno. Učni programi gostinskih šol so nujno 

itrebni  revizije;  te programe bi bilo treba prilagoditi razvoju vede o pre- 
}■   inievanju in razvoju sodobne tehnologije za pripravljanje hrane ter doseči, 
■    u0Ho linli gostinski kuharji usposobljeni za delo v mehaniziranih kuhinjah z 

iiiini  tehničnimi pripomočki. Na ta način bi bilo možno vzgajati strokovno 
osebje za družbeno prehrano in za gostinstvo po istem sistemu in morda tudi 

HI,   nlah. tako da bi se višja stopnja strokovnosti in specializacija pridobivala 
1  cono PO  loći'iiili   učnih  programih  v posebnih  oddelkih  strokovnih šol  in  v 
centrih za .strokovno izobraževanje delavcev. 

27 
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b) Strokovni kadri v sezonskih gostinskih obratih 

V gostinskih podjetjih s sezonskim obratovanjem se število zaposlenih v 
času glavne sezone zviša za 5 do 6-krat v primerjavi s številom delavcev, ki 
so zaposleni v teh obratih v času mrtve sezone. Del te delovne sile je nekvali- 
ficirane in jo dobijo podjetja iz neposredne okolice kraja, v katerem podjetje 
obratuje; drugi del, morda okrog 20% teh delavcev si vzgojijo podjetja sama 
v času mrtve sezone na tečajih, ki jih organizirajo pristojne gostinske zbornice. 
Skoraj 50 % potrebnega kadra v sezonskem gostinstvu pa predstavlja strokovna 
delovna sila. Pomanjkanje teh je največje, kar se odraža tudi na kvaliteti sto- 
ritev v našem sezonskern gostinstvu. Strokovne kadre, ki ob glavni turistični 
sezoni lahko zapustijo svoja stalna delovna mesta v mestih, zaposlijo malo- 
številni obrati A kategorije, vsa druga sezonska gostinska podjetja pa so pri- 
morana, da si pomagajo z nestrokovnimi delavci in učenci gostinskih šol. Z 
vedno večjim turističnim prometom v prehodnih mestih ob glavni turistični 
sezoni postaja število strokovnega kadra, ki se lahko začasno zaposli v sezon- 
skem gostinstvu, vedno manjše. Tako je problem poslovanja teh obratov vedno 
hujši in postaja s povečanim turističnim prometom v letoviščih in zdraviliščih 
vedno težje rešljiv. Ce je priznan gostinstvu kot gospodarski panogi sezonski 
značaj, bi moral biti priznan status sezonskega delavca tudi gostinskemu stro- 
kovnemu delavcu. Morala bi mu biti dana možnost, da se po končanem delu 
v sezonskem gostinskejn obratu zaposli v gospodarskih organizacijah drugih 
strok, obdrži pa pri tem vsaj osnovni poklic gostinskega delavca. S tem se 
seveda povezuje način nagrajevanja strokovne delovne sile v sezonskem gostin- 
stvu in povezujejo pravice, ki izvirajo iz socianega zavarovanja; to predvsem 
v primeru, če bi ta delavec v drugem poklicu ne bil zaposlen na delovnem 
mestu, ki zahteva enako stopnjo strokovnosti. 

Vsekakor pa bi morale imeti na skrbi reševanje tega vprašanja gostinske 
zbornice in gostinske gospodarske organizacije same. S podaljšanjem turistične 
sezone in z usposobitvijo obratov za celoletno poslovanje bo mogoče obdržati 
v gospodarskih organizacijah čim več strokovnih delavcev s stalno zaposlitvijo; 
tako bodo rešene tudi težave, ki nastopajo pri uveljavljanju delavskega samo- 
upravljanja v sezonskem gostinstvu. Polkvalificirano in nekvalificirano delovno 
silo bi piorala sezonska podjetja črpati predvsem iz turističnih krajev samih in 
njihove neposredne okolice. Gostinske zbornice in gostinske gospodarske organi- 
zacije bi morale tudi v bodoče organizirati čim več tečajev za te delavce, ki bi 
imeli v času zaposlitve status začasne delovne sile. Omogočiti pa bi jim bilo 
treba, da se po večkratni sezonski zaposlitvi usposobijo za strokovno delovno 
silo ter s potrebnimi izpiti dosežejo stopnjo kvalifikacije. 

Strokovni gostinski kader, ki bi imel status sezonskega delavca, bi bilo 
treba zaposlovati predvsem v gostinstvu v poletni in v zimski sezoni. Pravilno 
razmeščanje tega kadra in njegovo zaposlitev bi morale urejati gostinske zbor- 
nice. Za strokovni gostinski kader, ki bi imel možnosti zaposlitve samo v poletni 
turistični sezoni, pa naj bi Gostinska zbornica za LRS skupno z Republiškim 
svetom sindikatov izdelala plan potreb in pripravila predlog za rešitev z vsem 
tem povezanih problemov Državnemu sekretariatu za blagovni promet LRS in 
Sekretariatu IS za delo. 
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c) Delavsko samoupravljanje v gostinstvu 

Doseženi uspehi v prometu in razvoju gostinstva dokazujejo, da se je de- 
lavsko samoupravljanje v gostinstvu začelo postopoma uveljavljati, čeprav še ni 
prišlo do primerne veljave. To zamudo opravičujejo delno tudi objektivne oko- 
liščine, ki so ravno za gostinstvo značilne, t. j. razdrobljenost mreže, majhne 
organizacijske enote, delo v nočnih urah in praznikih, sestav delovne sile, raz- 
meroma veliko menjavanje delavcev v posameznih podjetjih in sezonski značaj 
poslovanja velikega dela podjetij. Značilno je, da prevladujejo v organih samo- 
upravljanja moški iz vrst strežnega osebja in da kljub prevladovanju ženske 
delovne sile v gostinstvu (1 : 3) sodeluje v organih delavskega upravljanja le 
malo žensk. Izmed 703 članov v upravnih odborih je le 457 žensk ali 65 0/o. 
Mladina je v organih samoupravljanja močneje zastopana le v večjih podjetjih, 
kjer pa je njeno število sorazmerno nizko in dosega komaj 20 %. Slabše je 
stanje v manjših podjetjih, kjer je mladih delavcev do 25 let starosti 19 0/o, 
v organih upravljanja pa jih sodeluje le 14 %. 

V delovnih kolektivih so v glavnem razpravljali samo o vprašanjih, ki so 
bila povezana z delitvijo osebnih dohodkov, ne da bi pri tem analizirali vzroke 
uspehov ali neuspehov. Malokje se je razpravljalo o pomanjkljivostih in napakah 
v poslovanju, o kvaliteti uslug, o cenah, odnosih do dela, o izboljšanju organiza- 
cije dela in o uvajanju novih metod za zvišanje delovne storilnosti. Posledica 
tega so upravičene kritike gostov in tudi majhno zanimanje gospodarskih 
organizacij za uvedbo plačevanja po delovnem učinku v letu 1960. 

Pri vsem tem pa bi bilo potrebno poudariti, da so zasedanja organov samo- 
upravljanja v gostinskih gospodarskih organizacijah otežena zaradi narave dela, 
лај se sestajajo ljudje lahko šele v nočnih urah po končanem delu. Hkrati pa 
je treba ugotoviti, da sindikalne in zbornične organizacije organom samouprav- 
ljanja v gostinstvu niso posvetile dovolj pomoči. Posamezna podjetja so pre- 
puščena sama sebi in zato ne poznajo nalog gostinske stroke v razvojnem 
procesu našega družbenega sistema. 

Poleg vseh že navedenih pomanjkljivosti v razvoju gostinstva v Sloveniji, 
ki so odvisne pretežno le od pravilnega dela kolektivov in posameznika v 
gostinskih obratih, bi morali organi samoupravljanja posvetiti še prav posebno 
skrb kvaliteti uslug. Ta ni odvisna le od materiala, ki se pripravlja in prodaja 
gostinstvu, temveč predvsem od delavca, ki opravlja to delo. Poudariti je treba, 
da je kvaliteta uslug v gostinstvu pod normalnim povprečjem, ker se gostinski 
delavec ne zaveda svoje odgovornosti do dela in do družbe; gostinski delavec ni 
samo proizvajalec in prodajalec gostinskih uslug, pač pa bi moral imeti po- 
membno vlogo v našem družbenem življenju, kar naj bi dokazal s primernim 
odnosom do gosta in z vestnim izpolnjevanjem svojih nalog. Ce bi se gostinski 
delavci tega zavedali, bi tudi izginil občutek manjvrednosti, ki ga opažamo 
predvsem pri mladini, ki se izogiba tega poklica. 2e pri absolventih gostinskih 
šol je opaziti, da si po končani šoli iščejo zaposlitve v administrativnih ali tem 
podobnih poklicih z izgovorom, da jih delo v gostinstvu ne veseli, ker je ta 
poklic premalo cenjen. Zato je pomanjkanje mladih delavcev v gostinstvu vedno 
bolj občutno. 

Ce bi se organi delavskega samoupravljanja s pomočjo sindikalnih in zbor- 
ničnih organizacij lotili z vso resnostjo reševanja teh vprašanj, bi se lahko tudi 
v tej panogi v kratkem času nadejali primernih uspehov. 

27* 
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Ko ugotavljamo napake gostinskih delavcev, bi bilo hkrati nujno ugotoviti, 
da je prav ta delavec, ker je stalno v neposrednem odnosu z gostom, včasih v 
podrejenem položaju. Od gostinskega delavca upravičeno zahtevamo primeren 
odnos do gosta, prav tako pa tudi gostinski delavec upravičeno pričakuje, da 
ima gost do njega pravilen odnos in spoštovanje, kakršnega zasluži delavec v 
socialistični državi. V tem pogledu bi morala Turistična društva vzgajati goste 
gostinskih obratov; tem organizacijam naj bi pri njihovem delu pojnagala ш 
jih podpirala Socialistična zveza delovnih ljudi Slovenije, da bi imel tudi go- 
stinski poklic v očeh naših množic tisti ugled, ki mu dejansko gre. 

3. Delitev dohodka in sistem plač 

a) Delitev idohodka 

Razvoj gostinstva so spremljale po letu 1952 tudi spremembe predpisov in 
ekonomskih instrumentov. Oblike obračunavanja družbenih obveznosti in for- 
miranje sredstev za osebne dohodke po poti akumulacije in skladov, kakor 
tudi oblike obračunskih plač niso vsebovale zadostne spodbude za povečanje 
prometa in znižanje stroškov. V letu 1955 je bilo uvedeno formiranje sredstev 
za osebne dohodke v višini določenega procenta od prometa, hkrati pa so bile 
gospodarske organizacije dolžne ustvarjati predpisana sredstva za lastne sklade. 
Znatne spremembe so nastopile s sistemom delitve dohodka, ki je bil uveden 
z letom 1957. Od višine ustvarjenega dohodka je odvisna višina sklada za osebne 
dohodke in sredstva fondov, s katerimi razpolagajo gospodarske organizacije. 
V okviru tega sistema je določeno tudi plačevanje prispevkov družbeni skup- 
nosti. Gostinske gospodarske organizacije in manjša gostišča, za katere določa 
odlok o gostiščih in gostinskih podjetjih, da se štejejo za manjše organizacije 
(Ur. L FLRJ, št. 10/1958), lahko plačujejo pavšalni prispevek iz dohodka. Ta 
odlok pa izvzema tista gostinska podjetja, ki so v preteklem letu ustvarila več 
kot 60 milijonov celotnega dohodka, in tista podjetja, ki imajo v svojem sklopu 
hotele A in B kategorije ali penzione 1. kategorije ali bare. 

Čeprav so določila tega odloka dokaj jasna, jih v praksi ne izpolnjujejo tako 
dosledno. Po podatkih Centrale Narodne banke za LR Slovenijo je bilo v letu 
1958 samo 18 gostinskih podjetij na rednem obračunu, v letu 1959 pa 22 gostin- 
skih gospodarskih organizacij. Predpisov ne izvajajo ljudski odbori predvsem 
za sezonska gostinska podjetja, ker je uspeh njihovega poslovanja odvisen tudi 
od okolnosti zunaj podjetja (vreme, bolezni — epidemije, politične spremembe 
v inozemstvu in podobno). Z načinom odrejanja obveznosti v pavšalnem znesku 
si ljudski odbori zagotovijo možnost spremeniti obveznosti podjetja, če bi se 
v teku poslovanja pokazala za to objektivna potreba. Ob koncu leta 1958 je izšel 
v zveznem Uradnem listu št. 48 predpis, ki določa, da ostane podjetjem z rednim 
obračunom 50 0/o ustvarjenega prispevka iz dohodka, ostalih 50 0/o pa je dohodek 
investicijskega sklada občine; prispevek iz dohodka, ki je zajet v pavšalnih 
dajatvah gostinskih gospodarskih organizacij pa se steka v celoti v investicijski 
sklad občinskega ljudskega odbora. 

Struktura brutto dohodka gostinskih gospodarskih organizacij kaže v deležu 
materialnih stroškov in amortizacije od leta 1954 dalje stalno zniževanje teh 
stroškov (75,9 % v letu 1954 in 75,6 % v letu 1957), medtem ko skladi za osebne 
dohodke in presežno delo stalno rastejo (24,1 »/o v letu 1954 in 27,4 "/o v letu 
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1957). Zniževanje materialnih stroškov je posledica racionalnega poslovanja 
podjetij, znižanje amortizacije pa vpliva negativno na razvoj podjetij, ker so 
sredstva za nadomestitev in naplačilo anuitet vedno nižja. Naraščanje presež- 
nega dela in deleža skladov za osebne dohodke ima za posledico tudi večanje 
narodnega dohodka v gostinstvu, ki se je zvišal od leta 1954 do leta 1958 za 
69 0/o, narodni dohodek v celotnem gospodarstvu LRS pa se je povečal v istem 
obdobju za 54%. (Podatki Zavoda za gospodarsko planiranje LRS). 

Kljub povečanju narodnega dohodka v gostinstvu pa je njegov delež v 
celotnem narodnem dohodku LRS minimalen in znaša od 1,2 % v letu 1954 do 
^3 o/o v letu 1958. 

Strukturo celotnega dohodka gostinskih gospodarskih organizacij je možno 
prikazati le po zaključnih računih, zato je naslednja analiza izdelana po po- 
datkih za leto 1958: 

Elementi 

Redni 
obračun 
17 gosp. 
organiz 

a/o 

Pavšalni 
obračun 
603 gosp. 
organiz 

0/o 

V  1000 din 
Skupaj „, 

626 gosp. 
organiz. 

Materialni stroški 660 840 
Amortizacija 27 507 
Obresti na kredite 1 168 
Obr. na sklade in zemlj. 8 254 
Prispevek na kadre 1972 
(••I.-marine 3 265 
Soc. zav. preko stopnje 2 708 

materialni stroški in 
drugi   stroški  z amort. 705 714 69,3 6 837 060 72,8 7 542 774 72.5 

Prometni davek 87 638 8,7 666 212 7,1 753 850 7,2 
Družbene dajatve 13 421 1,3 113 033 1,2 120 454 1,2 
Osebni dohodki 188 041 18,5 1 475 582 15,8 1 663 623 16,0 
Cisti dohodek 22 576 2,2 293 548 3,1 316 122 3,1 

od tega: 

rezervni sklad 875 10 948 11 823 
sklad osnovnih sredstev 10 227 Вв 355 Вв 582 
sklad obratnih sredstev 2 934 7 578 10 512 
sklad skupne porabe 1038 22 172 23 255 
nerazporejena sredstvu 7 457 166 493 173 950 

Celotni dohodek 1017 3!)0  100 9 385 433  100  10 402 823 100 

Amortizacija, vse obresti in prispevki so po podjetjih s pavšalnim obra- 
čunom zajeti v skupni postavki »materialnih in drugih stroškov z amortizacijo«, 
zato te postavke po posameznih elementih ni mogoče razčleniti. 

Amortizacija,' ki jo ustvarjajo gostinska podjetja, je sproščena in jo lahko 
uoorabljajo za nadomestitev osnovnih sredstev in za odplačilo anuitet. Na 
nodlagi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nižjih amortizacijskih 
stopnjah za gospodarske organizacije določenih dejavnosti (Ur. 1. FLRJ, št. 
43/1958) lahko občinski ljudski odbor oprosti plačevanja amortizacije sezonska 
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gostinska podjetja in gostišča za delo izven sezone. Ta ukrep delno rešuje 
finančno stanje v podjetjih, vendar na račun potrebnih sredstev za obnovo in 
izboljšanje osnovnih sredstev gospodarskih organizacij. 

Obresti od kreditov za osnovna in za obratna sredstva tvorijo minimalno 
postavko. 

Obresti na sklade obratnih in osnovnih sredstev ter ze,mljarina so dohodek 
občinskega investicijskega sklada. 

V članarinah so zajeti prispevki zborničnim organizacijam in ostale čla- 
narine. 

Skupni materialni in drugi stroški z amortizacijo znašajo v celotnem do- 
hodku podjetij z rednim obračunom 69 0/o, v podjetjih s pavšalnim obračunom 
pa 730/o. 

V prometnem davku je zajet zvezni in lokalni prometni davek na alkoholne 
pijače, ki predstavlja pri podjetjih z rednim obračunom 8,9 0/o celotnega dohodka, 
pri podjetjih s pavšalnim obračunom pa 7,10/o. Del tega davka je dohodek zvez- 
nega proračuna, del -pa lokalnih proračunov. Sredstva iz teh virov se uporabljajo 
za kritje proračunskih izdatkov. V letu 1959 je bil zvezni davek na vino ukinjen, 
ostal pa je še v veljavi na promet z drugimi alkoholnimi pijačami. 

V postavki družbenih dajatev je pri podjetjih z rednim obračunom zajetih 
din 13 261 000 prispevka iz dohodka in 260 000 za prispevek rezervnemu skladu 
industrije in rudarstva. Pri podjetjih s pavšalnim obračunom je v družbenih 
dajatvah din 113 033 000 prispevka iz dohodka. Vsa ta sredstva so dohodek inve- 
sticijskih skladov občine in niso namenska, zato se uporabljajo za investicije 
v vse vrste dejavnosti. 

Pri podjetjih z rednim obračunom je postavka družbenih dajatev udeležena 
z 1,3 0/o, pri podjetjih s pavšalnim obračunom pa z 1,2 %. 

Poleg materialnih stroškov je najmočnejša postavka v celotnem dohodku 
osebni dohodek, ki znaša 18,3 % pri podjetjih z rednim obračunom, pri podjetjih 
s pavšalnem obračunom pa 15,8 %. 

Cisti dohodek gospodarskih organizacij je udeležen v celotnem dohodku 
z 2,2 0/o pri podjetjih z rednim obračunom in s 3,10/o pri podjetjih s pavšalnim 
obračunom. Poudariti je treba, da je 626 gostinskih gospodarskih organizacij 
ustvarilo skupno 316 122 000 lastnih skladov, od tega 96 582 000 sklada osnovnih 
sredstev, kar predstavlja 150 000 dinarjev povprečno na eno gospodarsko orga- 
nizacijo. 

Ker ni možno ločiti amortizacijskih sredstev ter obresti na sklade obratnih 
in osnovnih sredstev od materialnih stroškov podjetij s pavšalnim obračunom, 
lahko ugotovimo samo to, da je ustvarilo 626 gostinskih gospodarskih organizacij 
v letu 1958 pri prometu din 10 402 823 000: 

din 753 850 000 prometnega davka 
din 126 454 000 prispevka iz dohodka 

to je skupaj      din 880 304 000 družbene akumulacije in 
din 316 122 000 lastnih skladov 

V zasebnem sektorju gostinstva je po statističnih podatkih ustvarjenih v 
letu 1958 skupno din 2 332 825 000 prometa. 
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Po podatkih Uprave za dohodke LRS je bilo vplačanega od zasebnih gostišč: 

din 362 156 000 prometnega davka 
din    73 245 000 dohodnine 
din    24 931000 občinskih doklad 

skupaj din 460 332 000 družbene akumulacije 

V celoti je bilo torej v letu 1958 pobranega v gostinstvu din 1 116 006 000 
prometnega davka in din 224 630 000 ostalih družbenih dajatev. Vsa ta sredstva 
so dohodek federacije in ljudskih odborov. 

Poleg navedenih sredstev imajo občinski ljudski odbori še poseben vir 
dohodkov iz turistične takse. Ta sredstva so dohodek občinskega proračuna 
in se vračajo v obliki dotacij turističnim društvom za izpolnitev delovnega 
programa teh organizacij: 

Po razpoložljivih podatkih je bil od leta 1956 dalje dohodek iz turistične 
takse naslednji: 

v letu 1956  17 260180 din 
v letu 1957  27 258 352 din 
v letu 1958  33 906 986 din 

Nizka akumulativnost gostinstva je vsekakor posledica specifičnosti uslug, 
ki jih nudi ta panoga. V gostinstvu se prodaja material v predelani ali nepre- 
delani obliki, ki preide določene posredniške stopnje. V nabavni ceni materiala, 
ki se v gostinstvu prodaja, so torej vračunane poleg proizvodne vrednosti še vsi 
posredniški stroški in njihova akumulacija. Najmočneje se kaže ta akumulacija 
pri nabavni ceni vina. Gostinstvo samo je v prodajni ceni dolžno kriti svoje 
materialne in poslovne stroške ter predpisane družbene dajatve. Gostinski pro- 
met je udeležen v kupni moči prebivalstva le z 9 0/o. Ta delež bi bil prav 
gotovo še manjši, če bi bile cene gostinskih uslug višje od cen, ki so na tem 
trgu sprejemljive. 

Glede na tako omejene možnosti gostinstvo samo ni sposobno, da bi v 
iedanjih pogojih ustvarjalo lastna sredstva za enostavno in razširjeno repro- 
dukcijo. Rešitev bi bila možna le, če bi se celotna sredstva iz prometnega davka 
in družbenih dajatev vračala obvezno nazaj v gostinstvo in če bi tudi sezonska 
podjetja obračunavala celoletno amortizacijo, ne glede na dobo obratovanja. 
Pri tem bi bilo treba upoštevati tudi splošno družbeno rentabilnost gostinstva, 
ki jo ima po svojem značaju kot najmočnejši del materialne osnove turističnega 
gospodarstva in ki se kaže v povečanem poslovanju drugih gospodarskih panog, 
neposredno udeleženih v turističnem prometu. 

Vprašanje delitve dohodka v gostinstvu je za nadaljnji razvoj te gospo- 
darske panoge bistvene važnosti. S tem pregledom smo le bežno prikazali 
dejansko stanje. Gotovo je, da po tej poti ni možno priti do končnih zaključkov, 
ker so v gostinstvu zajete tako različne organizacijske oblike in vrste obratov 

specifičnim načinom poslovanja. Stalno spremljanje in ugotavljanje gospo- 
darskega uspeha bi šele lahko rodilo primerne rezultate, zato bi bilo prav, 
da bi to nalogo prevzela Gostinska zbornica za LRS ter skupno z Zavodom 
za gospodarsko planiranje LRS spremljala ta potek v gostinskih gospodarskih 
organizacijah. 

s 
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b)  Sistem plač v gostinstvu 

V gostinskih gospodarskih organizacijah je bil do leta 1959 v veljavi sistem 
plačevanja po delovnem času. Čeprav je Gostinska zbornica za LRS izdelala 
okvirna navodila za izvedbo plačevanja po delovnem učinku že v letu 1957, je 
ta sistem vpeljalo le osem gostinskih gospodarskih organizacij v letu 1958. 

V sistemu nagrajevanja po učinku tvorijo osnovo tarifna postavka in 
planirani promet na določenem delovnem mestu, ker učinka po enoti proizvoda 
v tej panogi ni mogoče meriti. 

Tarifne postavke, predvidene v tarifnih pravilnikih posameznih vrst gostin- 
skih gospodarskih organizacij so bile do leta 1959 zelo različne, tako da so imele 
n. pr. gostilne predvideno višjo povprečno tarifno postavko kot pa hoteli A 
kategorij. Zaradi tega je bila fluktuacija strokovnih delavcev in obratov višjih 
kategorij v obrate nižjih kategorij zelo velika. Podjetja so izravnavala ta neso- 
razmerja s plačami nad tarifnim pravilnikom tako, da so izplačali n. pr. v letu 
1958 sezonski hoteli A kategorije 47 0/o osebnih dohodkov nad tarifnim pravil- 
nikom, sezonski hoteli B kategorije pa le 20 %; delavci v sezonskih hotelih 
A kategorije pa so imeli le 3 0/o večje skupne prejemke od delavcev v hotelih 
B kategorije. 

Z letom 1959 so gostinske gospodarske organizacije uvedle sistem plačevanja 
po delovnem učinku ter ga predvidele tudi v novih tarifnih pravilnikih. Iz 
analiz o uspehu poslovanja v I. polletju 1959 je mogoče ugotoviti, da je bilo 
doseženo v primerjavi z letom 1958 znižanje poslovnih stroškov, ki znaša pri 
gospodarskih organizacijah z rednim obračunom 2,2 0/o, pri organizacijah s pav- 
šalnim obračunom pa 2,9 "/o, medtem ko se je dohodek pri organizacijah z 
rednim obračunom zvišal za 0,7 %, pri organizacijah s pavšalnim obračunom 
pa za 1,4%. Ker pa so bili prvi tarifni pravilniki potrjeni šele v mesecu juniju, 
nekateri pa šele proti koncu leta, bi analiza tarifnih pravilnikov v primerjavi 
z dohodkom in čistim dohodkom gospodarskih organizacij ne pokazala pravega 
rezultata. Prav tako v polletnih obračunih ni zajeto poslovanje sezonskih pod- 
jetij. Iz bilančnih podatkov je sicer mogoče ugotoviti pozitivne uspehe, čeprav 
so bile že pri sestavljanju tarifnih pravilnikov in izplačilu prvih plač opažene 
v sistemu samem nekatere pomanjkljivosti. Nekatere gospodarske organizacije 
so pri določanju norm izhajale iz lanskoletne realizacije, pri določanju meril pa 
iz novih tarifnih postavk. Ker tak način ni bil vsklajen s fininčnim planom, 
niso ta podjetja ustvarila zadostnega dohodka za obračun osebnega dohodka po 
normah. V tarifnih pravilnikih med posameznimi gospodarskimi organizacijami 
JO občutne razlike med tarifnimi postavkami za ista delovna mesta v obratih 
različnih kategorij. Se vedno je nerazčiščeno pravilno sorazmerje v udeležbi pri 
ustvarjenem prometu med delavci, ki imajo neposreden stik z gosti, in delavci, 
ki usluge in storitve samo pripravljajo. 

Sistem nagrajevanja po učinku dela v gostinstvu bo pokazal šele po zaključ- 
nem poslovanju 1959. leta prave uspehe in negativne strani. Ker je ravno v 
gostinstvu pravilno in stimulativno plačevanje delavcev izredno važno ter poleg 
potrebnega strokovnega znanja delavcev tudi osnova za pravilno poslovanje 
gostinskih organizacij, bi se moralo temu vprašanju posvečati več pozornosti 
in intenzivnega dela. 

Zaslužek zaposlenega osebja v gostinstvu bi moral temeljiti na ustvarjenem 
prometu in na rentabilnem poslovanju podjetja tako, da bi se minimalno po- 
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trebna plača obračunavala v ceni storitev, zaslužek, to je tisti del plače, ki bi 
moral biti odvisen od delovnega uspeha, pa naj bi se pribijal na prodajno ceno 
v višini od 10—15 0/o. Ta del zaslužka kolektiva bi moral iti v poseben fond, ki 
naj bi bil ločen od celotnega dohodka gospodarske organizacije. 

Ker zahteva reševanje tega vprašanja podrobne analize in stalno sprem- 
ljanje dela gostinskih gospodarskih organizacij, bi morale imeti gostinske zbor- 
nice posebne referate za sistem plač v gostinstvu. Skupno z Republiškim 
svetom sindikatov bi naj Gostinska zbornica za LRS takoj začela s tem delom 
in pripravila primerne predloge. Vzporedno s tem vprašanjem bi se moral 
obravnavati tudi način nagrajevanja delavcev v samopostrežnih restavracijah 
in v obratih družbene prehrane. 

Ob sistemu nagrajevanja v gostinstvu po tem predlogu pa je nujna tudi 
ureditev napitnine, ki je postala v gostinstvu že bolj ali manj obvezna, vendar 
negativno vpliva tudi zaradi razlik, ki nastajajo v dohodkih strežnega in osta- 
lega osebja v gostinskih obratih. 

4. Promet in cene 

Gostinstvo je v letu 1958 imelo 16,4 milijonov prometa, za leto 1959 pa 
predvidevajo 17,8 milijonov. Struktura prometa se od leta 1954 zaradi zmanj- 
šanja prometa z alkoholnimi pijačami stalno spreminja v korist hrane, medtem 
ko je promet z nočitvami udeležen v celotnem prometu le s 3 0/o. Sprememba 
strukture prometa je delno posledica izboljšanja preskrbe, kakor tudi delne 
uveljavitve zveznega predpisa o vrstah gostinskih delavnosti (Ur. 1. FLRJ, št. 
16/1954)' ki določa, katere vrste storitev morajo nudili gostom posamezni gostin- 
ski obrati. Čeprav je ta predpis izšel že leta 1954, se še vedno dogaja, da ga pri 
ustanovitvenih odločbah, pa tudi pri registraciji sami ne upoštevajo niti ljudski 
odbori in tudi ne vodstva samih gostišč. Nizka udeležba hotelskih uslug v 
skupnem gostinskem prometu je odraz izredno nizkega števila primerno urejenih 
prenočitvenih kapacitet z daljšo dobo obratovanja. 

V celotnem prometu leta 1958 jo bil udeležen splošno družbeni sektor s 
77 %, sektor družbenih organizacij s 4 %, zadružni sektor s 5 % in zasebni sektor 

14 0
/II. Delež splošno družbenega sektorja se je zvišal od leta 1954 za 7 %, delež 

zadružnega sektorja pa se je znižal za 6 %, medtem ko ostaja delež sektorja 
družbenih  organizacij vedno enak. delež zasebnega sektorja pa se spreminja 

od 15°/» v letu 1954 na 100y'0 v letu 1956 in 14(,/" v lelu 1958- ZnižanJe deleža 
zadružnega sektorja je povzročilo opuščanje zadružnih gostišč, ki so bila izro- 
čena vodstvom obratov splošno družbenega ali zasebnega sektorja. 

Od leta 1954 dalje promet v gostinstvu raste in je bil v letu 1958 presežen 
za 60%. Upoštevati pa je treba, da so se cene v istem obdobju zvišale za 47%. 
iz česar se da sklepati, da se je fizični obseg prometa od leta 1954 do leta 1958 
povečal samo za 9 %. 

V finančnem prometu 1. 1954 je znašal promet s hrano 26,6% v letu 1958 
na 32,4 %, medtem ko se je promet z alkoholnimi pijačami znižal od 60,7 % 
leta 1954 na 49,9% v letu 1958. Poudariti pa je treba, da se količinska prodaja 
alkoholnih pijač ni bistveno spremenila, saj je znašala 347 hI v letu  1954 in 
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349 hl v letu 1958, količinska prodaja brezalkoholnih pijač pa se je zvišala od 
67 hl v letu 1954 na 94 hl v letu 1958; skupni količinski promet pijač v gostinstvu 
se je od leta 1954 do leta 1958 povečal za 7 0/o, tako da pride na količinsko 
zvišanje prometa hrane in prenočitev samo 2 "/o. 

Delež gostinstva v kupni jnoči prebivalstva se je od leta 1956 znižal od 
9,67 0/o na 9,30 0/o. Znižanje sicer ni tako občutno, kaže pa, da gostinstvo s svojo 
slabo kvaliteto in izbiro storitev ni zmožno zajeti razpoložljivih kupnih fondov. 
Kakor je bilo že pri mreži gostinskih obratov ugotovljeno, moramo ponovna 
poudariti, da vpliva na obseg prometa tudi zastarela oblika klasičnih gostinskih 
obratov, z zastarelo postrežbo in zastarelimi vrstami storitev. Ce hočemo pri- 
merno povečati gostinski promet, doseči večjo rentabilnost panoge in zajeti 
razpoložljivo kupno moč prebivalstva na eni strani in zadovoljiti gosta z upo- 
števanjem njegovih potreb in želja po drugi strani, moramo tudi v gostinstvu 
preiti k sodobnejšim oblikam poslovanja, kar se tiče ureditve obratov, izbire 
in kakovosti storitev. 

Cene gostinskih storitev so se od leta 1954 do leta 1958 zvišale za 47 "/o. 
Kljub razmeroma velikemu skoku cen pa je v strukturi cene delež lastnih 
skladov gospodarskih organizacij vedno manjši, čeprav preseženo delo vedno 
raste. Cene gostinskih storitev se načeloma prosto formirajo. Po določbah odloka 
o kontroli in evidenci cen so ljudski odbori izkoristili dane možnosti za potr- 
jevanje cen gostinskih storitev. V večini primerov so gostinska podjetja in 
gostišča primorana prijavljati vsako zvišanje cen, pri čemer pa ljudski odbori 
le izjepnoma upoštevajo zvišanje cen osnovnega materiala, ki se prodaja v 
gostinstvu v predelani ali nepredelani obliki. Na ta način je gostinskim gospo- 
darskim organizacijam onemogoečno ustvarjanje lastnih sredstev za tako zelo 
potrebno modernizacijo, ureditev in mehanizacijo obratov. 

Pri določanju cen za penzionske storitve upoštevajo penzionska gostinska 
podjetja za to odobrene olajšave. Po ukinitvi zagotovljene preskrbe in regresov 
za penzionske cene je penzionsko gostinstvo participiralo 20 oziroma 35 0/o na 
ustvarjenih devizah in s prodajo le-teh ustvarjalo sredstva za kritje razlik med 
stvarno in določeno penzionsko ceno, ki je bila konkurenčna na zunanjem trgu. 
Po ukinitvi te ugodnosti so imela sezonska podjetja priznanih 10 % premije na 
cene penziona v glavni sezoni in 25 % na cene v nesezonskem času; v letu 1959 
je bil ta odlok v toliko spremenjen, da imajo sezonska podjetja 30 0/o premije 
na cene penziona v nesezonskem času. Ta način je stimulativen predvsem zato, 
da je možno določiti primerne konkurenčne cene v nesezonskem času; uspehi 
v tem pogledu so bili leta 1959 s povečanim prometom penzionskih storitev 
v nesezonskem času tudi doseženi. 

Zaradi tendence stalnega zviševanja cen penzionskih uslug je bil izdan zvezni 
odlok o dopolnitvah odloka o evidenci in kontroli cen določenih proizvodov (Ur. 
1. FLRJ, št. 28/58) ter navodilo k temu odloku (Ur. 1. FLRJ, št. 30/1958), na 
podlagi katerega so gostinska podjetja, ki opravljajo turistom penzionske sto- 
ritve, dolžna v določenem roku pred spremembo cen prijavljati te cene z dolo- 
čeno dokumentacijo republiški gostinski zbornici; obvestilo o zvišanju mora 
prejeti tudi pristojni republiški organ, ki da v 30 dneh svojo privolitev ali 
zvišanje odkloni. Obenem je bilo tudi določeno, da morajo gostinske gospodarske 
organizacije predložiti do konca avgusta vsakega leta cene penzionskih uslug za 
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inozemce za prihodnje leto, cene za domače goste pa do konca januarja vsakega 
leta za tekoče leto. 

Cene uslug v počitniških domovih se formirajo na podlagi dejanskih stro- 
škov, gospodarske organizacije pa so po odredbi o višini dotacije, ki jo lahko 
da gospodarska organizacija počitniškemu domu za znižanje cen za penzionske 
storitve (Ur. 1. FLRJ, št. 30/1958), upravičene odobriti domu, v katerem uživa 
član kolektiva določene organizacije penzionske usluge dotacijo, ki ne sme 
presegati 250 din na dan. Cene penzionskih uslug v gostinskih gospodarskih 
organizacijah so v nesezonskem času nižje od cen uslug v glavni sezoni, v 
počitniških domovih pa so cene v vsej obratovalni dobi enake, zato so ti domovi 
tudi razmeroma slabo zasedeni. 

Cene gostinskim storitvam v planinskih postojankah določajo pristojne pla- 
ninske organizacije. Ta postopek je važen predvsem zaradi tega, ker imajo člani 
planinskih organizacij v planinskih domovih in kočah pri prenočninah določene 
popuste. Pripomniti je treba, da so cene uslug v planinskih postojankah po- 
vprečno nižje od cen enakih uslug v gostiščih, čeprav so transportni stroški 
v teh obratih mnogo višji kot v gostinskih obratih strnjenih naselij. Posledica 
tega je morda v mnogih primerih spreminjanje planinskih postojank v navadna 
gostišča in pivnice. Glede na potrebo po ureditvi in opremi planinskih koč in 
domov bi bilo pravilno, da se cene gostinskih uslug v teh obratih formirajo tako, 
da bodo kriti dejanski stroški ter ustvarjena sredstva za nadomestitev osnovnih 
sredstev. 

5. Preskrba 

Višina prometa v gostinstvu je poleg kvalitete uslug in ureditve gostinskih 
obratov predvsem odvisna od zadostne in primerne preskrbe teh obratov z 
živili, pijačami in tehničnim materialom. Možno je ugotoviti, da so se s spro- 
stitvijo trga tudi uslugo v gostinstvu v marsičem izboljšale, potrebno pa je 
opozoriti na pomanjkljivosti, ki se v tej dejavnosti stalno ponavljajo. 

Preskrba z osnovnimi živilskimi artikli poteka normalno po lokalni trgo- 
vinski mreži, preskrba z drobnimi kmetijskimi pridelki, ki jih potrebuje go- 
stinstvo v manjših količinah in ki jih ni mogoče nabavljati v večjih količinah, 
pa je z novimi predpisi o pogojih za odkup izredno otežena. Kmetijske zadruge 
in kmetijska posestva ne proizvajajo teh artiklov, prav tako jih zadruge ne 
odkupujejo, odkup pri individualnem proizvajalcu pa ni dovoljen. Da si posa- 
mezne organizacijo lahko zagotovijo potreben material, se zatekajo k načinom, 
ki niso v skadu s predpisi, naročajo malim kmetijskim proizvajalcem, da jim 
nrinaSaJo material na dom, ali pa se oskrbujejo na trgih na drobno, kar je 
redvsem za podjetja zunaj večjih naselij in za sezonska podjetja združeno z 

visokimi transportnimi stroški. 
Enak je problem v preskrbi s kvalitetnimi ribami. Povpraševanje gostov je 

i i večje p0 ј^.ц ^ђј, ki na domači trg ne pride, ker je namenjena samo za izvoz. 
Preskrba gostinstva s pijačami ne ustreza in se stanje tudi nič ne boljša. 

Gostinske organizacije se oskrbujejo z vinom v glavnem pri grosističnih pod- 
ietiih. Kvaliteta in asortima pijač sta odvisna predvsem od poslovanja gro- 
sistov ki le v izjemnih primerih upoštevajo potrebo gostinstva po stalno istih 
vrstah in kvalitetah vina ter po čim bogatejši izbiri ostalih alkoholnih in brez- 
alkoholnih pijač. 
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Vprašanje je, če so grosistična podjetja tudi zadostno seznanjena s potre- 
bami gostinskih obratov in željami gostov. V glavnem je gostinstvo založeno 
z vinom standardnih vrst določenega okoliša, čeprav bi moral v Sloveniji, kot 
vinorodni pokrajini vsak gostinski obrat biti založen z raznimi vrstami odprtih 
in specialnih domačih vin. 

Preskrba s pivom se v zadnjem času izboljšuje, vendar samo glede na 
količino; še vedno pa ni možno dobiti v gostinskih obratih pasteriziranega piva, 
tako bi namreč tudi ob največjem povpraševanju lahko nudili gostom zadostne 
količine kvalitetnega piva. Poleg kvalitete in zadostnih količin piva pa je za 
gostinstvo, še prav posebej pa za sezonske obrate, izredne važnosti embalaža, v 
kateri se pivo prodaja. Pri nas je v navadi prodaja piva v pollitrskih steklenicah, 
ki so za potrebe večine gostov neprimerne. Tudi v LR Sloveniji bi morale pivo- 
varne preiti postopoma k stekleničenju piva v 0,2 ali vsaj 0,3 litrskih steklenicah. 
Te potrebe kakor tudi potrebe po pasteriziranem pivu so vezane na določene 
investicije in delno preusmeritev naše industrije, za kar bi bilo nujno potrebno 
kar najhitreje zagotoviti potrebna sredstva. 

Proizvodnja brezalkoholnih pijač je po količinah zadostna, ne ustreza pa za 
potrebe gostinstva predvsem po izbiri in po embalaži. Mineralne vode primanj- 
kuje v času glavne turistične sezone stalno v krajih, kjer je pomanjkanje pitne 
vode. "Vzrok temu je delno premajhna zmogljivost nalivalnih naprav, kakor tudi 
način distribucije obstoječe proizvodnje. Gostinstvo je za mineralno vodo naj- 
močnejši potrošnik le v času turistične sezone, interes proizvodnih podjetij pa 
je prodati določene količine tudi v nesezonskem času. Večja gostinska podjetja 
so skušala rešiti ta problem s tem, da so si nabavila lastno embalažo, kar pri 
manjših podjetjih zaradi potrebnih sredstev ne pride v poštev in so zato slabo 
založena. Prav tako je v sezonskem času veliko pomanjkanje sifona, ker domača 
proizvodnja ogljikovega dvokisa ne more zadostiti potrebam. 

Gostinske gospodarske organizacije so bile ob koncu leta 1958 opozorjene, 
da je treba sklepati pogodbe za preskrbo obratov z živili in pijačami za sezono 
1959. Kmetijska posestva in zadružne organizacije so delno privolile v ta način 
sodelovanja, čeprav se je v času sezone pokazalo, da proizvajalci pogodb niso 
izpolnjevali. Ugotoviti je treba, da se je preskrba s sadjem in ponekod tudi 
z zelenjavo izboljšala, še vedno pa je odprto vprašanje preskrbe z drobnimi kme- 
tijskimi proizvodi. Posebno kritična je bila v sezoni 1959 preskrba gostinskih 
obratov z mesom in mesnimi proizvodi. Predvsem večja podjetja so se pogodbeno 
vezala s podjetji za preskrbo z mesom, ki pa v času glavne sezone niso izpolnje- 
vala svojih obveznosti niti s potrebnimi količinami mesnih proizvodov, še manj 
pa svežega mesa. Gostinska podjetja so bila tako prisiljena nabavljati te artikle 
v oddaljenejših krajih, kar je zvišalo materialne stroške v penzionskih cenah, 
določenih na osnovi cen materiala in drugih instrumentov v zadnjem tromesečju 
leta 1958. 

Čeprav se je preskrba gostinstva v zadnjih letih precej izboljšala, še vedno 
ne тогедго trditi, da poteka v redu. Pomanjkanje določenih artiklov, predvsem 
kvalitetnega vina, brezalkoholnih pijač, rib, sadja in primerne izbire mesa, 
mesnih izdelkov ter mlečnih izdelkov vzbuja pogosto nezadovoljstvo gostov, 
gostinski obrati pa ne ustvarjajo tistega prometa, ki bi bil v skladu s povpraše- 
vanjem gostov. Nedvomno je vzrok  temu  tudi v premajhni skrbi  gostinskih 
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organizacij samih, vendar pa je treba pripomniti, da se stanje ne bo bistveno 
spremenilo, dokler se ne bo primerno povečala mreža trgovinskih poslovalnic, 
dokler ne bodo organizirane tržnice na veliko in dokler ne bodo organizirani 
notrebni tržni centri. Z organizacijo trgovinskih obratov in tržnic pa bi se 
morala zagotoviti za preskrbo, gostinstva in turističnih krajev tudi zadostna 
izbira kvalitetnih prehranskih artiklov. Upoštevati bi bilo treba, da se prav 
v inozemskem turističnem prometu nekateri artikli kar najugodneje prodajajo, 
zato bi bilo treba dati v posameznih primerih preskrbi gostinstva, predvsem 
v krajih z inozemskim turizmom, prednost pred izvozom. Treba je torej pri 
izvozu prehranskih artiklov ukiniti koeficiente in premije in s tem ustvariti 
enakopraven položaj za prodajo tega blaga v turističnem in blagovnem prometu 

inozemstvom- Ker se v inozemskem turističnem prometu prodajajo za devize 
usluge skupno s prehranskimi artikli, bo tudi v tem primeru uspeh pozitivnejši 
kot v blagovnem prometu. 

6. Gostinske zbornice 

Gostinske gospodarske organizacije so združene v okrajnih gostinskih zbor- 
nicah, le-te pa v Gostinski zbornici za LRS. Poleg teh so obvezni člani zbornic 
še potovalne agencije, vsa druga gostišča in gostinske enote družbenih organi- 
zacij pa niso ^an' zbornic, čeprav je njih dejavnost v osnovi le gostinska in 
zaposlujejo pri svojem delu tudi gostinski strokovni kader. 

Delo Gostinske zbornice za LRS je bilo usmerjeno predvsem v pomoč 
okrajnim zbornicam in direktno gostinskim gospodarskim organizacijam pri 
uvajanju finančne in blagovne evidence, pri organizaciji poslovanja, vzgoji 
kadrov in pri preskrbi gostinstva. Neposredna pomoč je bila potrebna zaradi 
slabe kadrovske zasedbe okrajnih zbornic in zaradi pomanjkanja strokovnega 
kadra v podjetjih samih. Velik del uspehov in izboljšanje stanja v gostinstvu 
ie nripisati predvsem gostinskim delavcem, kakor tudi prizadevanju in delu 
Gostinske zbornice. Hkrati pa je treba ugotoviti, da je bilo naloge, ki jih je 
imela ta organizacija v obstoječih možnostih težko izpolnjevati, zato se zbornica 
ni mogla in tudi ni ukvarjala z analitičnim in študijskim delom pri reševanju 
nosameznih vprašanj. Tak način dela bi lahko prispeval h kompleksnejšemu 
reševanju vprašanj, toda pogoj zanj je vsekakor pravilna in zadostna kadrovska 
zasedba tajništva zbornice. To pomanjkljivost je bilo pri republiški zbornici 

• /iti še prav posebej pri doslednem izpolnjevanju sklepov posameznih zbor- 
ničnih strokovnih  komisij in odborov. 

Gostinstvo je pO svoji ureditvi in načinu dela ena najbolj zaostalih gospo- 
•   ... -^ panog v LR Sloveniji; da pa se je kljub vsem pomanjkljivostim in ne- 

ilnoslim ohranilo na nekem nivoju, je gotovo rezultat dela in prizadevanj 
h   -nic samih, ki pa pri reševanju vprašanj s področja gostinstva do leta 1958 

,.letela na zadostno razumevanje pristojnih Ljudskih odborov in orgenov 
A '■■'■ vne uprave. V glavnem so bile zbornice pri svojem delu navezane na Zvezo 
ffostinskih zbornic, ki zaradi Izredno slabe kadrovske zasedbe in organizacije 

i li   ni  mogla nuditi  republiškim  in okrajnim zbornicam primerne pomoči pri 
jlinvcin  delu  in  posredovati  pravilnih smernic za razvoj  gostinstva. 
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III. STANJE IN PROBLEMI DRUŽBENE PREHRANE 

1. Organizacija mreže in poslovanje  obratov 

Zaradi neurejenih razmer v dnevni preskrbi takoj po vojni so mnoga pod- 
jetja in ustanove odpirale svoje rnenze, ki so se oskrbovale v glavnem iz lastnih 
ekonomij. To so bili novo ustanovljeni obrati, povečini pa so te menze poslovale 
v opuščenih gostinskih obratih. Tudi mnoge gostinske obrate so uporabljali za 
kuhanje redne prehrane zaposlenih, po cenah kot so jih dajale delavsko usluž- 
benske restavracije in menze. 

Z uredbo o ustanavljanju delavsko uslužbenskih restavracij in uprav za 
družbeno prehrano (U. 1. FLRJ, št. 74-629/1948) je bil status teh organizacij jas- 
neje določen. Hkrati je bila naloga podjetij, ustanov in uradov ter ljudskih od- 
borov, da v okviru petletnega plana 1947—1951 organizirajo mrežo teh obratov za 
prehrano delavcev in nameščencev. Cene za prehrano so bile normirane, pri 
preskrbi z živili pa so imeli ti obrati prednost. Posebne uprave za družbeno 
prehrano pri ljudskih odborih, v republiškem in zveznem merilu, so imele 
nadzor nad temi obrati in skrb za pravilno izvrševanje nalog, ki jih je določal 
plan. Na podlagi odločbe o stroških delavsko uslužbenskih restavracij in o cenah 
v teh restavracijah (Ur. 1. FLRJ, št. 96/1948) je bila določena maksimalna cena 
celodnevnega obroka in stroški, ki so se smeli vračunati v ceno hrane, oziroma 
ki jih je moral kriti ustanovitelj. 

S prehodom na nov gospodarski sistem in s sprostitvijo trga je začelo 
upadati število delavsko uslužbenskih restavracij in menz, ker so pričeli pri- 
pravljati hrano v domačih gospodinjstvih, gostinski obrati, ki so poslovali kot 
obrati družbene prehrane, pa so se začeli spreminjati v komercialne obrate. 

V letu 1954 je izšla uredba o gostinskih podjetjih in gostiščih (Ur. 1. FLRJ, 
št. 6/1954), ki je uvrstila delavsko uslužbenske restavracije in menze med go- 
stinske enote, ki opravljajo gostinske usluge le za določen krog potrošnikov. 
S posebnimi finančnimi predpisi je bilo določeno, da lahko gospodarska orga- 
nizacija — ustanovitelj menze ali delavsko uslužbenske restavracije šteje med 
svoje materialne stroške naslednje stroške obrata: elektriko, plin, vodo, inve- 
sticijsko vzdrževanje osnovnih sredstev, obresti in kratkoročne kredite, amorti- 
zacijo in obresti od skladov osnovnih in obratnih sredstev. Iz sklada skupne 
porabe pa je možno kriti stroške kurjave in prevoz živil. 

Po podatkih, ki jih je zbral Centralni zavod za napredek gospodinjstva je 
bilo v letu 1959 skupno 223 obratov družbene prehrane in to 198 menz v pod- 
jetjih, 20 delavsko uslužbenskih restavracij, tri šolske menze in dva obrata druž- 
bene prehrane v stanovanjskih skupnostih (Celje in Ljubljana). V teh obratih 
se izdaja dnevno povprečno 83 182 obrokov, in to 9597 zajtrkov, 28 496 jnalic, 
30 403 kosil in 14 686 večerij. Kljub temu pa kapacitete obratov niso zadostna 
izkoriščene, saj bi lahko izdajali poleg navedenih še 33 400 obrokov dnevno. 
Abonente imajo tudi redni gostinski obrati v mestih in večjih naseljih na po- 
deželju. 

Vsi ti obrati poslujejo v izredno različnih pogojih. Menze in delavsko 
uslužbenske restavracije gospodarskih organizacij imajo v svojem poslovanju 
nekaj olajšav, ker jim ustanovitelji krijejo večji del režijskih stroškov, zato 
je tudi cena posameznih obrokov primerno nizka. Gostinski obrati, ki imajo 
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na hrani abonente, krijejo lahko stroške dnevne prehrane samo z iztržkom. 
Obrati stanovanjskih skupnosti imajo po splošnem zakonu zopet posebne olaj- 
šave ki lahko vplivajo na ceno in na kakovost prehrane. Po anketnih podatkih 
Centralnega zavoda za napredek gospodinjstva pa se giblje cena kosil v obratih 
družbene prehrane gospodarskih organizacij od 40 do 140 din, v gostinskih 
podjetjih pa od 80 do 150 din, kar kaže precejšen razpon v najnižji ceni in 
razmeroma majhen razpon v najvišji ceni. Iz takega pregleda bi bilo nujno 
sklepati, da na ceno hrane ne vplivajo samo določeni instrumenti in olajšave, 
ampak tudi kvaliteta hrane, v mnogih primerih pa tudi ekonomično poslovanje 
obrata. Za tako primerjavo pri sedanjem stanju ni zadostnih podatkov. 

Za prehrano šolskih otrok in mladine skrbijo šolske kuhinje, menze inter- 
natov domov in šolskih vrtcev. Ob koncu šolskega leta 1958/59 je prejemalo 
v šolskih kuhinjah redno malico 184 680 učencev, se pravi 72,3 0/o vseh učencev, 
kosilo pa le 19 141 učencev ali 7,4 %. Ti podatki kažejo, da so nudile šolske 
kuhinje v glavnem le dopolnilno prehrano učencem, čeprav bi bil velikemu 
številu otrok potreben tudi glavni dnevni obrok. 

2. Delovna sila 

V omenjenih 223 obratih družbene prehrane je zaposlenih skupno 1492 
oseb in to: 

!)10 kuharjev z različno stopnjo kvalifikacije 
281 strežnega osebja 
199 upravnega osebja 
102 ostalega osebja 

Razmerje ,med visokokvalificiranim in kvalificiranim kuharskim in strežnim 
osebjem ter med polkvalificiranim in nekvalificiranim kuharskim in strežnim 
osebjem je 26 : 74, kar je vsekakor izredno slabo razmerje, ker mora imeti obrat 
družbene prehrane še bolj strokovno izpopolnjeno delovno silo kot pa gostinski 
obrat. 

Vzgoja kadrov za obrate družbene prehrane je poverjena prvenstveno go- 
stinskim zbornicam, ker se določbe pravilnika o strokovni izobrazbi delavcev, 
ki so zaposleni v gostinskih podjetjih in gostiščih (Ur. 1. FLRJ, št. 23/1955) 
nanašajo tudi na delavce, ki so zaposleni pri opravljanju gostinskih storitev 
v šolskih, socialnih, zdravstvenih in podobnih zavodih (12. člen pravilnika). Vsi 
ti obrati pa niso ćlani gostinskih zbornic in ne plačujejo prispevka za kadre, 
zato je razumljivo, da je bila tudi vzgoja kadrov za obrate izredno pomanjkljiva. 
V letu 1958 je Svet za šolstvo LRS potrdil ustanovitev gospodinjskih šol, ki 
vzgajajo kadre za  ti- obrate. 

V letu 1959/60 posluje v LR Sloveniji šest takih šol, ki vzgajajo kvalificirane 
kuharje in kvalificirane gospodinje za kolektivne gospodinjske obrate. To so 
strokovne šole s praktičnim poukom, v katerih traja pouk 3 leta. V vsakem 
šolskem letu imajo učenke 5 mesecev teoretičnega in praktičnega pouka na šoli 
in 6 mesecev zaposlitve na delovnem mestu v kolektivnem gospodinjskem 
obratu. Učenke sklenejo pri vstopu v šolo pogodbo s. tem obratom. V šolskem 
letu 1988/69 Je bilo v 1. letniku petih šol 192 učenk, v drugem letniku petih 
šol  pa 20 učenk. S šolskim letom  1959/60 je bila ustanovljena še ena gospo- 
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dinjska šola. V prvem letniku џпајо učenke skupen pouk, v drugem in tretjem 
letniku pa je pouk specializiran za določena dva poklica. 

Poleg tega obstoja že od leta 1954 pri srednji Ekonomski šoli v Kopru 
poseben gospodinjski oddelek. Ta šola traja 4 leta; absolventke morajo imeti še 
dveletno prakso, da lahko postanejo ekonomi v večjih družbenih obratih, kot 
so bolnice, internati in podobno. 

Dveletna Višja gospodinjska šola v Grobljah vzgaja predmetne učiteljice za 
višje razrede osemletk in vse strokovne šole, v katerih se poučuje predmet 
gospodinjstva ali prehrane. 

3. Problemi razvoja obratov družbene prehrane 

Pravni status obratov družbene prehrane ni enoten. Splošni zakon o stano- 
vanjskih skupnostih določa osnove za ustanavljanje in poslovanje servisov za 
družbeno prehrano, ki jih lahko ustanavljajo stanovanjske skupnosti in krajevni 
odbori. Po 52. členu uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih lahko ustanavljajo 
delavsko uslužbenske restavracije in menze za svoje člane gospodarske, družbene 
organizacije in zavodi. 

Tudi te vrste obratov je šteti za obrate za družbeno prehrano, čeprav 
poslujejo v smislu veljavnih predpisov kot gostinske enote. Poleg navedenih 
štejemo za obrate družbene prehrane tudi kuhinje in menze zdravstvenih, pro- 
svetnih in socialnih zavodov, ki poslujejo na osnovi uredbe o finančno samo- 
stojnih zavodih oziroma na osnovi zakona o šolstvu. Ta neenotna ureditev po- 
vzroča težave pri poslovanju obratov in pri obračunavanju cen storitev ter 
družbenih obveznosti. 

Ustanavljanje in poslovanje obratov družbene prehrane je bilo prepuščeno 
pretežno samo gospodarskim in družbenim organizacijam ter delno tudi ljudskim 
odborom, ki pa včasih za ustanavljanje takih obratov niso pokazali zadostnega 
razumevanja. Gostinske zbornice se za dejavnost družbene prehrane niso brigale, 
ker ti obrati niso člani gostinskih zbornic. Pravtako pa tudi ljudski odbori in 
organi državne uprave niso dali niti smernic niti navodil, kako razlagati in 
vskladiti vse zadevne predpise, da bi s pravilno organizacijo gostinskih enot 
in obratov družbene prehrane zadostili potrebam prebivalstva po dnevni pre- 
hrani. 

Za razvoj družbene prehrane v zadnjih letih je bilo pomembno delo druž- 
benih organizacij (SZDL, Zveze ženskih društev, ZPM in Sindikatov) — te so 
propagirale ustanavljanje in širjenje obratov družbene prehrane — ter zavodov 
za napredek gospodinjstva, ki nudijo pri tem strokovno pomoč. 

Za hitrejši in skladni razvoj družbene prehrane v celoti bi bili enotni pred- 
pisi za vse vrste dejavnosti dnevne prehrane prebivalcev velikega pomena. 
Dokler teh ni, je treba razvijati družbeno prehrano ob koordinirani dejavnosti 
vseh prizadetih činiteljev in z enotno razlago sedanjih predpisov. Pri tem pa 
je treba upoštevati tudi osnovne misli iz zaključkov zveznega posvetovanja o 
družbeni prehrani, ki je bilo v Beogradu v novembru 1959: 

— da ima družbena prehrana v sedanjem času velik gospodarski, zdrav- 
stveni in vzgojni pomen, zaradi česar zasluži posebno pozornost; 
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— da se z dosedanjimi rezultati na tem področju ne moremo zadovoljiti in 
da moramo poleg že znanih enostavnih uvajati zlasti sodobne, mehanizirane 
obrate, ker imajo ti najboljše pogoje za pripravo cenene in kvalitetne hrane; 

— da je za uspešen razvoj družbene prehrane potrebno sodelovanje vseh 
gospodarskih, strokovnih, družbenih in političnih organizacij; 

— da morajo obrati družbene prehrane (v okviru zakonitih olajšav) poslo- 
vati po ekonomskih principih; 

— da je treba v obratih družbene prehrane uvesti nagrajevanje po delovnem 
učinku; 

— da je v obratih družbene prehrane treba posvetiti posebno pozornost 
razvijanju delavskega samoupravljanja, družbenega upravljanja in družbene 
kontrole z vsestranskim vključevanjem potrošnikov; 

— da je treba za usposabljanje strokovnega kadra za obrate družbene pre- 
hrane izpopolniti sedanji sistem strokovnega šolstva, razvijati tečaje za določene 
stopnje strokovnosti in za specializacijo v posameznih poklicih. 

Ob koncu leta 1959 ustanovljena strokovna komisija za družbeno prehrano 
pri Državnem sekretariatu za blagovni promet LRS in posebne komisije, ki 
naj bi se ustanovile pri posameznih ljudskih odborih, bi ob upoštevanju teh 
dmernic morale skrbeti za razvoj takih obratov družbene prehrane, ki najbolj 
ustrezajo krajevnim razmeram in potrebam glede na zmogljivost in organiza- 
cijske oblike. Pri tem bi bilo nujno upoštevati, da je potrebno približati način 
noslovanja obratov za družbeno prehrano v gospodarskih organizacijah načinu 
poslovanja obratov v stanovanjskih skupnostih, tako da bi bili obrati, ki nudijo 
redno dnevno prehrano delovnim ljudem in njihovim družinam, tretirani v 
smislu predpisov zakona o stanovanjskih skupnostih kot servisi za družbeno 
prehrano. Možnosti, ki jih imajo gospodarske organizacije, da pomagajo lastnim 
servisom za družbeno prehrano, bi bilo treba ohraniti. Vendar pa bi bilo nujno, 
da organi delavskega samoupravljanja odločajo o tej pomoči, jo pravilno usmer- 
jajo in nadzirajo. 

Pri ustanavljanju servisov za družbeno prehrano bi moralo veljali načelo 
rentabilnosti in zagotovitve čim ugodnejše cene storitev. Temu je treba prila- 
goditi lokacijo in poslovanje obrata. Kot ustanovitelji obratov lahko torej na- 
stopajo stanovanjske skupnosti, gospodarske organizacije in tudi ljudski odbori. 
Pravice in dolžnosti ustanoviteljev, kakor tudi pravice in dolžnosti abonentov 
pa bi se morale določati s pravili servisa. Pri programiranju vrst posameznih 
obratov za družbeno prehrano je potrebno upoštevati vse možne oblike združe- 
vanja sorodnih obratov, zadostno izkoriščanje obstoječih kuhinjskih kapacitet, 
možnosti razvažanja posameznih obrokov, predvsem pa usposabljanje samo- 
postrežnih restavracij. Na ta način bomo dosegli, da bodo servisi za družbeno 
prehrano poslovali v primernih pogojih, ki bodo osnova za dobro in sodobno 
ureditev obratov, za pravilno uporabo razpoložljivih sredstev, pa tudi osnova za 
čim ugodnejšo ceno storitev. 

Splošno nadzorstvo nad delom servisov za družbeno prehrano naj bi imeli 
pristojni inšpekcijski organi; v servisih za družbeno prehrano pa bi bilo treba 
ustanoviti čimprej potrošniške svete, ki naj bi skupno z delovnim kolektivom 
in ustanoviteljem obrata vodili in usmerjali delo teh obratov, upoštevajoč po- 
trebe gostov in skupnosti. 

28 



434 Priloge ' _^  

IV. SMERNICE ZA NADALJNJI RAZVOJ 
TURIZMA, GOSTINSTVA IN DRUŽBENE PREHRANE 

1. Perspektivni  razvoj  turističnega prometa  v  Sloveniji 

Razvoj turističnega prometa v povojnih letih, predvsem pa hitri vzpon 
prenočitev domačih in tujih turistov v letu 1958 in 1959, kaže na izredne pogoje, 
ki jih ima LR Slovenija, da se turizem uveljavlja kot ena izmed osnovnih gospo- 
darskih dejavnosti, saj lahko v veliki meri sodeluje pri ustvarjanju narodnega 
dohodka in pri izravnavanju plačilne bilance z najceneje pridobljenimi devizami. 
V dosedanjem razvoju turizma pa vsi naravni in drugi pogoji, kakor tudi vse 
možnosti niso bile zadostno izkoriščene prav zaradi tega, ker ekonomski pomen 
turizma ni bil upoštevan in ker razvojne stopnje turizma niso bile prilagojene 
potrebam sodobnega turizma. 

Zaradi tega je treba v nadaljnjem razvoju turističnega prometa upoštevati 
predvsem naslednja načela: 

— turizem naj služi za rekreacijo delovne sposobnosti, za oddih in zdravo 
razvedrilo delovnega človeka. Temu namenu mora biti prilagojena celotna orga- 
nizacija turizma, ureditev objektov in naprav, ki služijo turističnemu prometu, 
kakor tudi ureditev turističnih krajev in naselij; 

— pri organizaciji turizma je treba prvenstveno upoštevati potrebe sodob- 
nega turista po oddihu ter najti v sodelovanju z gospodarskimi, družbenimi in 
športnimi organizacijami, pa tudi s kulturnimi ustanovami take oblike, ki bodo 
na eni strani nudile turistu vse, kar zahteva, po drugi strani pa dajale jamstvo 
za zadosten in pravilen ekonomski uspeh iz te dejavnosti; 

— izgradnja in ureditev objektov in naprav, ki služijo turističnemu pro- 
metu, naj bi potekala v bodoče po v naprej določenih programih, ki naj bi 
upoštevali osnovno potrebo po sodelovanju vseh dejavnosti tega področja, kakor 
tudi hiter tempo razvoja sosednih turističnih držav, katerim bi morali naši turi- 
stični kraji konkurirati predvsem s svojo ureditvijo in kvaliteto uslug, ne pa 
samo s cenami gostinskih storitev;    . 

— skrb za razvoj domačega turizma ne sme biti prepuščena samo iniciativi 
gospodarskih in družbenih organizacij za izgradnjo počitniških domov in objek- 
tov za letovanje mladine, pač pa naj bi skrbeli tudi ljudski odbori in turistične 
organizacije za čim boljšo in čim hitrejšo ureditev izletniških točk v okolici mest 
in industrijskih naselij, ki bodo služile za organizacijo oddiha delavcev, name- 
ščencev in mladine; 

— razvoj inozemskega turizma bi moral potekati v smeri čim večjega deviz- 
nega prometa, zato se je treba usmeriti tudi na bolj oddaljene turistične trge. 
Struktura inozemskih turistov bi morala biti bolj pestra; 

— turistična propaganda mora biti usmerjena tako, da bo pridobivala čim 
več turistov, zato naj zajema vse oblike od informacijske službe do izdajanja 
propagandnih edicij in vseh drugih akcij, ki vplivajo na povečanje turističnega 
prometa. 

Delo za razvoj turizma bi moralo biti osredotočeno v turističnih zvezah, 
potovalnih agencijah in gostinskih gospodarskih organizacijah. Turistične zveze 
je treba predvsem kadrovsko in organizacijsko utrditi, tako da bo dano jamstvo 
za pravilno izpolnjevanje nalog, ki naj jih prevzamejo te organizacije v zvezi 
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z razvojem turizma v Sloveniji. Potovalne agencije bi lahko in bi tudi morale 
prevzeti večje in bolj odgovorne naloge pri izvajanju turistične dejavnosti doma 
in v inozemstvu. S tem v zvezi je treba urediti vprašanje statusa teh organizacij 
in iim določiti vlogo v slovenskem turizmu. Vse fizkulturne organizacije, kul- 
turne ustanove in zavodi, festivali in podobno pa naj svoje osnovne naloge 
prilagodijo zahtevam turizma ter v sodelovanju s turističnimi organizacijami, 
potovalnimi agencijami in gostinskimi podjetji izkoristijo možnosti, ki jih daje 
turizem za dosego svojih lastnih uspehov, za organizacijo zdravega razvedrila 
gostov in za dosego čim večjega ekonomskega uspeha. Samo v takem sodelo- 
vanju bo mogoče ohraniti in izboljšati ugled naših že uveljavljenih športnih 
in kulturnih prireditev (planiški poleti, blejska regata, portoroški šahovski 
turnir, Primorske prireditve, Ljubljanski festival in podobno), najti pa tudi nove 
prijeme za izkoriščanje razpoložljivih kapacitet v nesezonskem času. 

2. Nadaljnja izgradnja materialnih osnov turističnega gospodarstva 

Materialne osnove turističnega gospodarstva tvorijo nastanitvene in stori- 
tvene kapacitete v gostinstvu, kapacitete in naprave v naravnih zdraviliščih, 
komunalne in turistične naprave, kapacitete trgovinskih in obrtnih storitev, 
kapacitete prometne mreže in sredstev javnega prometa, kapacitete v industriji, 
ki proizvajajo opremo, naprave in predmeti drobne potrošnje za potrebe 
turizma, ter za potrebe turizma ustrezna proizvodnja kmetijskih pridelkov. 

Pri sedanji stopnji gostinskih kapacitet in materialnih osnov turističnega 
gospodarstva je vsak večji napredek turističnega prometa v Sloveniji nemogoč, 
ker so obstoječe kapacitete premajhne ali pa tako slabo urejene, da zahtevam 
domačega in tujega gosta ne ustrezajo. 

Celotna nastanitvena zmogljivost je danes, če upoštevamo priključene kapa- 
citete v Slovenskem Primorju, počitniških domov in sob pri zasebnikih, sicer za 
10 877 ležišč večja od predvojne zmogljivosti v 1. 1938; zmogljivost nastanjevanja 
v hotelih in prenočiščih, ki je za inozemski turizem predvsem važna, pa je le za 
417 ležišč večja. Tudi ta zmogljivost je slabo izkoriščena, saj pride v poštev 
le v razmeroma zelo kratki sezoni. 

Tipi gostinskih obratov so zastareli, ostali so pri svoji klasični obliki in 
lokaciji, ki potrebam sodobnega turizma, zlasti motoriziranega turizma, več ne 
ustreza. Zastareli sta tudi ureditev in oprema gostišč; ni sodobnih strojev za 
mehanizacijo dela, ustreznih hladilnih naprav, naprav za pripravo napitkov in 
raznih pijač in ne primerne sanitarno-higienske ureditve. 

Trgovina in obrt zaciovoljujcla tudi v turističnih krajih samo potrebe stal- 
nega prebivalstva in ne upoštevata potreb turističnega prometa niti po svoji 
ureditvi niti po založenosti z blagom. Posledica te pomanjkljive usmerjenosti 
trgovine je, da porabi inozemski turist pri nas za trgovinske in obrtne storitve 
samo okoliško svoje povprečne dnevne potrošnje, v drugih turističnih državah 
pa okrog 300/o. 

Cestno omrežje je bilo v povojnih letih bistveno izboljšano in moderni- 
zirano Tudi javni cestni promet je znatno napredoval; nezadovoljive pa so 
ureditev, oprema in zmogljivost voznega parka v železniškem prometu; želez- 
niška  prevozna sredstva ne zadoščajo niti za  redni  železniški prevoz  in  niso 
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prilagojena potrebam sezonskega in izletniškega turističnega prometa. Tudi v 
pomorskem in zračnejn prometu nimamo primernih prevoznih sredstev in ne 
letališč. 

Ob sedanji stopnji razvoja industrije bi se gostinski obrati lahko oskrbovali 
z investicijskim in potrošnim materialom, vendar pa proizvodnja teh predmetov 
ni prilagojena potrebam gostinstva. 

Turistično gospodarstvo v Sloveniji se mora povzpeti na tako višino, da bo 
ustrezalo naravnim in drugim pogojem, ki jih ima. Zato je treba predvsem 
izpopolniti, povečati in modernizirati njegovo materialno osnovo ter izboljšati 
izkoriščanje sedanjih zmogljivosti. 

Da bi se izboljšala in uredila materialna osnova turističnega gospodarstva, 
je potrebno delež investicijskih sredstev za to gospodarsko panogo povečati in 
investiranje smotrno obrniti k najvažnejšim objektom. 

Za povečanje deleža investicijskih sredstev je treba: 
1. Zagotoviti v vsakoletnih družbenih planih občin, okrajev in republike 

zadostna investicijska sredstva, da bo mogoče pospešeno razvijati turistično 
gospodarstvo, zlasti še v tistih krajih, ki imajo največ pogojev za hiter razvoj 
turizma. 

2. Ljudskim odborom zagotoviti v zveznem merilu, in sicer kot stalen eko- 
nomski ukrep, tudi v bodoče sredstva za investicije v turistične objekte iz 
tečajnih razlik od ustvarjenih turističnih deviz; 

3. zagotoviti v zveznem merilu poleg sredstev, ki sta jih bila gostinstvo 
in turizem deležna do zdaj, tudi sredstva in posebne natečaje: za izgradnjo in 
ureditev pomembnejših naravnih zdravilišč; za modernizacijo in izpopolnitev 
tistih vrst javnih prometnih sredstev, ki najbolj pospešujejo turistični promet, 
in za ureditev komunalnih in turističnih naprav v najvažnejših turističnih 
krajih. 

Pri izgradnji materialnih osnov turističnega gospodarstva je treba razpo- 
ložljiva zvezna, republiška in lokalna sredstva ter sredstva gospodarskih orga- 
nizacij usmeriti predvsem v: 

— modernizacijo, rekonstrukcijo in ureditev, posebno še v sanitarno teh- 
nično ureditev obstoječih gostinskih in turističnih obratov, trgovskih in obrtnih 
obratov v turističnih centrih, v zboljšanje javnih prometnih sredstev, v pre- 
ureditev industrije za proizvodnjo opreme za turizem ter v komunalne naprave 
v turističnih centrih; 

— zgraditev novih gostinskih in turističnih objektov v glavnih in prehodnih 
turističnih centrih Slovenije; 

— ureditev naravnih zdravilišč; 
— zgraditev in ureditev gostišč, bencinskih črpalk in servisnih postaj ob 

glavnih prometnih žilah; 
— postopno ureditev turistično zanimivih kraških jam. 
Vzporedno s pravilnim usmerjanjem in razporejanjem sredstev pa je treba 

pravočasno rešiti še naslednja vprašanja: 
— zagotoviti je treba izdelavo programov za razvoj turističnih centrov in 

v teh programih konkretizirati izgradnjo in ureditev posameznih objektov. 
Družbeni plani politično teritorialnih enot naj obsegajo tako konkretizirane 
programe in naj hkrati zagotovijo sredstva za pravočasno izpolnitev programov; 
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— v programih za ureditev glavnih in prehodnih turističnih centrov Slo- 
venije je treba predvideti tudi izgradnjo in ureditev specialnih gostinskih in 
drugih obratov in naprav za razvedrilo gostov; 

— zgraditi in urediti je treba pri obstoječih žičnicah in vzpenjačah prostore, 
ki so potrebni za potnike na vstopnih in izstopnih postajah, pri novogradnjah 
vzpenjač in žičnic pa že pri sami gradnji zagotoviti take prostore; 

— neposredni investitorji morajo imeti pravočasno izdelane in odobrene 
investicijske programe. Odobritev programov ne more biti v nobenem primeru 
odvisna od roka, določenega v razpisanem natečaju ali od pogojev za najetje 
kredita. Osnova za izdelavo idejnega projekta gradnje .rnora biti podrobna pro- 
jektantska naloga, ki jo mora pripraviti investitor. Ker je od pravilno zastav- 
ljene projektantske naloge predvsem v gostinstvu odvisna smotrna izgradnja 
objekta, je treba ustanoviti poseben biro za pomoč tem investitorjem; ta biro bi 
dajal navodila in nasvete za izvedbo čim cenejših sodobnih gradenj v gostinstvu, 
za pravilno funkcionalnost obratov, pravilno razporeditev prostorov, za standar- 
dizacijo opreme, hkrati pa vsklajeval gradnjo gostinskih obratov z urbanistično 
ureditvijo turističnega kraja in z interesi razvoja turizjna; 

— izdelati je treba urbanistične načrte zlasti za pomembnejše turistične 
centre v Sloveniji. Ljudski odbori naj poskrbijo za potrebna sredstva, Sekre- 
tariat IS za urbanizem in stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve LRS ter 
Zavod za urbanizem LRS pa bosta posredovala prizadetim občinskim ljudskim 
odborom potrebno strokovno pomoč; 

— proučiti je treba vprašanje izboljšanja javnega prometa. Sekretariat IS 
za promet LRS naj po zaslišanju prizadetih organov in organizacij javnega pro- 
meta pripravi ustrezne predloge za rešitev teh vprašanj: 

ureditve parkirnih prostorov, avtobusnih postaj, bencinskih črpalk in ser- 
visnih postaj v prehodnih in turističnih centrih ter ob glavnih cestah Slovenije; 

rekonstrukcije in modernizacije cest, ki so posebno važne za turistični 
promet; 

uvedbe motornih vlakov na relacijah, ki povezujejo glavna prometna voz- 
lišča s turističnimi kraji; 

kulturnega prevoza potnikov, primernih zvez in zadostnih kapacitet v želez- 
niškem prometu; 

zagotovitve finančnih sredstev za vzpostavitev in modernizacijo pomorskega 
prometa; 

usposobitev pomembnih letališč za turizem; 
koordinacijo voznih redov in pravočasnega objavljanja cenikov za prevozne 

etoritve; 
ureditve vzpenjač in žičnic. 

3. Turistična propaganda 

Splošna turistična propaganda naj bo tudi v bodoče ena osnovnih nalog 
tiuislične zveze Slovenijo v povezavi s Turistično zvezo Jugoslavije in vsemi 
drugimi organizacijami, katerim služi turistična propaganda za razvoj turistične 
dejavnosti. 

Ob izdelavi programa splošne turistične propagande bi morali imeti pred 
očmi, da so to kratkoročna investicijska vlaganja, ki morajo biti vrnjena in 
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katerih rentabilnost naj bo razvidna iz sorazmernega izboljšanja turističnega 
prometa. S tem v zvezi naj Turistična zveza Slovenije izdela perspektivni pro- 
gram turistične propagande in ga predloži v pretres Strokovnemu svetu IS za 
turizem. 

Posebna sredstva za turistično propagando naj se gagotovi s posebno po- 
stavko v republiškem proračunu. Za uporabo teh sredstev bo Turistična zveza 
Slovenije predložila Državnemu sekretariatu za blagovni promet LRS v odo- 
britev letni operativni plan. Osnova letnemu operativnemu planu mora biti 
perspektivni plan turistične propagande. 

Ža izpopolnitev turistične propagande naj organizira Turistična zveza Slo- 
venije turistični informacijski center in potrebno mrežo informacijskih mest na 
območju Slovenije. 

Ljudski odbori naj v bodoče zagotovijo v svojih proračunih sredstva za 
turistično propagando in sredstva za izvedbo vsakoletnih delovnih programov 
okrajnih turističnih zvez in turističnih društev, ker je treba podpreti iniciativo 
turističnih organizacij, ki je za razvoj turizma v Sloveniji pomembna. 

4. Razvoj gostinstva 

a) Gostinska mreža 

Od vseh gostinskih obratov jih je v Sloveniji v splošnem družbenem sek- 
torju 44 0/o, v sektorju družbenih organizacij 5 %, v zadružnem sektorju 2,5 0/o 
in v zasebnem sektorju 48,5 %. V splošnem družbenem sektorju so v glavnem 
večja podjetja, ki so sposobna ustvarjati lastne sklade, so pa tudi manjša 
gostišča, ki skladov ne morejo ustvarjati. Zato je opaziti tendenco združevanja 
obratov, ki je večkrat utemeljena in umestna, včasih pa tudi ne, kadar se s tem 
odpravlja konkurenca. 

Gostišča v sektorju družbenih organizacij so v glavnem gostinske enote 
planinskih organizacij, ki so v krajih, dostopnih samo za planince in so že 
zaradi svoje lege tudi slabše izkoriščena; nekatere gostinske enote pa so do- 
stopne tudi za motorizirane obiskovalce in poslujejo v bistvu enako kot ostala 
gostišča. Gostinske enote športnih in drugih družbenih organizacij bi morale 
biti po veljavnih predpisih gostišča zaprtega tipa, namenjena samo članom teh 
organizacij, poslujejo pa pogosto kot odprta gostišča. Zasebnih gostišč je po 
številu največ, čeprav sodelujejo v celotnem gostinskem prometu samo s 14 0/o. 
Zaradi drugačnega sistema obračunavanja družbenih prispevkov in zaradi laž- 
jega preskrbovanja imajo ta gostišča marsikje ugodnejši položaj od družbenih 
gostišč. 

Poseben problem predstavljajo »gostišča na pravila«. Ta gostišča so v 
mnogih primerih dejansko zasebna gostišča s posebnimi privilegiji, ker se docela 
v nasprotju s pravnim sistemom poslužujejo osnovnih sredstev, ki so zasebna 
lastnina. 

Za boljšo ureditev gostinske mreže je treba: 
1. povečati število družbenih obratov in ustanavljati družbena gostišča tudi 

v manjših naseljih in na podeželju, če so le dani objektivni pogoji za njih 
uspevanje. zasebna gostišča pa naj bodo tudi v bodoče samo nujna dopolnitev 
gostinstva tam, kjer ni ekonomskih pogojev za razvoj družbenih gostišč; 
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2. v načelu naj bi bila gostinska podjetja organizirana tako, da lahko 
ustvarjajo lastne sklade in sredstva za nadaljnji razvoj. Določena centralizacija 
in spajanje dosedanjih obratov je zato upravičena, vendar pa je pri tem treba 
upoštevati poleg možnosti ustvarjanja lastnih centralnih skladov tudi potrebo 
po konkurenci in vse druge okolnosti, ki vplivajo na kvaliteto gostinskih sto- 
ritev. Centralizacija naj bi se izvršila zato samo tam, kjer lahko zagotovi boljše 
poslovanje, to pa ne glede na meje politično teritorialnih enot, tako da bodo 
posamezna gostinska podjetja lahko odpirala svoje obrate tudi izven občine, v 
kateri je njihov sedež. Ljudski odbori naj z usmerjanjem podpirajo tako orga- 
nizacijo gostinske mreže; 

3. gostinskim enotam planinskih društev, ki so situirane v krajih, dostopnih 
samo planincem, naj se prizna status planinskih postojank in olajšave v poslo- 
vanju, drugim gostinskim enotam planinskih društev pa ne bi bilo treba pri- 
znavati posebnega statusa. Zvezno uredbo o gostinskih podjetjih in gostiščih 
bi bilo treba v tem smislu spremeniti oziroma dopolniti, zlasti pa opredeliti 
pojem planinske postojanke; 

4. poslovanje gostinskih enot športnih in drugih društev in organizacij naj 
se uredi v skladu z določbo 52. člena uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih, 
tako da bodo služile samo članom teh organizacij; 

5. »Gostišča na pravila« naj bi obstajala le, če so osnovna sredstva, ki jih 
uporabljajo, družbena last. V pogodbah, ki jih sklepajo ljudski odbori s kolek- 
tivom »gostišča na pravila« je treba zagotoviti sredstva za sklade za vzdrževanje 
osnovnih sredstev, za obratna sredstva in za izboljšanje kvalitete storitev; 

6. gostišča, ki so še pod vodstvom zadružnih organizacij, naj se čimprej 
opustijo; 

7. pristojne inšpekcije naj pregledajo poslovanje gostinskih enot športnih 
in drugih družbenih organizacij ter »gostišča na pravila« in poskrbijo, da bodo 
poslovale te gostinske enote v skladu s predpisi; 

8. obratovalni čas v gostinskih obratih je treba prilagoditi potrebam v posa- 
meznih krajih, tako da odloča o minimalnem obratovalnem času pristojni ljudski 
odbor, maksimalni obratovalni čas pa določa delovni kolektiv sam. Obenem je 
treba v kviru posameznih ljudskih odborov prilagoditi obratovalni čas gostinskih 
in trgovinskih obratov ter obrtnih in servisnih delavnic potrebam turističnega 
prometa, še prav posebno potrebam maloobmejnega prometa; 

9. pri vseh gostiščih, zlasti pa pri zasebnih gostiščih, kjer je higiensko 
stanje najslabše, je treba dosledno vztrajati pri zahtevi, da izvršujejo vse pred- 
pise, zlasti predpise, ki se tičejo sanitarno higienske ureditve. 

b) Strokovni  kiutlri  v sezonskih gostinskih obratih 

Problem strokovnega kadra v sezonskih gostinskih obratih, kakor tudi 
sezonske delovne sile v gostinstvu, je pereč zaradi tega, ker se število zaposlenih 
v sezonskih obratih poveča za 5 do 6-krat v primerjavi s številom zaposlenih 
v nesezonskem času. 

Da bodo sezonska gostinska podjetja lahko v redu in pravilno poslovala, 
bi bilo li-<'b.>- 

1. Nekvalificirano in polkValifidrano sezonsko delovno silo dobiti iz turi- 
stičnih   krajev   samih  ali  njihove  neposredne  okolice.   Gostinska   podjetja   in 
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zbornice naj v ta namen organizirajo tečaje za usposobitev te delovne sile, ki naj 
bi imela status začasno zaposlenih delavcev. 

2. Delovno silo, ki ji je potrebna stopnja kvalificiranega in visoko kvali- 
ficiranega delavca, naj posredujejo gostinske zbornice posameznim obratom 
tako, da se bo pravilno razmeščala v obratih s poletno in v obratih z zimsko 
sezono. Gostinske gospodarske organizacije naj si s podaljšanjem turistične 
sezone ustvarijo možnost, da bodo lahko obdržale prometu primerno število 
stalne strokovne delovne sile. 

3. Za strokovni gostinski kader, ki bi bil zaposlen lahko samo v času glavne 
sezone, naj izdela Gostinska zbornica za LRS skupno z Republiškim svetom 
sindikatov predlog za določitev statusa sezonskega delavca, kakor tudi predlog 
za rešitev vseh s tem povezanih vprašanj nagrajevanja in izvensezonske zapo- 
slitve, in ga predloži v pretres pristojnim organom v reševanje. 

c) Vzgoja kadrov 

Leta 1958 je bilo razmerje med visokokvalificiranimi in kvalificiranimi 
delavci ter polkvalificiranimi in nekvalificiranimi delavci 35 :65. To razmerje 
je za potrebno kvaliteto gostinskih storitev neugodno in je posledica nezadost- 
nega pritekanja kvalificiranega gostinskega kadra iz šol in tečajev. Od vodilnih 
uslužbencev v gostinstvu jih ima le 0,6 0/o višjo in 15 0/o srednješolsko izobrazbo, 
45 % je strokovnih delavcev, ostali vodilni uslužbenci pa imajo nepopolno šolsko 
in strokovno izobrazbo. Zaradi takega sestava strokovnega in vodilnega kadra 
gostinska podjetja slabo poslujejo. 

Dosedanji način vzgoje gostinskega kadra je pomanjkljiv, predvsem zaradi 
neustreznih učnih programov, ki ne upoštevajo v zadostni meri strokovnih 
gostinskih predmetov in praktičnega pouka. 

Med vsemi pomanjkljivostmi je vedno bolj očitna ta, da učni načrti, izpitni 
programi in ves sistem strokovnega usposabljanja za delo v gostinstvu ne stopa 
vštric z razvojem prehranitvene vede in sodobne tehnologije pripravljanja 
hrane, ki se z uvajanjem novih tehničnih pripomočkov in z razvojem prehram- 
bene industrije vedno bolj oddaljuje od starega, v bistvu drobnega obrtniškega 
načina pripravljanja hrane. Zato je usposabljanje kuharjev za sodobne velike 
obrate poseben primer. To osebje je enako potrebno večjim mehaniziranim 
kuhinjam na področju gostinstva kot na področju družbene prehrane. Pomanj- 
kanje tega osebja ovira uvajanje mehanizacije v velike kuhinje in s tem izbolj- 
šanje proizvodnosti in kvalitete. 

Strokovni kader za potovalne agencije in turistične organizacije se vzgaja 
samo s priučevanjem in na kratkih občasnih tečajih, ki jih prirejajo nekatere 
potovalne agencije. 

Da bi zagotovili gostinskim obratom v Sloveniji zadostno in pravilno za- 
sedbo delovnih mest s strokovno delovno silo, je treba usposobiti in pridobiti 
do konca leta 1961 okoli 4000 novih strokovnih delavcev. 

Da dobimo' čimprej potrebno število strokovno usposobljenih gostinskih 
delavcev, je treba: 

1. izpopolniti dosedanje načine vzgoje strokovnih delavcev v gostinskih 
šolah s praktičnim poukom, v vajenskih šolah ter v tečajih za priučeno delovno 
silo. Državni sekretariat za blagovni promet LRS naj v sodelovanju z drugimi 
prizadetimi organi oskrbi programe za izobrazbo gostinskih delavcev v posa— 
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meznih poklicih ter pri tem upošteva tudi vzgojo kuharskega osebja za velike 
kuhinje; 

2. pri okrajnih gostinskih zbornicah ustanoviti centre za strokovno izobra- 
ževanje delavcev, ki bodo organizirali tečaje za priučeno delovno silo ter tečaje 
za strokovno in družbeno politično izpopolnjevanje delavcev v posameznih po- 
klicih na strokovnih delovnih mestih; 

3. prilagoditi učne programe za teoretični in praktični pouk v gostinskih 
in vajenskih šolah ter v tečajih za potrebe prakse v gostinstvu; 

4. izpopolniti mrežo strokovnih gostinskih šol in proučiti možnosti vzpo- 
redne vzgoje gostinskega strokovnega kadra in kadra za obrate družbene pre- 
hrane. Državni sekretariat za blagovni promet LRS naj pripravi zadevni predlog 
hkrati z revizijo učnih programov gostinskih strokovnih šol; 

5. usposobiti je treba eno od že obstoječih strokovnih šol ali ustanoviti novo 
šolo za to, da bo usposabljala kuharje za velike, sodobno opremljene kuhinje; 

6. za usposobitev vodilnega kadra v gostinstvu in kadra za turistične orga- 
nizacije je treba najti primerne oblike vzgoje v šolah in na delovnem mestu. 
Delati je treba na tem, da se kader iz ekonomskih srednjih šol vključi v delo 
v teh organizacijah; 

7. posebej proučiti vprašanje investiranja za strokovne gostinske šole, ker 
so kapacitete sedanjih šol nezadostne in ker posebna sredstva za investicije 
v te objekte niso zagotovljena. Svet za šolstvo LRS naj v sodelovanju z 
Državnim sekretariatom za blagovni promet LRS prouči to vprašanje in pred- 
laga Izvršnemu svetu Ljudske skupščine LRS ustrezne ukrepe; 

8. izvesti akcijo za vključitev potrebnega števila delovne sile v gostinstvo. 
To akcijo naj izvede Državni sekretariat za blagovni promet LRS v sodelovanju 
s prizadetimi republiškimi organi in organizacijami; 

9. s pomočjo pristojnih ljudskih odborov je treba poskrbeti, da bodo go- 
stinska podjetja in gostišča sprejemala ustrezajoče število vajencev v smislu 
republiške odredbe o številu vajencev, ki jih morajo imeti gostinske gospo- 
darske organizacije (Ur. 1. LRS, št. 42/58). 

d) Delavsko samoupravljanje 

Zaradi specifičnosti dela v gostinstvu in sezonskega značaja pretežnega dela 
večine gostinskih podjetij, se prav v gostinstvu delavsko samoupravljanje ni 
razvilo do tiste stopnje, kot se je v proizvodnih organizacijah. Ker sta od dela 
organov samoupravljanja v veliki meri odvisna poslovanje in uspeh gostinskih 
podjetij in gostišč je treba, da posvetijo sindikalne organizacije in gostinske 
zbornice temu vprašanju vso skrb in pomagajo članom delavskega samouprav- 
ljanja predvsem v sezonskih podjetjih in podjetjih v manjših in oddaljenejših 
naseljih. 

e) Delitev dohodka 

Sedanji sistem delitve dohodka ne daje gostinskim gospodarskim organi- 
zacijam možnosti, da bi ustvarile zadostna sredstva za enostavno in razširjeno 
icpiodukcijo. Nizka akumulativnost panoge je posledica specifičnosti gostinskih 
storitev oziroma prodaje materiala, ki preide pred prodajo v gostinstvu več 
posredniških stopenj. Ob razmeroma visokem prometu v letu 1958 so ustvarila 
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gostinska podjetja po oceni samo 150 milijonov lastnih skladov, hkrati so pa 
odvedla 1116 milijonov prometnega davka in 225 milij. drugih družbenih 
dajatev. 

Zaradi nujnih potreb po izboljšanju in povečanju materialnih osnov v 
gostinstvu bi bilo treba: 

1. da se sredstva, ki jih gostinska podjetja in gostišča odvajajo v obliki 
družbenih dajatev in prometnega davka v celoti ali v pretežni meri vrnejo 
gostinstvu za izgradnjo in ureditev gostinske mreže; 

2. da se amortizacija obračunava skozi vse leto, ne glede na to, da poslu- 
jejo posamezni gostinski obrati samo sezonsko in da se amortizacijske stopnje 
približajo postopoma dejanskim potrebam po amortizacijskih sredstvih; 

3. da ljudski odbori sami odločajo o načinu plačevanja družbenih prispevkov 
gostinskih gospodarskih organizacij, in to za vse vrste teh organizacij ne glede 
na višino prometa in ne glede na kategorijo gostišča, tako da bodo lahko s 
pavšaliranjem in drugimi ukrepi sami urejali finančni položaj gostinskih gospo- 
darskih organizacij vseh vrst; 

4. da ljudski odbori pri potrjevanju cen za izvenpenzionske storitve v go- 
stinstvu upoštevajo elemente strukture cene in dejanske stroške gostinskih 
storitev ter s tem zagotovijo obratom rentabilno poslovanje in ustvarjanje po- 
trebnih lastnih skladov. 

f) Sistem plač 

Način nagrajevanja delavcev po delovnem času, ki je veljal do konca leta 
1958, ni mogel zagotoviti izboljšanja kvalitete storitev in večjo storilnost dela. 
V letu 1959 je bil uveden sistem nagrajevanja po delovnem učinku. S tem se 
je izboljšala kvaliteta storitev in povečala tudi storilnost dela, vendar s tem še 
ni zagotovljeno, da se bo vsak posamezni delavec v podjetju zavedal, da je od 
njegovega dela odvisen uspeh podjetja in od tega tudi višina njegovega zaslužka. 

Da se izboljša nivo gostinskih storitev in poslovanje gostinskih gospodar- 
skih organizacij, je treba: 

1. dosledno izvesti nagrajevanje po delovnem učinku posameznega gostin- 
skega delavca; 

2. izpopolniti uvedeni sistem nagrajevanja po delovnem učinku tako, da 
bo nagrada delavca za njegov delež pri ustvarjenem prometu ločena od dejanske 
cene gostinskih storitev in sicer s tem, da se ta fond ne bo obračunaval v 
celotnem dohodku gospodarske organizacije; 

3. primerno izvesti nagrajevanje po učinku dela delavcev, zaposlenih v 
samopostrežnih restavracijah in obratov družbene prehrane, upoštevajoč pri 
tem specifičnost poslovanja teh obratov; 

4. rešiti vprašanje napitnine v gostinskih obratih; 
5. ustanovili pri Gostinski zbornici za LRS poseben referat za študij In 

spremljanje načina nagrajevanja delavcev v gostinstvu in v družbeni prehrani. 

g) Promet in cene 

Fizični obseg prometa v gostinstvu se je od leta 1954 do leta 1958 povečal 
za 9 %; prodaja alkoholnih in brezalkoholnih pijač se je v istem obdobju zvišala 
za 7 %. Vzrok tako majhne izboljšave prometa je slaba in nezadostna izbira 
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gostinskih storitev, nezadostna mreža sodobnih gostinskih obratov  in kratka 
doba obratovanja sezonskih gostišč. 

Da bi se doseglo izboljšanje stanja že pri sedanjih kapacitetah, je treba: 
1. da pristojni ljudski odbori pregledajo, kako se izpolnjujejo predpisi o 

vrstah gostinskih dejavnosti, in nastopijo proti gostinskim obratom, ki ne pro- 
dajajo predpisanih vrst gostinskih storitev v smislu zvezne uredbe o gostinskih 
podjetjih in gostiščih; 

2. da pristojne tržne in sanitarne inšpekcije stalno nadzirajo gostinske 
obrate in ravnajo dosledno po veljavnih predpisih, ki se nanašajo na poslovanje 
in sanitarno higiensko ureditev obratov; 

3. da pristojni ljudski odbori pri izdajanju novih dovoljenj za opravljanje 
gostinskih storitev točno predpišejo gostinsko dejavnost, posamezne vrste obrata, 
v smislu zveznih predpisov, ter da nadzirajo izpolnjevanje teh predpisov; 

4. da uvedejo gostinske gospodarske organizacije v sodelovanju s potoval- 
nimi agencijami, podjetji javnega prometa in z organizatorji raznih prireditev 
posebne izvensezonske aranžmaje, ki bodo s kvalitetnimi storitvami in primer- 
nimi cenami povečali obisk turistov v nesezonskem času. 

h) Preskrba 

Trgovina v turističnih centrih je slabo razvita, ni orientirana na tujski 
promet in ni založena z blagom, ki ga zahtevajo potrebe turizma. Slaba založe- 
nost trgovine v turističnih krajih, pomanjkanje ambulantne trgovine na želez- 
niških postajah, pomanjkanje spominkov, razglednic in izdelkov domače obrti, 
močno vpliva na to, da je potrošnja domačih, zlasti pa inozemskih turistov tako 

nizka. 
Kljub povečani kmetijski proizvodnji je preskrba gostinskih obratov in 

turističnih krajev s kmetijskimi pridelki še vedno slaba, kar je posledica slabega 
poslovanja trgovinske mreže v turističnih krajih. Po veljavnih predpisih se 
gostinski obrati ne smejo oskrbovati neposredno pri proizvajalcih z drobnimi 
kmetijskimi proizvodi, ki so v gostinstvu potrebni vsak dan v manjših količinah, 
in jih zato ni možno nabavljati za zalogo. 

Da se izboljša preskrba, je treba: 
1. z ustreznimi акајали, zlasti z ustanavljanjem novih trgovinskih obratov 

in 8 postopno izgradnjo skladišč, hladilnih in drugih naprav v turističnih krajih 
ter z uvedbo ambulantne trgovine na železniških postajah izboljšati trgovinsko 
mrežo in založenost trgovin. Za izvedbo teh akcij bo poskrbel Državni sekre- 
tariat za blagovni promet LRS, Trgovinska zbornica LRS in pristojni ljudski 

odbori; 
2 zagotoviti primerno preskrbo gostinstva s prehrambenimi artikli, ki so 

namenjeni za izvoz, predvsem v turističnih krajih z močnim inozemskim turi- 
Btifinim prometom, ker je glede na vrednost ustvarjenih deviz v turizmu prodaja 
teh artiklov inozemskim gostom v turističnem prometu rentabilnejša; 

■; omogočiti gostinskim gospodarskim organizacijam neposredni nakup 
manjših količin določenih kmetijskih proizvodov in s tem v zvezi ustrezno spre- 
meniti  to/adcviii zve/ni  podpis. 
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^) Gostinske zbornice 

Gostinske zbornice so kadrovsko in organizacijsko prešibke, da bi lahko 
izpolnjevale vse naloge, ki jim gredo v zvezi s pospešitvijo razvoja turizma. 
Republiške in okrajne gostinske zbornice je treba organizacijsko in kadrovsko 
utrditi tako, da bodo lahko bolje opravljale svoje naloge v zvezi z napredkom 
gostinstva, pri čemer naj jim kar najbolj pomagajo pristojni ljudski odbori in 
organi državne uprave. 

5. Razvoj družbene prehrane 

Nadaljnja razvijanja družbene prehrane obravnavamo kot sestavni del na- 
porov, da bi se povečala delovna storilnost in izboljšala življenjska raven. 

Neposredni cilj dejavnosti na področju družbene prehrane je omogočiti 
zaposlenim ljudem, da dobijo v obratih družbene prehrane zase in za otroke 
poleg malice, ki dopolnjuje običajno pomanjkljivi zajtrk, predvsem kosilo. To 
je za zaposlene na splošno, za družine, v katerih sta zaposlena oba zakonca pa 
še posebej osnovni pogoj, da se zagotovi redna dnevna prehrana. 

Za sedanje stanje na področju družbene prehrane v Sloveniji je značilno. 
da med obrati, ki služijo prehranjevanju zaposlenih, prevladujejo tovarniške 
menze zaprtega tipa. To so največkrat manjše, nesodobne kuhinje, ki nimajo 
pogojev za kvalitetno in ekonomično poslovanje. 

Čeprav krije podjetje del režijskih stroškov in pogostoma tudi poslovno 
izgubo, se uslug v teh menzah ne poslužujejo vsi člani kolektivov, tako da kapa- 
citete marsikje niso izkoriščene. Dobro so se obnesli prvi poskusi z razširjanjem 
dejavnosti tovarniških menz in s spreminjanjem teh menz v servise za družbeno 
prehrano stanovanjskih skupnosti. 

Šolskim kuhinjam se je posrečilo uvesti malice kot reden dodatni obrok 
za otroke, medtem ko so učenci, ki bivajo zunaj mesta v katerem je šola in oni, 
katerih starši so zaposleni, povečini brez rednega kosila. Poslovanje šolskih 
kuhinj je le okvirno urejeno, nimamo pa podrobnejšega pravilnika za delo 
posameznih šolskih kuhinj. 

Da bi se družbena prehrana smotrno in hitreje razvijala, je na sedanji 
stopnji potrebno: 

1. Ob koncu leta 1959 ustanovljena posebna strokovna komisija pri Držav- 
nem sekretariatu za blagovni promet LRS naj proučuje problematiko družbene 
prehrane v LR Sloveniji ter daje v sporazumu s prizadetimi organi in organi- 
zacijami ustrezne predloge za razvijanje mreže, organizacijo in poslovanje 
obratov družbene prehrane; 

2. priporoča se okrajnim in občinskih ljudskim odborom: 
a) da za hitrejši, organizacijsko skladnejši in gospodarsko smotrnejši razvoj 

družbene prehrane ustanavljajo zlasti servise za družbeno prehrano pri stano- 
vanjskih skupnostih. 

Servis za družbeno prehrano je obrat, ki pripravlja in nudi celodnevno 
hrano ali posamezne celodnevne obroke prehrane v izdelani ali polizdelani obliki 
določenemu krogu stalnih gostov (abonentov), za katere je ustanovljen. Servis 
je lahko samostojen obrat ali pa obrat v sestavi organa, zavoda ali organizacije. 
Servis lahko ustanovi občinski ljudski odbor ali stanovanjska skupnost. 
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Drug državni organ oz. zavod, gospodarska organizacija ali družbena orga- 
nizacija lahko ustanovi servis za člane svojega delovnega kolektiva oz. za svoje 
člane in njihove družinske člane. Servis lahko ustanovi tudi več ustanoviteljev 
skupno. Servis ima pravila. Pravila servisa obsegajo natančnejše določbe o orga- 
nizaciji in poslovanju servisa, določbe o organih servisa, o pravicah in dolžnostih 
ustanovitelja, o tem kdo ima pravico do storitev servisa in ob kakšnih pogojih, 
o načinu oblikovanja cen za storitve servisa ter o obratovalnem času servisa. 
Občinski ljudski odbor vpiše servise za družbeno prehrano v poseben register. 
Register servisov za družbeno prehrano vodi za zadeve družbene prehrane pri- 
stojni upravni organ občinskega ljudskega odbora. 

Pravico do storitev servisa, ki ga ustanovi občinski ljudski odbor oziroma 
stanovanjska skupnost, imajo stalni gostje (abonenti) iz kroga oseb, katerim 
ie servis po ustanovitveni odločbi namenjen. Pravico do storitev servisa, ki ga 
ustanovi drug državni organ ali zavod, gospodarska ali družbena organizacija, 
imajo stalni gostje (abonenti), ki so člani delovnega kolektiva oziroma člani 
organizacije in njihovi družinski člani. 

Osnovna in obratna sredstva da servisu za družbeno prehrano ustanovitelj. 
Ce ustanovi servis več ustanoviteljev, naj se v medsebojni pogodbi določi, 
kakšna sredstva so dolžni zagotoviti posamezni soustanovitelji. Ustanovitelj 
lahko da servisu za družbeno prehrano v uporabo stavbe, opremo in inventar. 
Gospodarska organizacija lahko vlaga v osnovna in obratna sredstva servisu za 
družbeno prehrano, ki ga ustanovi sama ali kot soustanovitelj, svoja sredstva 
skupne porabe. Sredstva, ki jih gospodarska organizacija tako vlaga v servis 
za družbeno prehrano, niso zavezana plačilu proračunskega prispevka politično 
teritorialnim enotam. 

Ustanovitelj lahko daje servisu dotacijo za znižanje cene obroku hrane. 
Za osebe, ki so zaposlene v servisih, in za osebni dohodek, ki ga imajo iz 

tega delovnega razmerja, je ravnati po določbah zakona o delovnih razmerjih. 
Pri tem je treba tudi v servisih za družbeno prehrano uveljavljati stimulativni 
način nagrajevanja po učinku. Za priložnostne posle in za posle na delovnih 
mestih, na katerih ni potrebno delo, ki bi zahtevalo celotni delovni čas, lahko 
sklepa servis začasno delovno razmerje z osebami, ki sprejemajo priložnostno 
zaposlitev, da si ustvarijo dopolnilne dohodke za preživljanje. 

Splošno nadzorstvo nad delom servisov opravljajo za zadeve družbene pre- 
hrane pristojni upravni organi občinskih ljudskih odborov in drugi organi, ki 
so pristojni za ustrezne inšpekcijske zadeve. Nadzorstvo nad strokovnim delom 
v servisih opravljajo tudi zavodi za napredek gospodinjstva, katerih naloga je, 
oskrbeti strokovno pomoč, ki se kaže predvsem v sodelovanju pri načrtovanju, 
opremljanju in organizaciji obratov, v napotkih pri planiranju hrane ter v 
stalnem strokovnem usposabljanju osebja v teh obratih. Zavodi za napredek 
gospodinjstva so dolžni, da se pri izvrševanju te svoje naloge poslužujejo naj- 
boljših dosežkov vseh strok, ki so pomembne za razvoj prehrane. 

Servis za družbeno prehrano vodita upravni odbor in upravnik. V upravnem 
odboru morajo imeti enako število članov ustanovitelj, delovni kolektiv in gostje 
(abonenti). Večji servisi imajo lahko svoj delavski svet. V takem primeru mora 
bili pi'i servisu tudi potrošniški svet. 

b) Da obstoječo mrežo šolskih kuhinj nadalje razvijajo in utrjujejo. Pri 
tem je treba zagotoviti redno preskrbo šolskih kuhinj zlasti z mlekom in mleč- 
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nimi izdelki, tako da redni mlečni obroki, ki so za zdrav razvoj otrok posebno 
pomembni, ne bodo odvisni od materialov iz mednarodne pomoči. 

Da bi krili izdatke za šolsko malico, je treba še naprej pridobivati starše, 
obenem pa z ustreznimi gospodarskimi ukrepi podpreti šolske kuhinje kot 
ustanove, ki so posebno pomembne za družbo glede na njihovo veliko korist 
za zdravje otrok in mladine 

Organizacijsko naj se šolske kuhinje prilagajajo krajevnim razmeram in 
pogojem. Pri tem je treba vsklajati obveznosti, ki jih Zakon o osnovni šoli nalaga 
šolskim organom, z razvojem servisov za družbeno prehrano v občini. 

c) Da ustanovijo komisije za družbeno prehrano, katerih naloga je, pro- 
učevati vprašanja družbene prehrane na področju ljudskih odborov in dajati 
v sporazumu s prizadetimi organi in organizacijami ustrezne predloge za njeno 
urejanje. Komisije naj skrbijo za to, da se načrtovanje mreže obratov družbene 
prehrane vskladi z razvojem gostinske mreže. Pri tem je treba zagotoviti tiste 
osnovne pogoje, ki vplivajo v največji meri na kvaliteto in ceno hrane, in to 
predvsem: redno preskrbo s kvalitetnimi živili, sodobno mehanizacijo in stro- 
kovno usposobljen kader; zlasti pa naj se posveti vsa pozornost ustanavljanju 
obratov s samopostrežbo povsod tam, kjer so za to možnosti. Komisije naj sode- 
lujejo pri sestavljanju družbenega plana. Njih naloga pri tem je, da dosežejo 
pravilno obravnavanje družbene prehrane, njenega .mesta in pomena, tako da 
bodo s tem tudi gospodarske organizacije same zainteresirane, da iz svojih skla- 
dov za skupno uporabo prispevajo sredstva za izboljšanje sedanjih in za usta- 
novitev novih obratov. Hkrati s pi-edvidenim razvojem družbene prehrane je 
treba zagotoviti tudi ustrezno proizvodnjo živil in preskrbo, da bodo obrati 
družbene prehrane redno dobivali kvalitetno in ceneno blago. 

Komisije za družbeno prehrano naj obravnavajo prehrano šolske mladine 
na svojem področju enako skrbno kot prehrano zaposlenih. 

Pri tem naj se zavzemajo za najbolj ustrezno izmed možnih rešitev: za 
prehrano šolske mladine v servisih za družbeno prehrano stanovanjskih skup- 
nosti, pri čemer je možno tudi dostavljanje pripravljenih jedi v šolo; za razvi- 
janje šolskih kuhinj pri posameznih šolah, ki se lahko po potrebi omeji samo 
na malico; za ustanavljanje osrednjih šolskih kuhinj kot samostojnih obratov ali 
v sklopu servisov za družbeno prehrano. 

3. Zaradi nujnosti potrebnega števila osebja in njegove vzgoje v obratih, 
družbene prehrane in tudi v gostinskih obratih, bo Državni sekretariat za. 
blagovni promet LRS v sodelovanju s Centralnim zavodom za napredek gospo- 
dinjstva. Gostinsko zbornico za LRS in drugimi pristojnimi republiškimi organi 
in organizacijami proučil celoten problem šolanja teh kadrov in zagotovil enotne 
kriterije za vzgojo posameznih poklicev. Pri tem je treba pretresti tudi način 
formiranja in uporabe sklada za gospodarske kadre za vse vrste poklicev s tega. 
področja. 
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PREDLOG   ODLOKA 
o potrditvi uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o organizaciji in delu 

Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS 

Na podlagi drugega odstavka 74. člena ustavnega zakona o temeljih druž- 
bene in politične ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije, je 
Ljudska skupščina LRS na skupni seji Republiškega zbora in Zbora proizva- 
jalcev dne 1. marca 1960 sprejela 

ODLOK 

o potrditvi uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o organizaciji in delu 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije. 

Potrdi se uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o organizaciji in delu 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije z dne 15. janu- 
arja 1960, št. 01-ПЗ/1-60, ki je bila objavljena v Uradnem listu LRS, št. 3-16/60. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE   SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za organizacijo oblasti 

in upravo 

POROČILO 

k predlogu odloka o potrditvi uredbe in o spremembah in dopolnitvah uredbe 
o organizaciji in delu Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS 

Izvršni svet je na podlagi drugega odstavka 74. člena ustavnega zakona o 
temeljih družbene in politične ureditve in o organih oblasti Ljudske republike 
Slovenije, predložil Ljudski skupščini LRS v potrditev uredbo o spremembah 
in dopolnitvah uredbe o organizaciji in delu Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije. 

Odbor za organizacijo oblasti in upravo Republiškega zbora Ljudske skup- 
ščine LRS je kot pristojni odbor obravnaval omenjeno uredbo, s katero se v 
administraciji Izvršnega sveta ustanovi uprava za kadrovska vprašanja. Odbor 
predlaga Ljudski skupščini, da omenjeno uredbo potrdi in v ta namen sprejme 
predloženi odlok. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Kolomana Korpiča. 

St. 02-50/1-60. 
Ljubljana, dne 22. februarja 1960. 

Poročevalec: Predsednik: 
KolomanKorpičl.   r. MilanApihl.   r. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu odloka o potrditvi uredbe in o spremembah in dopolnitvah uredbe 
o organizaciji in delu Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS 

Zakonodajni odbor Republiškega zbora je obravnaval dne 26. februarja 1960 
predlog odloka o potrditvi uredbe in ga v načelu in podrobnostih sprejel brez 
sprememb. 

Odbor predlaga, da skupščina sprejme ta odlok. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Lada Oblaka. 

St. 02-50/2-60. 

Ljubljana, dne 26. februarja 1960. 

Poročevalec: Predsednik: 

L a d o O b 1 a k  1.   r. dr.   H e li   M o d i c  1.   r. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

ZBOR PROIZVAJALCEV 

Zakonodajni odbor 

POROČILO 

k predlogu odloka o potrditvi uredbe in o spremembah in dopolnitvah uredbe 
o organizaciji in delu Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS 

Zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na seji 
dne 26. februarja 1960 obravnaval predlog odloka o potrditvi uredbe o spre- 
membah in dopolnitvah uredbe o organizaciji in delu Izvršnega sveta; uredbo 
je sprejel Izvršni svet, po 74. členu ustavnega zakona o temeljih družbene in 
politične ureditve in organih oblasti Ljudske republike Slovenije pa jo mora 
potrditi ljudska skupščina. 

Odbor je predlog odloka brez razprave sprejel in predlaga, da ga sprejme 
tudi Ljudska skupščina LRS. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Janeza Lesjaka. 

St. 07-22/1-60. 

Ljubljana, dne 26. februarja 1960. 

Poročevalec: Predsednik: 

JanezLesjakl.  r. AndrejBabnikl.  r. 
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PREDLOG   SKLEPA 

o razrešitvi soidnika Višjega gospodarskega sodišča LRS in sodnikov okrožnih 
sodišč ter  o izvolitvi  sodnika  Vrhovnega  sodišča  LRS  in  sodnika  okrožnega 

gospodarskega sodišča 

Na podlagi 30. in 58. člena zakona o gospodarskih sodiščih (Ur. 1. FLRJ, 
št. 31/54) ter 49. in 77. člena zakona o sodiščih (Ur. 1. FLRJ, št. 30/54) so bili 
na skupni seji Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije dne 1. marca 1960 

I. razrešeni: 

Franc K o b 1 e r kot sodnik Višjega gospodarskega sodišča LRS v Ljubljani; 
dr. Anton  2 u n kot sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani; 
Anton  K r e m p 1  kot sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru. 

II. izvoljena: 

1. za sodnika Vrhovnega sodišča LRS Kari Kirn, do zdaj odvetnik v 
Ljubljani, 

2. za sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru Anton K r e m p 1, 
do zdaj sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru. 

OBRAZLOŽITEV 

I. K predlogom za razrešitev: 

Franc Kobler, sodnik Višjega gospodarskega sodišča LRS v Ljubljani 
je prosil za razrešitev, ker je izpolnil pogoje za starostno pokojnino. 

Dr. Anton Zun, sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani je prosil za razre- 
šitev, ker se namerava zaposliti v Inštitutu za sociologijo Univerze v Ljubljani. 

Anton K r e m p 1, sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru je privolil, da se 
razreši, ker kandidira za sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru. 

Za predlagane razrešitve so podani zakoniti pogoji po 59. členu zakona o 
gospodarskih sodiščih oziroma po 78. členu zakona o sodiščih. 

II. K predlogom za izvolitev: 

Po odloku Ljudske supščine LRS (Ur. 1. LRS, št. 34-172/58) je določeno za 
Vrhovno sodišče LRS 25 sodnikov. Trenutno je zasedenih samo 23 sodniških 
mest ker je bilo eno mesto izpraznjeno zaradi upokojitve sodnika, drugo mesto 
pa je bilo izpraznjeno zaradi izvolitve sodnika za sodnika Zveznega vrhovnega 
sodišča. V zvezi z delno naraščajočim pripadom civilnih in upravnih sodnih 
zadev je potrebno zasesti vsaj eno od obeh prostih in sistemiziranih mest. 

V seznam kandidatov za volitve sodnika Vrhovnega sodišča LRS v Ljubljani 
je uvrščen Kari  Kirn,   do sedaj odvetnik v Ljubljani. 

2» 
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Kari Kirn je bil rojen 26. 10. 1911 v Oplotnici, OLO Celje. Na pravni 
fakulteti je diplomiral 1. 1935. Odvetniški izpit je opravil maja 1941. leta. Pred 
vojno je bil sodniški in odvetniški pripravnik. Po osvoboditvi je bil nekaj časa 
pravni referent Komisije za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih po- 
magačev v Ljubljani, nato višji pravni referent pri Javnem tožilstvu LRS in od 
1. 9. 1951 odvetnik v Ljubljani. Je član ZKS. 

Od začetka pa do konca okupacije je aktivno sodeloval v narodno osvobo- 
dilni borbi v Ljubljani pri raznih akcijah OF. Zaradi dela v OF je bil dvakrat 
zaprt in nato odrejen na prisilno delo. Po osvoboditvi se je močno politično 
udejstvoval v množičnih organizacijah, zlasti pa v Odvetniški zbornici, najprej 
kot tajnik, nato pa kot predsednik in član Sveta odvetniške zbornice ter član 
Sveta mednarodne unije odvetnikov. i 

Ima nad 24 let pravne prakse in je poznan kot odličen pravnik dobrih poli- 
tičnih in strokovnih kvalitet. 

Imenovani izpolnjuje vse pogoje člena 46. Zakona o sodiščih za funkcijo 
sodnika Vrhovnega sodišča LRS. 

Okrožno gospodarsko sodišče v Kopru ima sistemiziranih 6 sodniških mest, 
od katerih so zasedena le 3. Zaradi zagotovitve normalnega dela sodišča je 
nujno zasesti vsaj 1 prosto mesto. 

V izvolitev se predlaga Anton K r e m p 1, glede katerega se hkrati pred- 
laga razrešitev dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru. 

Anton Krempl je bil rojen 16. 12. 1922 v St. Petru, OLO Maribor. Na 
pravni fakulteti v Zagrebu je diplomiral 1. 1950. Sodniški izpit je opravil 1. 1958. 

Od 1. julija 1942 do 20. 12. 1942 je bil interniran v Italiji. Dne 8. 9. 1943 je 
vstopil v NOV, kjer je bil neprekinjeno do demobilizacije 1. 9. 1945. V NOV 
je bil ranjen in je 30 Vo vojaški vojni invalid. Na pravni fakulteti v Zagrebu 
je diplomiral leta 1950. 

Po diplomi je bil sodniški pripravnik pri Okrožnem sodišču v Mariboru, od 
16. 10. 1956 pa je sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru. Odlikovan je z Redom 
zasluge za narod III. stopnje in z medaljo za hrabrost. Je član ZKS. 

Krempl je eden najbolj delavnih in kvalitetnih sodnikov na področju Okrož- 
nega sodišča v Mariboru. Delal je na vseh oddelkih sodišča. Pri delu je izredno 
ekspeditiven, njegovo delo je zelo kvalitetno. 

Po členu 27. Zakona o gospodarskih sodiščih izpolnjuje vse zakonite pogoje 
za sodnika okrožnega sodišča. 

Predsednik Višjega gospodarskega sodišča LRS in Komisija OLO Koper za 
volitve sta dala pozitivno mnenje. 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Odbor za volitve 

POROČILO 

k predlogu sklepa o razrešitvi sodnika Višjega gospodarskega sodišča LRS in 
sodnikov okrožnih sodišč ter o izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča LRS  in 

sodnika okrožnega gospodarskega sodišča 

Odbor za volitve Ljudske skupščine LRS je na 10. seji dne 27. februarja 
1960 obravnaval predlog sklepa o razrešitvi sodnika Višjega gospodarskega 
sodišča in sodnikov okrožnih sodišč ter o izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča 
LRS in sodnika okrožnega gospodarskega sodišča, ki ga je predlagal Izvršni svet 
Ljudske skupščine LRS; po podrobni obravnavi posameznih kandidatov je odbor 
sprejel predlog sklepa v celoti brez sprememb. 

Po predlogu naj se razrešijo Franc Kobler kot sodnik Višjega gospodar- 
skega sodišča LRS v Ljubljani, dr. Anton 2un kot sodnik Okrožnega sodišča 
v Ljubljani in Anton Krempl kot sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru. Obraz- 
ložene podatke za navedene tovariše so ljudski poslanci že prejeli in so za nji- 
hovo razrešitev podani pogoji po 78. členu zakona o sodiščih oziroma po 59. 
členu zakona o gospodarskih sodiščih. 

Nadalje naj se po predlogu izvolijo za sodnika Vrhovnega sodišča LRS Karel 
Kirn, dozdaj odvetnik v Ljubljani, za sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča 
v Kopru pa Anton Krempl, dozdaj sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru. 

Tudi podatki za navedenega kandidata so bili poslancem že dostavljeni v 
obrazložitvi k predlogu sklepa. 

Oba predlagana kandidata izpolnjujeta po 46. členu zakona o sodiščih ozi- 
roma po 27. členu zakona o gospodarskih sodiščih predpisane pogoje za izvolitev 
ter so zanju dane predpisane privolitve. Na razpolago so tudi sistemizirana 
sodniška mesta tako pri Vrhovnem sodišču LRS kot pri Okrožnem gospodarskem 
sodišču v Kopru. 

Odbor za volitve predlaga Ljudski skupščini LRS, da predlog sklepa o raz- 
rešitvi sodnika Višjega gospodarskega sodišča LRS in sodnikov okrožnih sodišč 
ter o izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča LRS in sodnika okrožnega gospodar- 
skega sodišča sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Andreja Babnika. 

St. 02-51/1-60. 
Ljubljana, dne 27. februarja 1960. 

Poročevalec: Predsednik: 
Andrej Babnik 1.  r. Tine   Remškar   1.   r, 

29« 
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LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Odbor za vloge in pritožbe 

POROČILO 

o delu odbora za vloge in pritožbe od 18. februarja 1959 do 25. februarja 19G0 

Na podlagi 56. člena poslovnika Ljudske skupščine LRS daje odbor za vloge 
in pritožbe skupščini poročilo o svojem delu. 

V razdobju od 18. februarja 1959 do 25. februarja 1960 je imel odbor 
šest sej. 

V tem času je prejel 152 vlog in pritožb; po predmetih so te vloge razvr- 
ščene takole: 

Ugodno Neugodne Odstop-    V po- 
rešeno     rešeno      Ijeno      stopku 

Stanovanja  31 
Pokojnine in invalidnine  21 
Pomilostitve,  pogojni odpusti    .... 19 
Delorazmerja in zaposlitve  14 
Davčne   zadeve        13 
Zaplembe  6 
Otroški   dodatki  (i 
Podpore        7 
Razlastitve        4 
Nacionalizacije  3 
Različne pritožbe  12 
Različne prošnje  16 

Skupaj: 152 25 66 41 20 

Pregled nam kaže, da je število prošenj ostalo približno enako kot v letu 
1958. Posebna služba za prošnje in pritožbe pri okrajnih ljudskih odborih je bila 
ustanovljena šele pred kratkim in zato zaradi razmeroma kratkega časa poslo- 
vanja ni še mogla vplivati na zmanjšanje števila prošenj pri našem odboru. Ko 
se bodo organi uveljavili tudi v vseh večjih občinah in krajih, se bo nedvomno 
znižalo število prošenj, ki so zdaj naslovljene na republiške in zvezne organe. 
Velika večina prošenj, katere prejemamo, je namreč takšnega značaja, da bi bili 
za njih rešitev pristojni občinski in okrajni organi. Da se bo ta služba uveljavila 
pri ljudskih odborih, pa je treba poskrbeti predvsem za primerno kadrovsko 
zasedbo. Hkrati opozarjamo na problem nedelavnosti in premajhnega uveljav- 
ljanja odborniških komisij za prošnje in pritožbe pri nekaterih občinskih in 
okrajnih ljudskih odborih, ki jo ugotavlja naš odbor v rednem poslovanju in v 
posebnem pregledu delavnosti komisij, ki ga je odbor izvedel v nekaterih ljud- 
skih odborih v letu 1959. 

Naš odbor v vedno večji meri odstopa vloge državljanov odborniškim komi- 
sijam s prošnjo, da stvar pregledajo in predlagajo pristojnim organom ustrezno 
rešitev, nas pa obvestijo o svojih ugotovitvah in načinu rešitve. Doslej nismo 
niti v enem primeru dobili od odborniških komisij takega pojasnila, temveč so 

4 lii 7 2 
4 9 4 4 

4 7 i! — 
4 3 6 1 
2 4 4 3 
_ 3 2 1 
2 1 1 0 

1 2 2 2 

1 1 — 2 
_ 2 1 — 
1 8 2 1 
2 8 4 2 
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nam vedno odgovarjali resorni upravni organi. Iz teh odgovorov ni moč videti, 
če je vlogo pred odstopom upravnemu organu obravnavala tudi odborniška 
komisija. Naloga teh komisij je prav v tem, da pregledajo, če je formalno pra- 
vilna odločba, ki jo izda upravni organ in prizadene interese posameznika, tudi 
edino možna zakonita rešitev in ugotovi, če bi se dalo stvari urediti v skladu 
z našimi zakonitimi predpisi z razumevanjem in upoštevanjem vseh okoliščin, 
zaradi katerih se je državljan pritožil ali vložil prošnjo. 

Glede samih prošenj in pritožb je treba predvsem omeniti dejstvo, da so 
v letu 1959 po številu na prvem mestu stanovanjske zadeve, medtem ko so bile 
v letu 1958 na drugem mestu. Pri stanovanjskih zadevah je tudi odstotek ne- 
ugodno rešenih vlog najvišji. To pa seveda ne dokazuje, da bi bila večina teh 
prošenj neupravičena. Odbor je bil za večino mnenja, da so pritožniki vložili 
svoje vloge prepričani v možnost rešitve svojega stanovanjskega problema. 
Neprimerna stanovanja, velike družine in življenje v utesnjenih stanovanjskih 
prostorih so glavni razlog vlaganja vlog in pritožb te vrste. To so problemi 
oziroma posledice stanovanjskih razmer, kakršne so in kakršne bodo trajale še 
nekaj časa kljub intenzivni stanovanjski izgradnji. 

Število vlog in pritožb v zvezi s pokojninami je še vedno posledica počasne 
prevedbe pokojnin in pritožb, ki so s tem v zvezi. To delo bi bilo treba pri 
zavodih za socialno zavarovanje pospešiti. 

Pri reševanju vlog v davčnih zadevah je odbor ugotovil, da so kmečka 
gospodarstva v posameznih občinah zelo različno obremenjena in da je obdav- 
čitev gospodarstev v nižinskih predelih, ki imajo boljša zemljišča, manj narasla 
kot obdavčitev slabših gospodarstev v višinskih predelih. Občinski ljudski 
odbori svojih davčnih doklad mnogokrat niso predpisovali na podlagi krajevnih 
ekonomskih pogojev, temveč predvsem glede na proračunske potrebe. 

Množijo se tudi vloge, v katerih državljani prosijo za znižanje davkov zaradi 
tega, ker zaradi starosti ali zaradi bolezni in pomanjkanja domače delovne sile 
niso sposobni zemlje tako obdelati, da bi zmogli plačilo davkov. Odbor seveda 
ne misli, da bi bilo treba v takih primerih, ki bodo nujno čedalje bolj pogosti, 
zniževati davčne odmere in s tem dopuščati, da se bo donos iz kmetijstva zni- 
ževal na škodo skupnosti, temveč je mišljenja, da mora biti porast takih pri- 
merov nujno opozorilo vsem ustreznim činiteljem, da bodo take površine, 
katerih lastniki ne morejo več v redu obdelovati, čim hitreje zajeli v organi- 
zirano obdelavo. 

Ostale vloge, ki se nanašajo na druge zadeve, navedene v statistični tabeli, 
ne nakazujejo kakšnih posebnih problemov. 

St. 05-37/1-60. 
Ljubljana, dne 29. februarja 1960. 

Poročevalec: Predsednik: 
StaneRebernikl.   r. JožeKladivarl.   r. 
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LJUDSKA    SKUPŠČINA 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Predsednik: 

Miha   Marinko 

Podpredsednika: 

dr.   HeliModic Stane   Kavčič 
Tajnik: 

dr.   Miha   Potočnik 

ODBORI IN KOMISIJE 
LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ODBOR ZA DRUŽBENO NADZORSTVO 

Franc   Leskošek,   predsednik 

Miha Berčič,   podpredsednik 

Julij Beltram,   tajnik 

Štefan  Antalič Riko  Jerman 

Milan   A p i h inž.   Ivo  Klemenčič 

Angela   Boštjančič Tone   Kropušek 

inž.   Jože   Drnovšek inž.   Štefka   Lorbek 

Stane  Dolenc Franc   Naglic 

Maks   Dimnik inž.   Boris   Pipan 

SlavaFaletič MirkoRemec 

Davorin   Ferligoj Jože  Slavi č 

Rudolf   Ganziti Peter  Tomazin 
Viktor  Zupančič 

ODBOR ZA VLOGE IN PRITOŽBE 

Jože  Kladivar,   predsednik 

Mica   Marinko,   tajnik 

Franc   Fale Albin   Jensterle 

Rudolf   Ganziti dr.   Sonja   Kukovec 
Stane   Rebernik 

ADMINISTRATIVNI ODBOR 

Ivan  Novak,   predsednik 

Jože   Kladivar,   tajnik 

Leopold   Maček Mirko   Remec 

Jakob   Zen 
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ODBOR ZA VOLITVE 

Tine  Remškar,   predsednik 
Andrej   Babnik,   tajnik 

Ivan  Alt inž.   Vilma   Pirkovič 
Ivan   Zmahar 

KOMISIJA ZA RAZLAGO ZAKONOV 

Lojze   Piškur,   predsednik 
Karel   Lutar,   tajnik 

Ivan  Gorjup Ciril   Knez 
Albert   Jakopič Pavel   Mrak 
IvanKovač dr.   MihaPotočnik 

KOMISIJA ZA LJUDSKE ODBORE 

Tomo Brejc,   predsednik 
Anton   Peternelj,   tajnik 

Milan   Apih Ivan   Horvat 
Davorin   Ferligoj Mirko  Rovšček 

Marija   Zupančič 

REPUBLIŠKI    ZBOR 

Predsednik: 
inž.   PavleZaucer 

Podpredsednik: 
Mihaela   Dermastia 

Zapisnikarji: 
DragoSeliger StaneSotlar 

Slavica   Zirkelbach 

ODBORI REPUBLIŠKEGA ZBORA 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

Franc   Leskošek,   predsednik 
France Popit,   podpredsednik 
inž.   Ivo Klemenčič,   tajnik 

MiranCvcnk SvetkoKobal 
RudiCačinovič FrancKralj 
Mihaela  Dermastia Tine  Lah 
Davorin" Ferligoj JožeMarolt 
Matevž   Hace Lojzka   Stropnik 
Albert  Jakopič Jože Tramšek 
Ivo Janžekovič Edo  Zorko 
Slavko   Jež Viktor  Zupančič 
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ODBOR ZA ORGANIZACIJO OBLASTI IN UPRAVO 

Milan   Apih,   predsednik 
Franc   Pirkovič,   podpredsednik 
inž.   Pepca   Perovšek,   tajnik 

FrancBera VladoJurančič 
StankoBrečko Koloman   Korpi č 
Nerino  Gobbo Cvetka   Vodopivec 
Alfonz  Grmek Martin   Košir 
Ivan   Hercog Stane  Sotlar 
Riko   Jerman Stane   Vrhovec 

ODBOR ZA PROSVETO IN KULTURO 

France   Perovšek,   predsednik 
Lojze   Piškur,   podpredsednik 
Franc  Sušteršič,   tajnik 

Marija  Aljančič Ivan   Potrč 
Maks   Dimnik Stane   Ravljen 
Štefan   Gyofi Maks   Vale 
Franc   Kimovec Milo   Vižintin 
Ivan   Krajnčič Jelka   Vrhovšek 
Tone   Kropušek 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO POLITIKO 

Mira   Svetina,   predsednik 
dr.   Ivan   Kopač,   podpredsednik 
France   Krese,   tajnik 

Tomo   Brejc Vinka   Simonič 
dr.   Draga   Cernelč Poldka  Skrbiš 
Jože  Globačnik Franc  Sebjanič 
Albin   Jensterle dr.   Ruža   Segedin 
Ivan   Kovač Karel  Sterban 
Albin   Kuret Anton  Vrhovšek 

Martin   Zakonjšek 

ODBOR ZA PRORAČUN 

Branko  Babic,   predsednik 
Jakob 2en,  podpredsednik 
Franc Skok,   tajnik 

Adolf  Cernec Stane  Nunčič 
Marija   Levar Ivan   Rančigaj 
Alojz   Libnik Jože   Slavič 
inž.   Štefka   Lorbek Jože   Vonta 
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ZAKONODAJNI ODBOR 

dr.   Heli   Modic,   predsednik 
dr.    Miha   Potočnik,    podpredsednik 
dr.   Sonja   Kukovec,   tajnik 

Franc   Belšak Lado   Oblak 
LadoBožič Aleksander   Pirher 
Vera   Kolarič Franc  Treven 
Stane  Nunčič Marija   Zupančič 

MANDATNO-IMUNITETNI ODBOR 

Mihaela    Derjnastia,    predsednik 
Humbert  Gačnik,   tajnik 

Milan   Frančeškin France   Kimovec 
Marinka   Ribičič 

ZBOR    PROIZVAJALCEV 

Predsednik: 

Lojze   Ocepek 

Podpredsednik: 

Miha   Berčič 

Zapisnikarji: 

IvanVidenič MaraFras FrancPerše 

ODBORI ZBORA PROIZVAJALCEV 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

Jože   Gerbec,   predsednik 
Herman   Slamič,   podpredsednik 
Stane   Fele,  tajnik 

Ivan   Avsec Štefan   Pavšič 
Tončka   Banovec Janez   Petrovič 
Henrik   Cigoj inž.   Boris   Pipan 
Jože  Jerman Anton   Seljak 
inž.   DesankaKozič JožeUlčar 
IvanKnez IvanVičič 
JožeKnez MarijaVild 
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ODBOR ZA GOSPODARSKE ORGANIZACIJE 

Ivan   Gorjup,   predsednik 
Tone  Hafner,   podpredsednik 
Nada  Božič,   tajnik 

Viktor   Grča Anton  Martinšek 
Franjo Je raj Milan  Ogris 
Marko  Klemenčič Tine  Ravnikar 
Ivan  Kovač ErnestTramšek 

ODBOR    ZA    VPRAŠANJA    DELA    IN    SOCIALNEGA    ZAVAROVANJA 

Jože  Bergant,  predsednik 
Stane   Dolenc,   podpredsednik 
Stanko  Kuntu,   tajnik 

Štefan  Antalič Dana  KoSak 
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   Rebernik 
Franc  Mencinger Peter  Tomazin 

ZAKONODAJNI ODBOR 

Andrej   Babnik,   predsednik 
inž.   Jože   Drnovšek,   podpredsednik 
Janko  Lukan,   tajnik 

Elica  Dolenc Janez   Lesjak 
BojanLeskovar FrancNaglič 

MANDATNO-IMUNITETNI ODBOR 

Stane  Škof,  predsednik 
Pepca   Jež,   tajnik 

Milka  Jovan Anton   Sihur Peter  Plevel 
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POSLANCI 
LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Aljančič Marija 
Alt Ivan 
Apih Milan 
Avbelj Viktor 
Babić 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 
Gy6fi Štefan 
Hace Matevž 
Hercog Ivan 
Horvat Ivan 
Ingolič Jože 
Jakopič Albert 
Janžekovič Ivo 
Jensterle Albin 
Jerman Riko 
Jež Slavko 
Jurančič Vlado 
Kimovcc 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 
Krajnčič Ivan 
Kralj Franc 
Krese Franc 
Krivic Ada 
Kropušek Tone 
Kukovec dr. Sonja 
Kuret Albin 
Lah Tine 
Leskošek Franc 
Levar Marija 
Libnik Alojz 
Lorbek inž. Štefka 
Lutar Karel 
Maček Ivan 
Maček Leopold 
Majhen Vlado 
Maležič Matija 
Marinko Mica 
Marinko Miha 
Marolt Jože 
Modic dr.  Heli 
Nunčič Stane 
Oblak Lado 
Perovšek France 
Perovšek inž.  Pepca 
Peternelj 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 
Vižinlin 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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Antalič Štefan 
Avsec Ivan 
Babnik Andrej 
Banovec Tončka 
Berčič Miha 
Bergant Jože 
Bevk Francka 
Boštjančič Angela 
Božič Nada 
Bračun Jože 
Brovinsky Stanislav 
Cigoj  Henrik 
Dolenc Elica 
Dolenc Stane 
Drnovšek inž. Jože 
Fale Franc 
Faletič Slava 
Fele Stane 
Fras Mara 
Ganziti Rudolf 
Gerbec Jože 
Gorjup Ivan 
Grča Viktor 
Grm Karel 
Hafner Tone 
Jeraj Franjo 

Zbor proizvajalcev 

Jerman Jože 
Jež Pepca 
Jovan Milka 
Kavčič Stane 
Klemenčič Marko 
Knez Ivan 
Knez Jože 
Kobal Slavko 
Košak Dana 
Kovač Ivan 
Kozifi 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 
Ravnikar Tine 
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. 

IZVRSNI SVET 
LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 

Boris   Kraigher 

Podpredsednika: 

Sekretar: 

Peter Zorko 

Člani: 

Tone  Bole,  dr.  Marijan  Dermastia,  Tone Fajfar,   Milko  Goršič,  Jože  Ingolič, 
Boris Kocijančič, Miran Košmelj, inž. Viktor Kotnik, Ada Krivic, Vlado Majhen, 

Matija Maležič, Bojan Polak, Mitja Ribičič, Niko Šilih, Vida Tomšič. 

Viktor  Avbelj dr.   Joža   Vilfan 
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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, Karel 
Kirn1, Jože Kobal, Karel Košenina, Henrik Kužnik, Karel Mejak, Silverij Pakiž, 
Alojz Peric, Marko Simčič, Franc Sok, dr. Jakob Svet, Jože Segedin, Alojz 

Smid, Albin Torelli, Martin Zalik. 

VIŠJE GOSPODARSKO SODlSCE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 

Jernej  Stante 

Člani: 

dr.  Ivan Dougan, Dušan Jaklič,  dr.  Ciril Jurca,  Franc Kobler2.  Stane Kovač, 
dr. Marjan Mehle, dr. Franjo Omladič, Franc Spendal, dr. Anton Vidic. 

1 Izvoljen na  13. seji RZ in ZP dne 1. marca  19(i0. 
s Razrešen na 13. skupni seji RZ in ZP dne 1. marca 1960. 
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